
แบบ สขร.1

วงเงินท่ี วิธีซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี จะซ้ือ หรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ี หรือข้อตกลงในการ
หรือจ้าง ตกลงซ้ือหรือจ้าง ซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์ ในการอบรม 3,400.00      3,400.00      เฉพาะเจาะจง นางวันเพ็ญ  เก้าแพ นางวันเพ็ญ  เก้าแพ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 78/2561

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต พัฒนา 3,400.00                       3,400.00                       ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง วันท่ี 1 สิงหาคม 2561
คุณภาพชีวิต ร่วมคิดร่วมท า อบต.บ่อพลอย

กิจกรรมท่ี 4 อบรมท าขนมไทย

2 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถ อบต. 187.00         187.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ส.ค ามี บริการ หจก.ส.ค ามี บริการ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 79/2561

ทะเบียน กฉ 7210 กาญจนบุรี 187.00                          187.00                          ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง วันท่ี 1 สิงหาคม 2561

ทะเบียน กค 528 กาญจนบุรี

ทะเบียน กมร 123 กาญจนบุรี

3 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถ อปพร. 7,071.00      7,071.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ส.ค ามี บริการ หจก.ส.ค ามี บริการ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 80/2561

ทะเบียน บย 2100 กาญจนบุรี 7,071.00                       7,071.00                       ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง วันท่ี 1 สิงหาคม 2561

ทะเบียน ป 6338 กาญจนบุรี

ทะเบียน 83-0971 กาญจนบุรี

4 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงเคร่ืองตัดหญ้า , 3,097.90      3,097.90      เฉพาะเจาะจง หจก.ส.ค ามี บริการ หจก.ส.ค ามี บริการ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 81/2561

เคร่ืองพ่นหมอกควัน 3,097.90                       3,097.90                       ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง วันท่ี 1 สิงหาคม 2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย

วันท่ี  1  สิงหาคม  2561  -  31  สิงหาคม  2561

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



วงเงินท่ี วิธีซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี จะซ้ือ หรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ี หรือข้อตกลงในการ
หรือจ้าง ตกลงซ้ือหรือจ้าง ซ้ือหรือจ้าง

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

5 จ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนา 7,560.00      7,560.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวนุดจรี  สีส้ิว นางสาวนุดจรี  สีส้ิว เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 97/2561

เด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองโพธ์ิ 7,560.00                       7,560.00                       ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง วันท่ี 1 สิงหาคม 2561

จ านวน  18วัน*21คน*20บาท

6 จ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนา 6,600.00      6,600.00      เฉพาะเจาะจง นางมะปรางค์  กล้าสืบการ นางมะปรางค์  กล้าสืบการ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 98/2561

เด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 6,600.00                       6,600.00                       ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง วันท่ี 1 สิงหาคม 2561

จ านวน  22วัน*15คน*20บาท

7 จ้างเหมาถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติ 608.00         608.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 99/2561

งบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. 2562 เซอร์วิส เทรดด้ิง เซอร์วิส เทรดด้ิง ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง วันท่ี 2 สิงหาคม 2561

จ านวน 1,739  แผ่น 608.00                          608.00                          

8 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  กองคลัง 2,890.00      2,890.00      เฉพาะเจาะจง บ.ทีจี. คอมพิวเตอร์ 2018 จก. บ.ทีจี. คอมพิวเตอร์ 2018 จก. เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 82/2561

จ านวน 1 รายการ 2,890.00                       2,890.00                       ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง วันท่ี 2 สิงหาคม 2561

9 จ้างเหมาท ากรงเหล็กคัดแยกขยะ 8,000.00      8,000.00      เฉพาะเจาะจง นายสุนทร  กระต่ายทอง นายสุนทร  กระต่ายทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 100/2561

ขนาด 60 x 90 ซม.  จ านวน  2 กรง 8,000.00                       8,000.00                       ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง วันท่ี 3 สิงหาคม 2561

10 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 9,210.00      9,210.00      เฉพาะเจาะจง นายนเรศ  ละว้า นายนเรศ  ละว้า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 101/2561

อบต.บ่อพลอย  หมายเลขทะเบียน 9,210.00                       9,210.00                       ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง วันท่ี 3 สิงหาคม 2561

กค 528 กาญจนบุรี

11 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล  จ านวน 1 ป้าย 1,200.00      1,200.00      เฉพาะเจาะจง นายประสิทธ์ิ เพ็ญบูรณสันติ นายประสิทธ์ิ เพ็ญบูรณสันติ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 102/2561

โครงการรณรงค์ “อาสาปราบยุงควบคุม 1,200.00                       1,200.00                       ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง วันท่ี 3 สิงหาคม 2561

โรคไข้เลือดออก”



วงเงินท่ี วิธีซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี จะซ้ือ หรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ี หรือข้อตกลงในการ
หรือจ้าง ตกลงซ้ือหรือจ้าง ซ้ือหรือจ้าง

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

12 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล  จ านวน 2 ป้าย 1,900.00      1,900.00      เฉพาะเจาะจง นายประสิทธ์ิ เพ็ญบูรณสันติ นายประสิทธ์ิ เพ็ญบูรณสันติ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 103/2561

พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 1,900.00                       1,900.00                       ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง วันท่ี 3 สิงหาคม 2561

พระบรมราชินีนาถ 

13 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและ 7,820.00      7,820.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวมาลีวรรณ  หนองกุ่ม นางสาวมาลีวรรณ  หนองกุ่ม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 103/2561

อาหารว่าง  จ านวน 46 คน  7,820.00                       7,820.00                       ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง วันท่ี 3 สิงหาคม 2561

จ านวน 2 วัน  ในการประชุมสภาฯ

14 จัดซ้ือขาต้ังเสาธงเหล็ก จ านวน 43 ช่อง 2,000.00      2,000.00      เฉพาะเจาะจง นายสุทน กระต่ายทอง นายสุทน กระต่ายทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 83/2561

จ านวน 2 อัน 2,000.00                       2,000.00                       ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง วันท่ี 6 สิงหาคม 2561

15 จัดซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์ ในการอบรม 6,800.00      6,800.00      เฉพาะเจาะจง นางวันเพ็ญ  เก้าแพ นางวันเพ็ญ  เก้าแพ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 84/2561

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต พัฒนา 6,800.00                       6,800.00                       ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง วันท่ี 7 สิงหาคม 2561
คุณภาพชีวิต ร่วมคิดร่วมท า อบต.บ่อพลอย

กิจกรรม ๕ อบรมการท าปุ๋ยชีวภาพ  

กิจกรรมท่ี ๖ อบรมการท าแปลงผักปลอดสารพิษ

16 จัดซ้ือธงอักษรพระนามาภิไธย  สก. 1,800.00      1,800.00      เฉพาะเจาะจง นางอนุกูล พานิชวิจิตร นางอนุกูล พานิชวิจิตร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 85/2561

ขนาด 60 x 90 ซม.  จ านวน 40 ผืน 1,800.00                       1,800.00                       ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง วันท่ี 7 สิงหาคม 2561

ประดับหน้าส านักงาน อบต.บ่อพลอย

17 จัดซ้ือผ้าสีฟ้า  จ านวน 1 ม้วน และสีขาว       1,800.00      1,800.00      เฉพาะเจาะจง นายสุรวัฒน์ พรเจริญศิลป์ นายสุรวัฒน์ พรเจริญศิลป์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 86/2561

จ านวน 1 ม้วน  ขนาด 1.10 x 54 เมตร    1,800.00                       1,800.00                       ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง วันท่ี 7 สิงหาคม 2561

เพ่ือจัดซุ้มหน้า ส านักงาน อบต.บ่อพลอย



วงเงินท่ี วิธีซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี จะซ้ือ หรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ี หรือข้อตกลงในการ
หรือจ้าง ตกลงซ้ือหรือจ้าง ซ้ือหรือจ้าง

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

18 จ้างเหมาท่ีปรึกษา วิจัยประเมินผลหรือ 18,000.00    18,000.00    เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 104/2561

พัฒนาระบบต่างๆ  เพ่ือด าเนินการ 18,000.00                     18,000.00                     ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง วันท่ี 8 สิงหาคม 2561

“ส ารวจคุณภาพการให้บริการและความ

พึงพอใจของผู้รับบริการ” ของ อบต.บ่อพลอย 

19 จ้างประกอบอาหารเช้า , อาหารกลางวัน 30,000.00    30,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวมาลีวรรณ  หนองกุ่ม นางสาวมาลีวรรณ  หนองกุ่ม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 105/2561

, อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 80 คน  30,000.00                     30,000.00                     ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง วันท่ี 9 สิงหาคม 2561

ระยะเวลา 3 วัน โครงการจัดกิจกรรม

สร้างสายสัมพันธ์ครอบครัวในชุมชนต าบลบ่อพลอย

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 300,000.00  300,000.00  เฉพาะเจาะจง บ.พิพัฒกาญจน์คอนสตรัคช่ัน จก.บ.พิพัฒกาญจน์คอนสตรัคช่ัน จก. เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาจ้างเลขท่ี 14/2561

(เส้นบ้านสารวัทท้ิง - บ้านนายกรุง) 298,000.00                   298,000.00                   ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง วันท่ี 9 สิงหาคม 2561

หมู่ท่ี 1 บ้านบ่อพลอย ต าบลบ่อพลอย

21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 300,000.00  300,000.00  เฉพาะเจาะจง บ.พิพัฒกาญจน์คอนสตรัคช่ัน จก.บ.พิพัฒกาญจน์คอนสตรัคช่ัน จก. เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาจ้างเลขท่ี 15/2561

(เส้นบ้านบึงหัวแหวน) 298,000.00                   298,000.00                   ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง วันท่ี 9 สิงหาคม 2561

หมู่ท่ี 4 บ้านบึงหัวแหวน ต าบลบ่อพลอย

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 300,000.00  300,000.00  เฉพาะเจาะจง บ.พิพัฒกาญจน์คอนสตรัคช่ัน จก.บ.พิพัฒกาญจน์คอนสตรัคช่ัน จก. เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาจ้างเลขท่ี 16/2561

(เส้นศาลาเอนกประสงค์ - บ้านนายเฉลิม) 298,000.00                   298,000.00                   ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง วันท่ี 9 สิงหาคม 2561

หมู่ท่ี 5 บ้านบึงหล่ม ต าบลบ่อพลอย



วงเงินท่ี วิธีซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี จะซ้ือ หรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ี หรือข้อตกลงในการ
หรือจ้าง ตกลงซ้ือหรือจ้าง ซ้ือหรือจ้าง

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

23 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 84,000.00    84,000.00    เฉพาะเจาะจง นายเฉลียว  กสิกรช านาญกุล นายเฉลียว  กสิกรช านาญกุล เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 106/2561

หมู่ท่ี  1-12  ต าบลบ่อพลอย 84,000.00                     84,000.00                     ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง วันท่ี 10 สิงหาคม 2561

จ านวน  117 จุด

24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 300,000.00  300,000.00  เฉพาะเจาะจง นายศุภสิทธ์ิ  นิลบุญเรือง นายศุภสิทธ์ิ  นิลบุญเรือง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาจ้างเลขท่ี 17/2561

(เส้นบ้านนายสมสุข  มายวัน) 298,000.00                   298,000.00                   ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง วันท่ี 10 สิงหาคม 2561

หมู่ท่ี 7 บ้านตะวัน ต าบลบ่อพลอย

25 โครงการขนายท่อลอดเหล่ียม 100,000.00  100,000.00  เฉพาะเจาะจง นายศุภสิทธ์ิ  นิลบุญเรือง นายศุภสิทธ์ิ  นิลบุญเรือง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาจ้างเลขท่ี 18/2561

(เส้นหน้า ร.ร.บ้านหนองโพธ์ิ - ทางแทรกเตอร์) 99,500.00                     99,500.00                     ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง วันท่ี 10 สิงหาคม 2561

หมู่ท่ี 8 บ้านหนองโพธ์ิ ต าบลบ่อพลอย

26 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 1,500.00      1,500.00      เฉพาะเจาะจง นายด ารงฤทธ์ิ  พวงสิงห์ นายด ารงฤทธ์ิ  พวงสิงห์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 107/2561

ห้องส านักปลัด  หมายเลขครุภัณฑ์ 1,500.00                       1,500.00                       ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง วันท่ี 14 สิงหาคม 2561

420-50-0010

27 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล  จ านวน 1 ป้าย 380.00         380.00         เฉพาะเจาะจง นายประสิทธ์ิ เพ็ญบูรณสันติ นายประสิทธ์ิ เพ็ญบูรณสันติ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 108/2561

โครงการต าบลไร้มลพิษ รณรงค์คัดแยกขยะต้นทาง 380.00                          380.00                          ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง วันท่ี 14 สิงหาคม 2561

28 จัดซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์ ในการอบรม 6,800.00      6,800.00      เฉพาะเจาะจง หจก.วีแอนด์วันซุปเปอร์มาเก็ต หจก.วีแอนด์วันซุปเปอร์มาเก็ต เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 89/2561

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต พัฒนา 6,800.00                       6,800.00                       ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง วันท่ี 14 สิงหาคม 2561
คุณภาพชีวิต ร่วมคิดร่วมท า อบต.บ่อพลอย

กิจกรรมท่ี 7 อบรมการประดิษฐ์ขยะรีไซเคิล

กิจกรรมท่ี 8 อบรมการท าผ้ามัดย้อม



วงเงินท่ี วิธีซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี จะซ้ือ หรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ี หรือข้อตกลงในการ
หรือจ้าง ตกลงซ้ือหรือจ้าง ซ้ือหรือจ้าง

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

29 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน ส านักปลัด 66,000.00    66,000.00    เฉพาะเจาะจง นายวิรัตน์  ปิตตะรงค์ นายวิรัตน์  ปิตตะรงค์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 87/2561

จ านวน 4 รายการ 66,000.00                     66,000.00                     ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง วันท่ี 17 สิงหาคม 2561

30 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน กองคลัง 11,000.00    11,000.00    เฉพาะเจาะจง นายวิรัตน์  ปิตตะรงค์ นายวิรัตน์  ปิตตะรงค์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 88/2561

จ านวน 1 รายการ 11,000.00                     11,000.00                     ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง วันท่ี 17 สิงหาคม 2561

31 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน  ส านักปลัด 1,740.00      1,740.00      เฉพาะเจาะจง บ.ที.จี. คอมพิวเตอร์2018 จก. บ.ที.จี. คอมพิวเตอร์2018 จก. เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 90/2561

จ านวน 2 รายการ 1,740.00                       1,740.00                       ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง วันท่ี 21 สิงหาคม 2561

32 จัดซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์ ในการอบรม 6,800.00      6,800.00      เฉพาะเจาะจง นางอนุกูล พาณิชวิจิตร นางอนุกูล พาณิชวิจิตร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 91/2561

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต พัฒนา 6,800.00                       6,800.00                       ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง วันท่ี 21 สิงหาคม 2561
คุณภาพชีวิต ร่วมคิดร่วมท า อบต.บ่อพลอย

กิจกรรมท่ี 9 อบรมการท ากระเป๋าผ้ารักษ์โลก

กิจกรรมท่ี 10 อบรมการท าพวงกุญแจ

33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 300,000.00  300,000.00  เฉพาะเจาะจง บ.พิพัฒกาญจน์คอนสตรัคช่ัน จก.บ.พิพัฒกาญจน์คอนสตรัคช่ัน จก. เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาจ้างเลขท่ี 19/2561

(เส้นวัดหนองเตียน - บ้านป้าบัวลอย) 298,000.00                   298,000.00                   ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง วันท่ี 23 สิงหาคม 2561

หมู่ท่ี 6 บ้านหนองเตียน ต าบลบ่อพลอย

34 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000.00  500,000.00  เฉพาะเจาะจง บ.พิพัฒกาญจน์คอนสตรัคช่ัน จก.บ.พิพัฒกาญจน์คอนสตรัคช่ัน จก. เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาจ้างเลขท่ี 20/2561

(เส้นบ้านนหนองโพธ์ิ) 497,000.00                   497,000.00                   ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง วันท่ี 23 สิงหาคม 2561

หมู่ท่ี 8 บ้านหนองโพธ์ิ ต าบลบ่อพลอย



วงเงินท่ี วิธีซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี จะซ้ือ หรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ี หรือข้อตกลงในการ
หรือจ้าง ตกลงซ้ือหรือจ้าง ซ้ือหรือจ้าง

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 300,000.00  300,000.00  เฉพาะเจาะจง นายศุภสิทธ์ิ  นิลบุญเรือง นายศุภสิทธ์ิ  นิลบุญเรือง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาจ้างเลขท่ี 21/2561

(เส้นนาพะยา - บุ่งพยอม) 298,000.00                   298,000.00                   ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง วันท่ี 24 สิงหาคม 2561

หมู่ท่ี 11 บ้านวังไพลิน ต าบลบ่อพลอย

36 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ ส านักปลัด 2,825.00      2,825.00      เฉพาะเจาะจง บ.ที.จี. คอมพิวเตอร์2018 จก. บ.ที.จี. คอมพิวเตอร์2018 จก. เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 109/2561

หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0060 2,825.00                       2,825.00                       ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง วันท่ี 31 สิงหาคม 2561

จ านวน  1  เคร่ือง

(นางสาววรางคณา  บัวซ้อน)

เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน อบต.บ่อพลอย
















