
ที ่ กจ ๗๑๙๐2/16                                    ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย 
                            อ ำเภอบ่อพลอย จังหวัดกำญจนบุรี ๗๑๑๖๐ 
 
              3  มีนำคม  ๒๕65 
 
เรื่อง    ส่งสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

เรียน    นำยอ ำเภอบ่อพลอย 

อ้ำงถึง หนังสืออ ำเภอบ่อพลอย ที่ กจ 0718/ว507  ลว. 10 มีนำคม 2558 

สิ่งที่ส่งมำด้วย   ส ำเนำสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน  กุมภาพันธ์ 2565  จ ำนวน  ๑  ชุด 

ตำมท่ีอ ำเภอบ่อพลอย ได้แจ้งให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย จัดท ำสรุปผลกำรด ำเนินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนของรัฐเป็นรำยเดือนทุกๆ เดือน ตำมแบบ สขร.1  ทุกวันที่ 5 ของเดือน  นั้น           

  บัดนี้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย ได้ด ำเนินกำรจัดท ำสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ของหน่วยงำนของรัฐ ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565  ตำมแบบ สขร.1 เรียบร้อยแล้ว 
 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยสนอง  วิเศษสิงห์) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กองคลัง อบต.บ่อพลอย 
โทร. ๐ – ๓๔51 –0848 ต่อ 14 



แบบ สขร.1

วงเงินท่ี วิธีซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี จะซ้ือ หรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ี หรือข้อตกลงในการ
หรือจ้าง ตกลงซ้ือหรือจ้าง ซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงรถ อบต. 5,043.50      5,043.50      เฉพำะเจำะจง หจก.ส.ค้ำมี บริกำร หจก.ส.ค้ำมี บริกำร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 28/2565

ทะเบียน กฉ 7210 กำญจนบุรี 5,043.50                      5,043.50                      ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ 2565

ทะเบียน กค 528 กำญจนบุรี

ทะเบียน กมร 123 กำญจนบุรี

ทะเบียน นข 4353 กำญจนบุรี

2 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงรถ อปพร. 7,200.00      7,200.00      เฉพำะเจำะจง หจก.ส.ค้ำมี บริกำร หจก.ส.ค้ำมี บริกำร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 39/2565

ทะเบียน บย 2100 กำญจนบุรี 7,200.00                      7,200.00                      ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ 2565

ทะเบียน 83-0971 กำญจนบุรี

ทะเบียน ป 6338 กำญจนบุรี

3 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงเคร่ืองตัดหญ้ำและ 20,850.15    20,850.15    เฉพำะเจำะจง หจก.ส.ค้ำมี บริกำร หจก.ส.ค้ำมี บริกำร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 40/2565

เคร่ืองพ่นหมอกควัน (รอบท่ี 1) 20,850.15                    20,850.15                    ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ 2565

4 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงเจำะบ่อบำดำล 52,710.00    52,710.00    เฉพำะเจำะจง หจก.ส.ค้ำมี บริกำร หจก.ส.ค้ำมี บริกำร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 41/2565

หมู่ท่ี 9 บ้ำนเขำเขียว ต้ำบลบ่อพลอย 52,710.00                    52,710.00                    ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 19 กุมภำพันธ์ 2565

5 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ส้ำนักปลัด 1,290.00      1,290.00      เฉพำะเจำะจง บ.ที.จี.คอมพิวเตอร์2018 จก. บ.ที.จี.คอมพิวเตอร์2018 จก. เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 28/2565

จ้ำนวน 1 รำยกำร 1,290.00                      1,290.00                      ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 10 กุมภำพันธ์ 2565

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย

วันท่ี  1 กุมภาพันธ์ 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2565

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



วงเงินท่ี วิธีซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี จะซ้ือ หรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ี หรือข้อตกลงในการ
หรือจ้าง ตกลงซ้ือหรือจ้าง ซ้ือหรือจ้าง

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

6 จ้ำงเหมำท้ำตรำยำง ส้ำนักปลัด 1,380.00      1,380.00      เฉพำะเจำะจง บ.ที.จี.คอมพิวเตอร์2018 จก. บ.ที.จี.คอมพิวเตอร์2018 จก. เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 28/2565

จ้ำนวน 2 อัน 1,380.00                      1,380.00                      ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 10 กุมภำพันธ์ 2565

7 จ้ำงเหมำฉีดพ่นหมอกควัน หมู่ท่ี 1-12 7,200.00      7,200.00      เฉพำะเจำะจง นำยสุนทร  พิมแสง นำยสุนทร  พิมแสง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 29/2565

ภำยในต้ำบลบ่อพลอย 7,200.00                      7,200.00                      ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 10 กุมภำพันธ์ 2565

8 จ้ำงเหมำท้ำควำมสะอำดผ้ำม่ำน 800.00         800.00         เฉพำะเจำะจง นำงชบำ  แสงภู่ นำงชบำ  แสงภู่ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 30/2565

จ้ำนวน 8 ผืน 800.00                         800.00                         ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 25 กุมภำพันธ์ 2565


