
แบบ สขร.1

ล ำดับ วงเงินท่ี วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี จะซ้ือ หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ี หรือข้อตกลงในกำร
หรือจ้ำง ตกลงซ้ือหรือจ้ำง ซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงรถ อบต. 9,175.00     9,175.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ส.ค้ำมี บริกำร หจก.ส.ค้ำมี บริกำร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 61/2561

ทะเบียน กฉ 7210 กำญจนบุรี 9,175.00                      9,175.00                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 1 มิถุนำยน 2561

ทะเบียน กค 528 กำญจนบุรี

ทะเบียน กมร 123 กำญจนบุรี

2 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงรถ อปพร. 6,090.00     6,090.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ส.ค้ำมี บริกำร หจก.ส.ค้ำมี บริกำร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 62/2561

ทะเบียน บย 2100 กำญจนบุรี 6,090.00                      6,090.00                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 1 มิถุนำยน 2561

ทะเบียน ป 6338 กำญจนบุรี

ทะเบียน 83-0971 กำญจนบุรี

3 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงเคร่ืองตัดหญ้ำ , 25,464.00   25,464.00   เฉพำะเจำะจง หจก.ส.ค้ำมี บริกำร หจก.ส.ค้ำมี บริกำร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 63/2561

เคร่ืองพ่นหมอกควัน 25,464.00                    25,464.00                     ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 1 มิถุนำยน 2561

4 จ้ำงเหมำฉีดพ่นหมอกควัน  รอบท่ี 3 7,200.00     7,200.00     เฉพำะเจำะจง นำยสุนทร  พิมแสง นำยสุนทร  พิมแสง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 78/2561

ประจ้ำเดือน มิถุนำยน 2561 7,200.00                      7,200.00                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 6 มิถุนำยน 2561

จ้ำนวน  12 หมู่ ต้ำบลบ่อพลอย

5 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยไวนิล ประชำสัมพันธ์ 1,300.00     1,300.00     เฉพำะเจำะจง นำยประสิทธ์ิ เพ็ญบูรณสันติ นำยประสิทธ์ิ เพ็ญบูรณสันติ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 79/2561

สะพำนช้ำรุด จ้ำนวน 2 ป้ำย 1,300.00                      1,300.00                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 6 มิถุนำยน 2561

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย

วันท่ี  1 มิถุนำยน 2561 - 29 มิถุนำยน 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



ล ำดับ วงเงินท่ี วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี จะซ้ือ หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ี หรือข้อตกลงในกำร
หรือจ้ำง ตกลงซ้ือหรือจ้ำง ซ้ือหรือจ้ำง

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

6 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ 2,860.00     2,860.00     เฉพำะเจำะจง บ.ทีจี. คอมพิวเตอร์ 2018 จก. บ.ทีจี. คอมพิวเตอร์ 2018 จก. เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 80/2561

กองช่ำง หมำยเลขครุภัณฑ์ 2,860.00                      2,860.00                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 20 มิถุนำยน 2561

416-55-0048,416-59-0057

7 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ 1,435.00     1,435.00     เฉพำะเจำะจง บ.ทีจี. คอมพิวเตอร์ 2018 จก. บ.ทีจี. คอมพิวเตอร์ 2018 จก. เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 81/2561

ส้ำนักปลัด หมำยเลขครุภัณฑ์ 1,435.00                      1,435.00                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 20 มิถุนำยน 2561

416-57-0049

8 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส้ำนักงำน  กองช่ำง 9,000.00     9,000.00     เฉพำะเจำะจง นำยวิรัตน์  ปิตตะรงค์ นำยวิรัตน์  ปิตตะรงค์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 64/2561

จ้ำนวน 2 รำยกำร 9,000.00                      9,000.00                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 22 มิถุนำยน 2561

9 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  ส้ำนักปลัด 7,180.00     7,180.00     เฉพำะเจำะจง บ.ทีจี. คอมพิวเตอร์ 2018 จก. บ.ทีจี. คอมพิวเตอร์ 2018 จก. เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 65/2561

จ้ำนวน 4 รำยกำร 7,180.00                      7,180.00                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 28 มิถุนำยน 2561

10 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยไวนิล ประชำสัมพันธ์ 500.00        500.00        เฉพำะเจำะจง นำยประสิทธ์ิ เพ็ญบูรณสันติ นำยประสิทธ์ิ เพ็ญบูรณสันติ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 82/2561

สะพำนช้ำรุด จ้ำนวน 1 ป้ำย 500.00                         500.00                          ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 28 มิถุนำยน 2561

(นำงสำววรำงคณำ  บัวซ้อน)

เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน อบต.บ่อพลอย


