
แบบ สขร.1

วงเงินท่ี วิธีซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี จะซ้ือ หรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ี หรือข้อตกลงในการ
หรือจ้าง ตกลงซ้ือหรือจ้าง ซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงรถ อบต. 3,978.00      3,978.00      เฉพำะเจำะจง หจก.ส.ค้ำมี บริกำร หจก.ส.ค้ำมี บริกำร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 92/2561

ทะเบียน กฉ 7210 กำญจนบุรี 3,978.00                       3,978.00                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 3 กันยำยน 2561

ทะเบียน กค 528 กำญจนบุรี

ทะเบียน กมร 123 กำญจนบุรี

2 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงรถ อปพร. 5,713.00      5,713.00      เฉพำะเจำะจง หจก.ส.ค้ำมี บริกำร หจก.ส.ค้ำมี บริกำร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 93/2561

ทะเบียน บย 2100 กำญจนบุรี 5,713.00                       5,713.00                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 3 กันยำยน 2561

ทะเบียน ป 6338 กำญจนบุรี

ทะเบียน 83-0971 กำญจนบุรี

3 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงเคร่ืองตัดหญ้ำ , 20,839.70    20,839.70    เฉพำะเจำะจง หจก.ส.ค้ำมี บริกำร หจก.ส.ค้ำมี บริกำร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 94/2561

เคร่ืองพ่นหมอกควัน รอบท่ี 4 20,839.70                     20,839.70                     ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 3 กันยำยน 2561

4 จ้ำงเหมำประกอบอำหำรศูนย์พัฒนำ 11,760.00    11,760.00    เฉพำะเจำะจง นำงสำวนุดจรี  สีส้ิว นำงสำวนุดจรี  สีส้ิว เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 110/2561

เด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนหนองโพธ์ิ 11,760.00                     11,760.00                     ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 3 กันยำยน 2561

เดือนกันยำยน 20วัน*21คน*20บำท

เดือนตุลำคม 8วัน*21คน*20บำท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย

วันท่ี  3  กันยายน  2561  -  28  กันยายน  2561

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



วงเงินท่ี วิธีซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี จะซ้ือ หรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ี หรือข้อตกลงในการ
หรือจ้าง ตกลงซ้ือหรือจ้าง ซ้ือหรือจ้าง

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

5 จ้ำงเหมำประกอบอำหำรศูนย์พัฒนำ 8,400.00      8,400.00      เฉพำะเจำะจง นำงมะปรำงค์  กล้ำสืบกำร นำงมะปรำงค์  กล้ำสืบกำร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 111/2561

เด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนหนองย่ำงช้ำง 8,400.00                       8,400.00                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 3 กันยำยน 2561

เดือนกันยำยน 20วัน*15คน*20บำท

เดือนตุลำคม 8วัน*15คน*20บำท

6 จ้ำงเหมำฉีดพ่นหมอกควัน  รอบท่ี 4 7,200.00      7,200.00      เฉพำะเจำะจง นำยสุนทร  พิมแสง นำยสุนทร  พิมแสง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 112/2561

ประจ้ำเดือน กันยำยน 2561 7,200.00                       7,200.00                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 3 กันยำยน 2561

หมู่ท่ี 1 - 12  ต้ำบลบ่อพลอย

7 จ้ำงเหมำท้ำใบประกำศ 300.00         300.00         เฉพำะเจำะจง นำยประสิทธ์ิ เพ็ญบูรณสันติ นำยประสิทธ์ิ เพ็ญบูรณสันติ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 113/2561

โครงกำรส่งเสริมสุขภำพจิต พัฒนำ 300.00                          300.00                          ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 3 กันยำยน 2561

คุณภำพชีวิต ร่วมคิดร่วมท้ำ  ประจ้ำปี 2561

8 จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลำง 45,000.00    45,000.00    เฉพำะเจำะจง นำยชนินทร์  เปรมกมลพันธ์ นำยชนินทร์  เปรมกมลพันธ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 114/2561

อบต.บ่อพลอย  หมำยเลขทะเบียน 45,000.00                     45,000.00                     ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 5 กันยำยน 2561

กฉ 7210 กำญจนบุรี

9 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ้ำนวน 7 รำยกำร 10,000.00    10,000.00    เฉพำะเจำะจง บริษัท พลอยสวยก่อสร้ำง จ้ำกัด บริษัท พลอยสวยก่อสร้ำง จ้ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 96/2561

อบต.บ่อพลอย  10,000.00                     10,000.00                     ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 5 กันยำยน 2561

10 จ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวันและ 5,100.00      5,100.00      เฉพำะเจำะจง น.ส.นภำพร  เซ่ียงค้ิว น.ส.นภำพร  เซ่ียงค้ิว เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 115/2561

อำหำรว่ำง  จ้ำนวน 60 คน  5,100.00                       5,100.00                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 6 กันยำยน 2561

โครงกำรส่งเสริมสุขภำพจิต พัฒนำ

คุณภำพชีวิต ร่วมคิดร่วมท้ำ  ประจ้ำปี 2561



วงเงินท่ี วิธีซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี จะซ้ือ หรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ี หรือข้อตกลงในการ
หรือจ้าง ตกลงซ้ือหรือจ้าง ซ้ือหรือจ้าง

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

11 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน ส้ำนักปลัด 22,970.00    22,970.00    เฉพำะเจำะจง นำงอนุกูล  พำนิชย์วิจิตร นำงอนุกูล  พำนิชย์วิจิตร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 97/2561

จ้ำนวน 31 รำยกำร 22,970.00                     22,970.00                     ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 7 กันยำยน 2561

12 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน  กองคลัง 13,670.00    13,670.00    เฉพำะเจำะจง นำงอนุกูล  พำนิชย์วิจิตร นำงอนุกูล  พำนิชย์วิจิตร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 98/2561

จ้ำนวน 21 รำยกำร 13,670.00                     13,670.00                     ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 7 กันยำยน 2561

13 จัดซ้ือแบตเตอร์ร่ี  จ้ำนวน 1 ลูก 2,650.00      2,650.00      เฉพำะเจำะจง น.ส.กัญญำรัตน์ ภู่นภำประเสริฐ น.ส.กัญญำรัตน์ ภู่นภำประเสริฐ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 99/2561

ส้ำหรับรถยนต์ส่วนกลำง อบต.บ่อพลอย 2,650.00                       2,650.00                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 11 กันยำยน 2561

หมำยเลขทะเบียน กค 528 กำญจนบุรี

14 จัดจ้ำงตัดผ้ำคลุมโต๊ะ จ้ำนวน 4 ผืน 6,000.00      6,000.00      เฉพำะเจำะจง น.ส.สริญทร์ดำรัคร์ แซ่เซียว น.ส.สริญทร์ดำรัคร์ แซ่เซียว เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 116/2561

ขนำด 0.65*1.85*0.75 เมตร 6,000.00                       6,000.00                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 11 กันยำยน 2561

15 จัดจ้ำงซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 535.00         535.00         เฉพำะเจำะจง บ.ที.จี.คอมพิวเตอร์2018 จก. บ.ที.จี.คอมพิวเตอร์2018 จก. เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 117/2561

ส้ำนักปลัด  จ้ำนวน 1 เคร่ือง 535.00                          535.00                          ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 11 กันยำยน 2561

16 จัดซ้ือซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ร.10 110,000.00  110,000.00  เฉพำะเจำะจง น.ส.พีริยำ พีรพงศ์พิพัฒน์ น.ส.พีริยำ พีรพงศ์พิพัฒน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 100/2561

ขนำด 3.50*5.90 เมตร 110,000.00                   110,000.00                   ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 12 กันยำยน 2561

17 จัดจ้ำงเดินสำยโทรศัพท์ 1,850.00      1,850.00      เฉพำะเจำะจง นำยปรีชำ  ปำสืบ นำยปรีชำ  ปำสืบ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 118/2561

จ้ำนวน 2 ห้อง 1,850.00                       1,850.00                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 13 กันยำยน 2561

18 จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลำง 11,500.00    11,500.00    เฉพำะเจำะจง นำยอุดมศักด์ิ  นำคเจริญ นำยอุดมศักด์ิ  นำคเจริญ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 119/2561

อบต.บ่อพลอย  หมำยเลขทะเบียน 11,500.00                     11,500.00                     ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 14 กันยำยน 2561

กค 528 กำญจนบุรี



วงเงินท่ี วิธีซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี จะซ้ือ หรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ี หรือข้อตกลงในการ
หรือจ้าง ตกลงซ้ือหรือจ้าง ซ้ือหรือจ้าง

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

19 จ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวันและ 3,400.00      3,400.00      เฉพำะเจำะจง น.ส.มำลีวรรณ  หนองกุ่ม น.ส.มำลีวรรณ  หนองกุ่ม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 120/2561

อำหำรว่ำง  จ้ำนวน 40 คน  3,400.00                       3,400.00                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 14 กันยำยน 2561

ในกำรประชุมสภำฯ อบต.บ่อพลอย

20 จัดซ้ือน้้ำยำพ่นหมอกควันก้ำจัดยุง 140,000.00  140,000.00  เฉพำะเจำะจง นำยจิรัฏฐ์ ภัคอำริยะชำนนท์ นำยจิรัฏฐ์ ภัคอำริยะชำนนท์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 101/2561

และแมลง ไซเปอร์เมทริน 25%  139,000.00                   139,000.00                   ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 17 กันยำยน 2561

จ้ำนวน  86  ลิตร  และทรำยอะเบท

ก้ำจัดลูกน้้ำยุงลำย จ้ำนวน 2 ถัง

21 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  กองคลัง 2,890.00      2,890.00      เฉพำะเจำะจง บ.ที.จี.คอมพิวเตอร์2018 จก. บ.ที.จี.คอมพิวเตอร์2018 จก. เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 102/2561

จ้ำนวน  1  รำยกำร 2,890.00                       2,890.00                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 17 กันยำยน 2561

22 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  ส้ำนักปลัด 5,080.00      5,080.00      เฉพำะเจำะจง บ.ที.จี.คอมพิวเตอร์2018 จก. บ.ที.จี.คอมพิวเตอร์2018 จก. เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 103/2561

จ้ำนวน  3  รำยกำร 5,080.00                       5,080.00                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 17 กันยำยน 2561

23 จัดซ้ือแบตเตอร์ร่ี  จ้ำนวน 1 ลูก 2,600.00      2,600.00      เฉพำะเจำะจง น.ส.กัญญำรัตน์ ภู่นภำประเสริฐ น.ส.กัญญำรัตน์ ภู่นภำประเสริฐ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 104/2561

ส้ำหรับรถยนต์ส่วนกลำง อบต.บ่อพลอย 2,600.00                       2,600.00                       ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 17 กันยำยน 2561

หมำยเลขทะเบียน กฉ 7210 กำญจนบุรี

24 จัดซ้ือครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 19,700.00    19,700.00    เฉพำะเจำะจง หจก.เอช.เอช.แอล กรุ๊ป หจก.เอช.เอช.แอล กรุ๊ป เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 105/2561

เคร่ืองตัดหญ้ำแบบข้อแข็ง 1 เคร่ือง 19,500.00                     19,500.00                     ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 17 กันยำยน 2561

เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้  1  เคร่ือง

25 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 12,765.00    12,765.00    เฉพำะเจำะจง นำงอนุกูล  พำนิชย์วิจิตร นำงอนุกูล  พำนิชย์วิจิตร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 106/2561

อบต.บ่อพลอย จ้ำนวน 23 รำยกำร 12,765.00                     12,765.00                     ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 17 กันยำยน 2561



วงเงินท่ี วิธีซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี จะซ้ือ หรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ี หรือข้อตกลงในการ
หรือจ้าง ตกลงซ้ือหรือจ้าง ซ้ือหรือจ้าง

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

26 โครงกำรก่อสร้ำงป้ำยท่ีท้ำกำร 350,000.00  350,000.00  เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  เหมือนไข่ นำยสุชำติ  เหมือนไข่ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญำจ้ำงเลขท่ี 22/2561

องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลบ่อพลอย 349,000.00                   349,000.00                   ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 17 กันยำยน 2561

จ้ำนวน 1 ป้ำย

27 โครงกำรปรับปรุงห้องเก็บของ 140,000.00  140,000.00  เฉพำะเจำะจง บ.พิพัฒกำญจน์คอนสตรัคช่ัน จก.บ.พิพัฒกำญจน์คอนสตรัคช่ัน จก. เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญำจ้ำงเลขท่ี 23/2561

องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลบ่อพลอย 139,500.00                   139,500.00                   ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 17 กันยำยน 2561

28 โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง 60,000.00    60,000.00    เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  เหมือนไข่ นำยสุชำติ  เหมือนไข่ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 121/2561

หมู่ท่ี 6 บ้ำนหนองเตียน 60,000.00                     60,000.00                     ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 20 กันยำยน 2561

(เส้นบ้ำนนำยนำม ค้ำภิมำบุตร)

29 โครงกำรวำงท่อระบำยน้้ำ คสล. 50,000.00    50,000.00    เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  เหมือนไข่ นำยสุชำติ  เหมือนไข่ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 122/2561

หมู่ท่ี 2 บ้ำนหนองย่ำงช้ำง 50,000.00                     50,000.00                     ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 20 กันยำยน 2561

(บริเวณท่ีสำธำรณะ)

(นางสาววรางคณา  บัวซ้อน)
เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน อบต.บ่อพลอย












