
แบบ สขร.1

วงเงินท่ี วิธีซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี จะซ้ือ หรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ี หรือข้อตกลงในการ
หรือจ้าง ตกลงซ้ือหรือจ้าง ซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงรถ อบต. 2,816.50      2,816.50      เฉพำะเจำะจง หจก.ส.ค้ำมี บริกำร หจก.ส.ค้ำมี บริกำร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 66/2561

ทะเบียน กฉ 7210 กำญจนบุรี 2,816.50                       2,816.50                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 2 กรกฎำคม 2561

ทะเบียน กค 528 กำญจนบุรี

ทะเบียน กมร 123 กำญจนบุรี

2 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงรถ อปพร. 5,214.00      5,214.00      เฉพำะเจำะจง หจก.ส.ค้ำมี บริกำร หจก.ส.ค้ำมี บริกำร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 67/2561

ทะเบียน บย 2100 กำญจนบุรี 5,214.00                       5,214.00                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 2 กรกฎำคม 2561

ทะเบียน ป 6338 กำญจนบุรี

ทะเบียน 83-0971 กำญจนบุรี

3 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงเคร่ืองตัดหญ้ำ , 1,693.20      1,693.20      เฉพำะเจำะจง หจก.ส.ค้ำมี บริกำร หจก.ส.ค้ำมี บริกำร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 68/2561

เคร่ืองพ่นหมอกควัน 1,693.20                       1,693.20                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 2 กรกฎำคม 2561

4 จ้ำงเหมำประกอบอำหำรศูนย์พัฒนำ 8,400.00      8,400.00      เฉพำะเจำะจง น.ส.สำยฝน  ขุนจันทร์ดี น.ส.สำยฝน  ขุนจันทร์ดี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 83/2561

เด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนหนองโพธ์ิ 8,400.00                       8,400.00                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 2 กรกฎำคม 2561

จ้ำนวน  21วัน*20คน*20บำท

5 จ้ำงเหมำประกอบอำหำรศูนย์พัฒนำ 6,000.00      6,000.00      เฉพำะเจำะจง นำงมะปรำงค์  กล้ำสืบกำร นำงมะปรำงค์  กล้ำสืบกำร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 83/2561

เด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนหนองย่ำงช้ำง 6,000.00                       6,000.00                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 2 กรกฎำคม 2561

จ้ำนวน  15วัน*20คน*20บำท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย

วันท่ี  2  กรกฎาคม  2561  -  31  กรกฎาคม  2561

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



วงเงินท่ี วิธีซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี จะซ้ือ หรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ี หรือข้อตกลงในการ
หรือจ้าง ตกลงซ้ือหรือจ้าง ซ้ือหรือจ้าง

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

6 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยไวนิล  จ้ำนวน 3 ป้ำย 2,400.00      2,400.00      เฉพำะเจำะจง นำยประสิทธ์ิ เพ็ญบูรณสันติ นำยประสิทธ์ิ เพ็ญบูรณสันติ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 85/2561

โครงกำรป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำในเขต 2,400.00                       2,400.00                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 5 กรกฎำคม 2561

อบต.บ่อพลอย

7 จัดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ พร้อม 44,100.00    44,100.00    เฉพำะเจำะจง นำยจิรัฏฐ์ ภัคอำริยะชำนนท์ นำยจิรัฏฐ์ ภัคอำริยะชำนนท์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 69/2561

อุปกรณ์กำรฉีด  จ้ำนวน 1,470 โด๊ส  44,100.00                     44,100.00                     ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 5 กรกฎำคม 2561

โครงกำรป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำในเขต

อบต.บ่อพลอย

8 โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี 3, 560,000.00  560,000.00  เฉพำะเจำะจง บ.พิพัฒกำญจน์คอนสตรัคช่ัน จก.บ.พิพัฒกำญจน์คอนสตรัคช่ัน จก. เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญำจ้ำงเลขท่ี 13/2561

หมู่ท่ี 6 , หมู่ท่ี 7 , หมู่ท่ี 8 , หมู่ท่ี 10 558,000.00                   558,000.00                   ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 5 กรกฎำคม 2561

ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กำญจนบุรี 

9 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  ส้ำนักปลัด 2,390.00      2,390.00      เฉพำะเจำะจง บ.ทีจี. คอมพิวเตอร์ 2018 จก. บ.ทีจี. คอมพิวเตอร์ 2018 จก. เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 70/2561

จ้ำนวน 3 รำยกำร 2,390.00                       2,390.00                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 6 กรกฎำคม 2561

10 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  กองช่ำง 2,790.00      2,790.00      เฉพำะเจำะจง บ.ทีจี. คอมพิวเตอร์ 2018 จก. บ.ทีจี. คอมพิวเตอร์ 2018 จก. เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 71/2561

จ้ำนวน 1 รำยกำร 2,790.00                       2,790.00                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 6 กรกฎำคม 2561

11 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยไวนิล  จ้ำนวน 1 ป้ำย 300.00         300.00         เฉพำะเจำะจง นำยประสิทธ์ิ เพ็ญบูรณสันติ นำยประสิทธ์ิ เพ็ญบูรณสันติ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 86/2561

โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ 300.00                          300.00                          ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 6 กรกฎำคม 2561

“ชีวิตสดใส ผู้สูงวัยสุขสันต์” อบต.บ่อพลอย



วงเงินท่ี วิธีซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี จะซ้ือ หรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ี หรือข้อตกลงในการ
หรือจ้าง ตกลงซ้ือหรือจ้าง ซ้ือหรือจ้าง

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

12 จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลำง 5,290.00      5,290.00      เฉพำะเจำะจง นำยนเรศ  ละว้ำ นำยนเรศ  ละว้ำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 87/2561

อบต.บ่อพลอย  หมำยเลขทะเบียน 5,290.00                       5,290.00                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 6 กรกฎำคม 2561

กค 528 กำญจนบุรี

13 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยไวนิล  จ้ำนวน 2 ป้ำย 480.00         480.00         เฉพำะเจำะจง นำยประสิทธ์ิ เพ็ญบูรณสันติ นำยประสิทธ์ิ เพ็ญบูรณสันติ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 88/2561

โครงกำร “มือถือเก่ำไป ชีวิตใหม่ 480.00                          480.00                          ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 6 กรกฎำคม 2561

โครงกำร“จิตอำสำ สร้ำงป่ำ รักษ์น้้ำ”   

14 จ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวันและ 5,100.00      5,100.00      เฉพำะเจำะจง นำงสำวนภำพร เซ่ียงค้ิว นำงสำวนภำพร เซ่ียงค้ิว เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 89/2561

อำหำรว่ำง  จ้ำนวน 60 คน 5,100.00                       5,100.00                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 10 กรกฎำคม 2561

โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ 

“ชีวิตสดใส ผู้สูงวัยสุขสันต์” อบต.บ่อพลอย

15 จัดซ้ือวัสดุกำรศึกษำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 61,200.00    61,200.00    เฉพำะเจำะจง นำงจ้ำเนียร  นงนุช นำงจ้ำเนียร  นงนุช เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 73/2561

บ้ำนหนองโพธ์ิ  จ้ำนวน  47 รำยกำร 61,200.00                     61,200.00                     ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 13 กรกฎำคม 2561

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองย่ำงช้ำง

จ้ำนวน  67 รำยกำร

16 จ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวัน 7,200.00      7,200.00      เฉพำะเจำะจง นำงสำวมำลีวรรณ  หนองกุ่ม นำงสำวมำลีวรรณ  หนองกุ่ม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 90/2561

จ้ำนวน 10 คน โครงกำรป้องกันโรค 7,200.00                       7,200.00                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 16 กรกฎำคม 2561

พิษสุนัขบ้ำในเขต อบต.บ่อพลอย

17 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 800.00         800.00         เฉพำะเจำะจง นำยด้ำรงฤทธ์ิ พวงสิงห์ นำยด้ำรงฤทธ์ิ พวงสิงห์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 91/2561

หมำยเลขครุภัณฑ์ 416-56-0019 800.00                          800.00                          ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 18 กรกฎำคม 2561
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ท่ี จะซ้ือ หรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ี หรือข้อตกลงในการ
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งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

18 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยไวนิล จ้ำนวน 10 ป้ำย 5,000.00      5,000.00      เฉพำะเจำะจง นำยประสิทธ์ิ เพ็ญบูรณสันติ นำยประสิทธ์ิ เพ็ญบูรณสันติ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 92/2561

โครงกำรต้ำบลไร้มลพิษ รณรงค์คัดแยก 5,000.00                       5,000.00                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 18 กรกฎำคม 2561

ขยะต้นทำง อบต.บ่อพลอย

19 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยไวนิล จ้ำนวน 2 ป้ำย 2,200.00      2,200.00      เฉพำะเจำะจง นำยประสิทธ์ิ เพ็ญบูรณสันติ นำยประสิทธ์ิ เพ็ญบูรณสันติ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 93/2561

โครงกำรท้องถ่ินไทยรวมใจภักด์ิรักษ์พ้ืน 2,200.00                       2,200.00                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 18 กรกฎำคม 2561

ท่ีสีเขียวเฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรม

 “จิตอำสำ สร้ำงป่ำ รักษ์น้้ำ”

20 จัดซ้ือถังขยะ  จ้ำนวน 200 ใบ 25,280.00    25,280.00    เฉพำะเจำะจง นำยหวุนฉอย  เดชอำภรณ์ นำยหวุนฉอย  เดชอำภรณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 74/2561

ถัง 200ลิตร จ้ำนวน 4 ใบ 25,280.00                     25,280.00                     ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 18 กรกฎำคม 2561

โครงกำรต้ำบลไร้มลพิษ รณรงค์คัดแยกขยะต้นทำง

21 จัดซ้ือต้นไม้ (ต้นรวงผ้ึง)  จ้ำนวน 5 ต้น 7,500.00      7,500.00      เฉพำะเจำะจง นำงเนตรจงกล  พลิคง นำงเนตรจงกล  พลิคง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 75/2561

โครงกำร“จิตอำสำ สร้ำงป่ำ รักษ์น้้ำ”   7,500.00                       7,500.00                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 20 กรกฎำคม 2561

22 จัดซ้ือเคร่ืองรำชสักกำระ 4,400.00      4,400.00      เฉพำะเจำะจง นำงอนุกูล พำณิชย์วิจิตร นำงอนุกูล พำณิชย์วิจิตร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 76/2561

จ้ำนวน 5 รำยกำร  จัดสถำนท่ีลงนำม 4,400.00                       4,400.00                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 20 กรกฎำคม 2561

ถวำยพระพร  ร.10

23 จ้ำงเหมำลงนำมถวำยพระพร  ร.10 2,000.00      2,000.00      เฉพำะเจำะจง นำยจิรวัฒน์ ศรีวิเชียร นำยจิรวัฒน์ ศรีวิเชียร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 93/2561

หนังสือพิมพ์ไรท์นิว  2,000.00                       2,000.00                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 20 กรกฎำคม 2561



วงเงินท่ี วิธีซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี จะซ้ือ หรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ี หรือข้อตกลงในการ
หรือจ้าง ตกลงซ้ือหรือจ้าง ซ้ือหรือจ้าง

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

24 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ในกำรอบรม 10,200.00    10,200.00    เฉพำะเจำะจง นำงวันเพ็ญ เก้ำแพ นำงวันเพ็ญ เก้ำแพ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 77/2561

กิจกรรมกำรท่ี 1 - 3  โครงกำรส่งเสริม 10,200.00                     10,200.00                     ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 23 กรกฎำคม 2561

สุขภำพจิต พัฒนำคุณภำพชีวิต ร่วมคิดร่วมท้ำ

25 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยไวนิล จ้ำนวน 1 ป้ำย 450.00         450.00         เฉพำะเจำะจง นำยประสิทธ์ิ เพ็ญบูรณสันติ นำยประสิทธ์ิ เพ็ญบูรณสันติ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 94/2561

โครงกำรจิตอำสำ “เรำท้ำควำม ดี  ด้วยหัวใจ” 450.00                          450.00                          ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 24 กรกฎำคม 2561

26 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยไวนิล จ้ำนวน 1 ป้ำย 1,200.00      1,200.00      เฉพำะเจำะจง นำยประสิทธ์ิ เพ็ญบูรณสันติ นำยประสิทธ์ิ เพ็ญบูรณสันติ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 95/2561

พระฉำยำลักษณ์สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 1,200.00                       1,200.00                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 24 กรกฎำคม 2561

มหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร 

27 จ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวันและ 51,000.00    51,000.00    เฉพำะเจำะจง นำงสำวมำลีวรรณ  หนองกุ่ม นำงสำวมำลีวรรณ  หนองกุ่ม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 96/2561

อำหำรว่ำง  จ้ำนวน 60 คน ระยะเวลำ 51,000.00                     51,000.00                     ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 25 กรกฎำคม 2561

10 วัน  โครงกำรส่งเสริมสุขภำพจิต 

พัฒนำคุณภำพชีวิต ร่วมคิดร่วมท้ำ

(นางสาววรางคณา  บัวซ้อน)

เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน อบต.บ่อพลอย












