
ที ่ กจ ๗๑๙๐๑/97                                    ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย 
                        อ ำเภอบ่อพลอย จังหวัดกำญจนบุรี ๗๑๑๖๐ 
 
            3  กุมภำพันธ์  ๒๕62 
 
เรื่อง    ส่งสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

เรียน    นำยอ ำเภอบ่อพลอย 

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

สิ่งที่ส่งมำด้วย   ส ำเนำสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน  มกราคม 2563  จ ำนวน  ๑  ชุด 

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

  บัดนี้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย ได้ด ำเนินกำรจัดท ำสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ของหน่วยงำนของรัฐ ในรอบเดือน  มกราคม 2563  ตำมแบบ สขร.1 เรียบร้อยแล้ว 
 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยสนอง  วิเศษสิงห์) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน” 



 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย 
เร่ือง  ประกาศสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

ในรอบเดือน  มกราคม พ.ศ. 2563 
    -------------------------------- 

   อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ 1 และข้อ 2 แห่งประกำศคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของ      
ทำงรำชกำร เรื่องก ำหนดให้ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับผลกำรพิจำรณำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนของรัฐ      
เป็นข้อมูลข่ำวสำรที่ต้องจัดไว้ให้ประชำชนตรวจดูได้ตำมมำตรำ 9 (8) แห่งพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของ     
ทำงรำชกำร พ.ศ. 2540 โดยคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร ได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐ      
จัดท ำสรุปผลกำรพิจำรณำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนของรัฐเป็นรำยเดือนทุก ๆ เดือน โดยให้มีรำยละเอียด    
เกี่ยวกับงำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เข้ำเสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับ
กำรคัดเลือกและรำคำ และเหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอรำคำรำยนั้นโดยสรุป เพ่ือเป็นดรรชนีส ำหรับกำรตรวจ       
ดูของประชำชน  

ดังนั้นเพ่ือปฏิบัติตำมประกำศดังกล่ำวและเพ่ือให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย  จึงขอประกำศสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง                     
ในรอบเดือน  มกราคม พ.ศ. 2563  ให้ประชำชนได้ทรำบโดยทั่วกัน รำยละเอียดตำมแบบ สขร.1  แนบท้ำย
ประกำศนี้ 

 
ประกำศ  ณ  วันที่  3  เดือน  กุมภำพันธ์  พ.ศ.  2563 

 
 

(นำยสนอง  วิเศษสิงห์) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย



 

งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย          
ประจ าเดือน   มกราคม  2563 

 

ล าดับที่ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
จ านวน
โครงการ 

รวมวงเงิน
งบประมาณ 

รวมราคากลาง 
รวมราคาที่

พิจารณาคัดเลือก 
วงเงินต่ าหรือสูงกว่าราคา
กลาง (+สูง) (-ต่ ากว่า) 

หมายเหตุ 

1. จัดซื้อโดยวิธีเฉพำะเจำะจง 4 41,266.00 41,266.00 41,266.00 -  
2. จัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง 10 368,223.20 368,223.20 365,663.20 2,560.00  
3. จัดซื้อโดยวิธคีัดเลือก - - - - -  
4. จัดจ้ำงโดยวิธีคัดเลือก - - - - -  
5. จัดซื้อโดยวิธปีระกำศเชิญชวนท่ัวไป - - - - -  
6. จัดจ้ำงโดยวิธีประกำศเชิญชวนท่ัวไป - - - - -  
7. จัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีอิเลคทรอนิคส ์ - - - - -  
 รวม 14 409,489.20 409,489.20 406,929.20 2,560.00 - 

        
 

ได้น ำข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมแบบ สขร.1  (ประจ ำเดือน    มกรำคม  พ.ศ. 2563  ) 
   เผยแพร่  เมื่อวันที่      3      เดือน    กุมภำพันธ์    พ.ศ.     2563        โดยวธิี    ติดประกำศ,ประชำสัมพันธ์ทำงเว็บไซต์  (www.borphoi.go.th) 
   ไม่ได้น ำข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมแบบ สขร. เผยแพร่ เหตุเพรำะ       
 

 
นำงสำววรำงคณำ  บัวซ้อน 
(นำงสำววรำงคณำ  บัวซ้อน) 

ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน 
 

 
 
 
 



แบบ สขร.1

วงเงินท่ี วิธีซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี จะซ้ือ หรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ี หรือข้อตกลงในการ
หรือจ้าง ตกลงซ้ือหรือจ้าง ซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงรถ อบต. 8,250.00      8,250.00      เฉพำะเจำะจง หจก.ส.ค้ำมี บริกำร หจก.ส.ค้ำมี บริกำร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 19/2563

ทะเบียน กฉ 7210 กำญจนบุรี 8,250.00                      8,250.00                      ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 2 มกรำคม 2563

ทะเบียน กค 528 กำญจนบุรี

ทะเบียน กมร 123 กำญจนบุรี

ทะเบียน นข 4353 กำญจนบุรี

2 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงรถ อปพร. 5,251.00      5,251.00      เฉพำะเจำะจง หจก.ส.ค้ำมี บริกำร หจก.ส.ค้ำมี บริกำร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 20/2563

ทะเบียน บย 2100 กำญจนบุรี 5,251.00                      5,251.00                      ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 2 มกรำคม 2563

ทะเบียน ป 6338 กำญจนบุรี

3 จ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวัน 10,080.00    10,080.00    เฉพำะเจำะจง น.ส.นุดจรี  สีส้ิว น.ส.นุดจรี  สีส้ิว เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 31/2563

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองโพธ์ิ 9,600.00                      9,600.00                      ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 2 มกรำคม 2563

จ้ำนวน 24 คน*16วัน*20 บำท

4 จ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวัน 10,920.00    10,920.00    เฉพำะเจำะจง นำงมะปรำง กล้ำสืบกำร นำงมะปรำง กล้ำสืบกำร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 32/2563

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองย่ำงช้ำง 8,840.00                      8,840.00                      ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 2 มกรำคม 2563

จ้ำนวน 26 คน*15วัน*20 บำท

5 จ้ำงเหมำซ่อมรถตู้ อบต.บ่อพลอย 6,698.20      6,698.20      เฉพำะเจำะจง บ.อีซูซุสหภัณฑ์ออโต้เซลส์ จก. บ.อีซูซุสหภัณฑ์ออโต้เซลส์ จก. เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 33/2563
หมำยเลขทะเบียน 83-0971 กจ. 6,698.20                      6,698.20                      ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 7 มกรำคม 2563

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย

วันท่ี  2 มกราคม 2563 - 31 มกราคม 2563

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



วงเงินท่ี วิธีซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี จะซ้ือ หรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ี หรือข้อตกลงในการ
หรือจ้าง ตกลงซ้ือหรือจ้าง ซ้ือหรือจ้าง

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

6 จ้ำงเหมำประกอบอำหำรว่ำง 1,125.00      1,125.00      เฉพำะเจำะจง น.ส.มำลีวรรณ หนองกุ่ม น.ส.มำลีวรรณ หนองกุ่ม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 34/2563
เล้ียงรับรอง อบต.กลำย จ้ำนวน 45 คน 1,125.00                      1,125.00                      ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 10 มกรำคม 2563

7 จ้ำงเหมำซ่อมเบำะเคร่ืองออกก้ำลังกำย 2,100.00      2,100.00      เฉพำะเจำะจง น.ส.สุมนนำฏ พรหมชนะ น.ส.สุมนนำฏ พรหมชนะ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 35/2563
อบต.บ่อพลอย จ้ำนวน 4 เคร่ือง 2,100.00                      2,100.00                      ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 10 มกรำคม 2563

8 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน ส้ำนักปลัด 17,680.00    17,680.00    เฉพำะเจำะจง นำงอนุกูล พำณิชวิจิตร นำงอนุกูล พำณิชวิจิตร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 22/2563
จ้ำนวน 37 รำยกำร 17,680.00                    17,680.00                    ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 13 มกรำคม 2563

9 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กองคลัง 10,085.00    10,085.00    เฉพำะเจำะจง นำงอนุกูล พำณิชวิจิตร นำงอนุกูล พำณิชวิจิตร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 23/2563
จ้ำนวน 21 รำยกำร 10,085.00                    10,085.00                    ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 13 มกรำคม 2563

10 จ้ำงเหมำท้ำพำนพุ่มดอกไม้สด 1,000.00      1,000.00      เฉพำะเจำะจง น.ส.ชัชวรรณ พิบูลย์น้ำชัย น.ส.ชัชวรรณ พิบูลย์น้ำชัย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 36/2563
วันพ่อขุนรำมค้ำแหงมหำรำช จ้ำนวน 1 พำน 1,000.00                      1,000.00                      ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 15 มกรำคม 2563

11 จ้ำงเหมำประกอบอำหำร จ้ำนวน60คน 1,500.00      1,500.00      เฉพำะเจำะจง น.ส.มำลีวรรณ หนองกุ่ม น.ส.มำลีวรรณ หนองกุ่ม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 37/2563
โครงกำรแผนท่ีภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน 1,500.00                      1,500.00                      ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 17 มกรำคม 2563
เพ่ือรองรับ พรบ.ภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง พ.ศ. 2562

12 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยไวนิล จ้ำนวน 26 ป้ำย 13,800.00    13,800.00    เฉพำะเจำะจง นำยประสิทธ์ิ เพ็ญบูรณสันติ นำยประสิทธ์ิ เพ็ญบูรณสันติ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 38/2563
โครงกำรแผนท่ีภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน 13,800.00                    13,800.00                    ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 20 มกรำคม 2563
เพ่ือรองรับ พรบ.ภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง พ.ศ. 2562

13 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ภำยใน 183,000.00  183,000.00  เฉพำะเจำะจง นำยสมคิด  แก้วแดง นำยสมคิด  แก้วแดง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญำก่อสร้ำงเลขท่ี 13/63
อบต.บ่อพลอย ต้ำบลบ่อลอย 183,000.00                 183,000.00                 ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 28 มกรำคม 2563
อ้ำเภอบ่อพลอย จังหวัดกำญจนบุรี



วงเงินท่ี วิธีซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี จะซ้ือ หรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ี หรือข้อตกลงในการ
หรือจ้าง ตกลงซ้ือหรือจ้าง ซ้ือหรือจ้าง

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

14 โครงกำรก่อสร้ำงลำนกีฬำคอนกรีตเอนก 138,000.00  138,000.00  เฉพำะเจำะจง นำยสมคิด  แก้วแดง นำยสมคิด  แก้วแดง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญำก่อสร้ำงเลขท่ี 14/63
ประสงค์ บริเวณ อบต.บ่อพลอย 138,000.00                 138,000.00                 ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 28 มกรำคม 2563
ต้ำบลบ่อพลอย อ้ำเภอบ่อพลอย จังหวัดกำญจนบุรี


