
ที ่ กจ ๗๑๙๐๑/164                                 ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย 
                           อ ำเภอบ่อพลอย จังหวัดกำญจนบุรี ๗๑๑๖๐ 
 
            3  มีนำคม  ๒๕63 
 
เรื่อง    ส่งสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

เรียน    นำยอ ำเภอบ่อพลอย 

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

สิ่งที่ส่งมำด้วย   ส ำเนำสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน  กุมภาพันธ์ 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  กุมภาพันธ์ 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  กุมภาพันธ์ 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  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ให้ประชำชนได้ทรำบโดยทั่วกัน รำยละเอียดตำมแบบ สขร.1  แนบท้ำย
ประกำศนี้ 

 
ประกำศ  ณ  วันที่  3  เดือน  มีนำคม  พ.ศ.  2563 

 
 

(นำยสนอง  วิเศษสิงห์) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย



 

งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย          
ประจ าเดือน   กุมภาพันธ ์ 2563 

 

ล าดับที่ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
จ านวน
โครงการ 

รวมวงเงิน
งบประมาณ 

รวมราคากลาง 
รวมราคาที่

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

หมายเหตุ 

1. จัดซื้อโดยวิธีเฉพำะเจำะจง 5 62,072.00 62,072.00 62,072.00 -  
2. จัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง 8 474,695.00 472,695.00 469,695.00 3,000.00  
3. จัดซื้อโดยวิธคีัดเลือก - - - - -  
4. จัดจ้ำงโดยวิธีคัดเลือก - - - - -  
5. จัดซื้อโดยวิธปีระกำศเชิญชวนท่ัวไป - - - - -  
6. จัดจ้ำงโดยวิธีประกำศเชิญชวนท่ัวไป - - - - -  
7. จัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีอิเลคทรอนิคส ์ - - - - -  
 รวม 13 536,767.00 534,767.00 531,767.00 3,000.00 - 

        
 

ได้น ำข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมแบบ สขร.1  (ประจ ำเดือน    กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2563  ) 
   เผยแพร่  เมื่อวันที่      3      เดือน    มีนำคม    พ.ศ.     2563        โดยวิธี    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. 4,424.00      4,424.00      เฉพำะเจำะจง หจก.ส.ค้ำมี บริกำร หจก.ส.ค้ำมี บริกำร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 24/2563

ทะเบียน กฉ 7210 กำญจนบุรี 4,424.00                      4,424.00                      ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 3 กุมภำพันธ์ 2563

ทะเบียน กค 528 กำญจนบุรี

ทะเบียน กมร 123 กำญจนบุรี

ทะเบียน นข 4353 กำญจนบุรี

2 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงรถ อปพร. 5,538.00      5,538.00      เฉพำะเจำะจง หจก.ส.ค้ำมี บริกำร หจก.ส.ค้ำมี บริกำร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 25/2563

ทะเบียน บย 2100 กำญจนบุรี 5,538.00                      5,538.00                      ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 3 กุมภำพันธ์ 2563

ทะเบียน ป 6338 กำญจนบุรี

3 จ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวัน 8,160.00      8,160.00      เฉพำะเจำะจง น.ส.นุดจรี  สีส้ิว น.ส.นุดจรี  สีส้ิว เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 40/2563

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองโพธ์ิ 8,160.00                      8,160.00                      ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 3 กุมภำพันธ์ 2563

จ้ำนวน 17 คน*24วัน*20 บำท

4 จ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวัน 8,320.00      8,320.00      เฉพำะเจำะจง นำงมะปรำง กล้ำสืบกำร นำงมะปรำง กล้ำสืบกำร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 41/2563

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองย่ำงช้ำง 8,320.00                      8,320.00                      ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 3 กุมภำพันธ์ 2563

จ้ำนวน 16 คน*26วัน*20 บำท

5 จ้ำงเหมำซ่อมเคร่ืองพิมพ์ กองคลัง 1,900.00      1,900.00      เฉพำะเจำะจง นำยไพโรจน์  พลอยไพสำนแสง นำยไพโรจน์  พลอยไพสำนแสง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 42/2563
หมำยเลขครุภัณฑ์ 416-59-0061 1,900.00                      1,900.00                      ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 14 กุมภำพันธ์ 2563
หมำยเลขครุภัณฑ์ 416-60-0084

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย

วันท่ี  3 กุมภาพันธ์ 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2563

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



วงเงินท่ี วิธีซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี จะซ้ือ หรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ี หรือข้อตกลงในการ
หรือจ้าง ตกลงซ้ือหรือจ้าง ซ้ือหรือจ้าง

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

6 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยโครงกำรประชำคม 450.00         450.00         เฉพำะเจำะจง นำยประสิทธ์ิ เพ็ญบูรณสันติ นำยประสิทธ์ิ เพ็ญบูรณสันติ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 43/2563
เพ่ือจัดท้ำแผนท่ีพัฒนำของต้ำบล 450.00                         450.00                         ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 14 กุมภำพันธ์ 2563
ประจ้ำปีงบประมำณ 2563
ขนำด 1.20 x 2.40 เมตร

7 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน ส้ำนักปลัด 750.00         750.00         เฉพำะเจำะจง นำยวิรัตน์  ปิตตะรงค์ นำยวิรัตน์  ปิตตะรงค์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 26/2563
จ้ำนวน 1 รำยกำร 750.00                         750.00                         ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 14 กุมภำพันธ์ 2563

8 จัดซ้ือวัสดุกำรศึกษำ 43,200.00    43,200.00    เฉพำะเจำะจง นำงจ้ำเนียร  นงนุช นำงจ้ำเนียร  นงนุช เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 27/2563
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองโพธ์ิ 36 รำยกำร 43,200.00                    43,200.00                    ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 17 กุมภำพันธ์ 2563
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองย่ำงช้ำง 36 รำยกำร

9 จ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวันและ 3,485.00      3,485.00      เฉพำะเจำะจง น.ส.มำลีวรรณ หนองกุ่ม น.ส.มำลีวรรณ หนองกุ่ม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 45/2563
อำหำรว่ำง ในกำรประชุมสภำองค์กำร 3,485.00                      3,485.00                      ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 11 กุมภำพันธ์ 2563
บริหำรส่วนต้ำบลบ่อพลอย จ้ำนวน 41คน

10 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยไวนิล จ้ำนวน 1 ป้ำย 380.00         380.00         เฉพำะเจำะจง นำยประสิทธ์ิ เพ็ญบูรณสันติ นำยประสิทธ์ิ เพ็ญบูรณสันติ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 44/2563
โครงกำรอ้ำเภอย้ิมเคล่ือนท่ี 380.00                         380.00                         ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 21 กุมภำพันธ์ 2563
 (Amphoeyim Mobile Service)
ขนำด 1.00 x 2.50 เมตร

11 โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่ี 100,000.00  100,000.00  เฉพำะเจำะจง นำยเชำว์  รอดภัย นำยเชำว์  รอดภัย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญำท่ัวไปเลขท่ี 15/63
สำธำรณะหลัง อบต.บ่อพลอย 99,000.00                    99,000.00                    ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2563
อ้ำเภอบ่อพลอย จังหวัดกำญจนบุรี



วงเงินท่ี วิธีซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี จะซ้ือ หรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ี หรือข้อตกลงในการ
หรือจ้าง ตกลงซ้ือหรือจ้าง ซ้ือหรือจ้าง

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

12 โครงกำรขุดสระน้้ำ (ทุ่งหนองก้่ำ) 370,000.00  350,000.00  เฉพำะเจำะจง นำยเชำว์  รอดภัย นำยเชำว์  รอดภัย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญำท่ัวไปเลขท่ี 16/63
หมู่ท่ี 3 บ้ำนท่ำว้ำ ต้ำบลบ่อพลอย 348,000.00                 348,000.00                 ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2563
อ้ำเภอบ่อพลอย จังหวัดกำญจนบุรี


