
แบบ สขร.1

ล ำดับ วงเงินท่ี วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี จะซ้ือ หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ี หรือข้อตกลงในกำร

หรือจ้ำง ตกลงซ้ือหรือจ้ำง ซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือของท่ีระลึก 4,500.00     4,500.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ณิชชา  นภิสาพงษ์ น.ส.ณิชชา  นภิสาพงษ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 52/2561

จ านวน  1  รายการ 4,500.00                      4,500.00                       ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง วันท่ี 1 พฤษภาคม 2561

2 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถ อบต. 8,081.00     8,081.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ส.ค ามี บริการ หจก.ส.ค ามี บริการ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 53/2561

ทะเบียน กฉ 7210 กาญจนบุรี 8,081.00                      8,081.00                       ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง วันท่ี 1 พฤษภาคม 2561

ทะเบียน กค 528 กาญจนบุรี

ทะเบียน กมร 123 กาญจนบุรี

3 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถ อปพร. 4,941.00     4,941.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ส.ค ามี บริการ หจก.ส.ค ามี บริการ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 54/2561

ทะเบียน บย 2100 กาญจนบุรี 4,941.00                      4,941.00                       ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง วันท่ี 1 พฤษภาคม 2561

ทะเบียน ป 6338 กาญจนบุรี

ทะเบียน 83-0971 กาญจนบุรี

4 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงเคร่ืองตัดหญ้า , 1,677.80     1,677.80     เฉพาะเจาะจง หจก.ส.ค ามี บริการ หจก.ส.ค ามี บริการ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 55/2561

เคร่ืองพ่นหมอกควัน 1,677.80                      1,677.80                       ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง วันท่ี 1 พฤษภาคม 2561

5 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ส านักปลัด 3,000.00     3,000.00     เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ  จีนสุกแสง นายชูชาติ  จีนสุกแสง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 56/2561

จ านวน 1 รายการ 3,000.00                      3,000.00                       ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง วันท่ี 2 พฤษภาคม 2561

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย

วันท่ี  1 พฤษภำคม 2561 - 31 พฤษภำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



ล ำดับ วงเงินท่ี วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี จะซ้ือ หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ี หรือข้อตกลงในกำร

หรือจ้ำง ตกลงซ้ือหรือจ้ำง ซ้ือหรือจ้ำง

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

6 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ส านักปลัด 2,990.00     2,990.00     เฉพาะเจาะจง บ.ทีจี.คอมพิวเตอร์ 2018 จก. บ.ทีจี.คอมพิวเตอร์ 2018 จก. เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 57/2561

จ านวน 2 รายการ 2,990.00                      2,990.00                       ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง วันท่ี 2 พฤษภาคม 2561

7 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ส านักปลัด 29,882.00   29,882.00   เฉพาะเจาะจง นางอนุกูล พาณิชย์วิจิตร นางอนุกูล พาณิชย์วิจิตร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 58/2561

จ านวน 63 รายการ 29,882.00                    29,882.00                     ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง วันท่ี 2 พฤษภาคม 2561

8 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านบ้านครัว อบต. 14,520.00   14,520.00   เฉพาะเจาะจง นางอนุกูล พาณิชย์วิจิตร นางอนุกูล พาณิชย์วิจิตร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 59/2561

จ านวน 47 รายการ 14,520.00                    14,520.00                     ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง วันท่ี 2 พฤษภาคม 2561

9 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน กองช่าง 8,983.00     8,983.00     เฉพาะเจาะจง นางอนุกูล พาณิชย์วิจิตร นางอนุกูล พาณิชย์วิจิตร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 60/2561

จ านวน 16 รายการ 8,983.00                      8,983.00                       ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง วันท่ี 2 พฤษภาคม 2561

10 จ้างเหมาเช่ารถโดยสารปรับอากาศ 2 30,000.00   30,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.เปรมศักด์ิ ทัวร์ หจก.เปรมศักด์ิ ทัวร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 67/2561

๒ จ านวน ๕๐ ท่ีน่ัง ระยะเวลา ๑ วัน 30,000.00                    30,000.00                     ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง วันท่ี 4 พฤษภาคม 2561

เพ่ือ รับ - ส่ง ผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการ

ระหว่างจังหวัดกาญจนบุรี – 

จังหวัดนนทบุรี – จังหวัดกาญจนบุรี

11 จ้างเหมาท าตรายาง  ส านักปลัด 2,550.00     2,550.00     เฉพาะเจาะจง นางอนุกูล พาณิชย์วิจิตร นางอนุกูล พาณิชย์วิจิตร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 68/2561

จ านวน  4  อัน 2,550.00                      2,550.00                       ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง วันท่ี 7 พฤษภาคม 2561



ล ำดับ วงเงินท่ี วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี จะซ้ือ หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ี หรือข้อตกลงในกำร

หรือจ้ำง ตกลงซ้ือหรือจ้ำง ซ้ือหรือจ้ำง

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

12 จ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนา 9,600.00     9,600.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.สายฝน  ขุนจันทร์ดี น.ส.สายฝน  ขุนจันทร์ดี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 72/2561

เด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองโพธ์ิ 9,600.00                      9,600.00                       ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง วันท่ี 15 พฤษภาคม 2561

เดือน พ.ค. 11วัน*15คน*20บาท

เดือน มิ.ย. 21วัน*15คน*20บาท

13 จ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนา 13,020.00   13,020.00   เฉพาะเจาะจง นางมะปรางค์  กล้าสืบการ นางมะปรางค์  กล้าสืบการ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 73/2561

เด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 13,020.00                    13,020.00                     ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง วันท่ี 15 พฤษภาคม 2561

เดือน พ.ค. 11วัน*21คน*20บาท

เดือน มิ.ย. 20วัน*21คน*20บาท

14 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 551,779.20 551,779.20 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาซ้ือขายเลขท่ี 2/61

ยูเอชที รสจืด ชนิดกล่องกระดาษ 551,779.20                  551,779.20                  ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง วันท่ี 17 พฤษภาคม 2561

ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร (ซ)

ภาคเรียนท่ี 1/2560 จ านวน 120 วัน

นักเรียน 588 คน รวม 70,560 กล่อง

15 จ้างเหมาซ่อมแซมเสียงตามสาย ม. 9 8,250.00     8,250.00     เฉพาะเจาะจง นางพรลภัส  อ่ิมทอง นางพรลภัส  อ่ิมทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 69/2561

บ้านเขาเขียว ต าบลบ่อพลอย 8,250.00                      8,250.00                       ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง วันท่ี 17 พฤษภาคม 2561

16 จ้างเหมาซ่อมแซมเสียงตามสาย ม. 10 1,200.00     1,200.00     เฉพาะเจาะจง นางพรลภัส  อ่ิมทอง นางพรลภัส  อ่ิมทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 70/2561

บ้านเขาสิงโต ต าบลบ่อพลอย 1,200.00                      1,200.00                       ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง วันท่ี 17 พฤษภาคม 2561



ล ำดับ วงเงินท่ี วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี จะซ้ือ หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ี หรือข้อตกลงในกำร

หรือจ้ำง ตกลงซ้ือหรือจ้ำง ซ้ือหรือจ้ำง

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

17 จ้างเหมาซ่อมแซมหอกระจายข่าว 8,500.00     8,500.00     เฉพาะเจาะจง นางพรลภัส  อ่ิมทอง นางพรลภัส  อ่ิมทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 71/2561

ม.12 บ้านสระตาโล ต าบลบ่อพลอย 8,500.00                      8,500.00                       ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง วันท่ี 17 พฤษภาคม 2561

18 จ้างเหมาซ่อมแซมรถ อบต.บ่อพลอย 10,247.60   10,247.60   เฉพาะเจาะจง บ.อีซูซุ สหภัณฑ์ออโต้เซลส์ จก. บ.อีซูซุ สหภัณฑ์ออโต้เซลส์ จก. เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 74/2561

หมายเลขทะเบียน กฉ 7210 กจ. 10,247.60                    10,247.60                     ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง วันท่ี 22 พฤษภาคม 2561

หมายเลขครุภัณฑ์ 002–54-0002

19 จ้างเหมาซ่อมแซมกล้อง CCTV ม.2 , 66,500.00   66,500.00   เฉพาะเจาะจง น.ส.เจนจิรา  เอ่ียมปาน น.ส.เจนจิรา  เอ่ียมปาน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 75/2561

กล้องวงจร ม.11  อบต.บ่อพลอย 66,500.00                    66,500.00                     ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง วันท่ี 25 พฤษภาคม 2561

(นำงสำววรำงคณำ  บัวซ้อน)

เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน อบต.บ่อพลอย










