
ที ่ กจ ๗๑๙๐๑/321                                 ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย 
                           อ ำเภอบ่อพลอย จังหวัดกำญจนบุรี ๗๑๑๖๐ 
 
            5  พฤษภำคม  ๒๕63 
 
เรื่อง    ส่งสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

เรียน    นำยอ ำเภอบ่อพลอย 

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

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

 
ประกำศ  ณ  วันที่  5  เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ.  2563 

 
 

(นำยสนอง  วิเศษสิงห์) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย



 

งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย          
ประจ าเดือน   เมษายน  2563 

 

ล าดับที่ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
จ านวน
โครงการ 

รวมวงเงิน
งบประมาณ 

รวมราคากลาง 
รวมราคาที่

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

หมายเหตุ 

1. จัดซื้อโดยวิธีเฉพำะเจำะจง 15 648,500.00 648,500.00 648,500.00 -  
2. จัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง 11 239,465.54 239,465.54 239,465.54 -  
3. จัดซื้อโดยวิธคีัดเลือก - - - - -  
4. จัดจ้ำงโดยวิธีคัดเลือก - - - - -  
5. จัดซื้อโดยวิธปีระกำศเชิญชวนท่ัวไป - - - - -  
6. จัดจ้ำงโดยวิธีประกำศเชิญชวนท่ัวไป - - - - -  
7. จัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีอิเลคทรอนิคส ์ 1 4,500,000.00 4,286,568.55 2,438,000.00 1,848,568.55  
 รวม 27 5,387,965.55 5,174,534.09 3,325,965.54 1,848,568.55 - 

        
 

ได้น ำข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมแบบ สขร.1  (ประจ ำเดือน    เมษำยน  พ.ศ. 2563  ) 
   เผยแพร่  เมื่อวันที่      5      เดือน    พฤษภำคม    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. 2,967.00         2,967.00         เฉพำะเจำะจง หจก.ส.ค้ำมี บริกำร หจก.ส.ค้ำมี บริกำร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 43/2563

ทะเบียน กฉ 7210 กำญจนบุรี 2,967.00                  2,967.00                  ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 1 เมษำยน 2563

ทะเบียน กค 528 กำญจนบุรี

ทะเบียน กมร 123 กำญจนบุรี

ทะเบียน นข 4353 กำญจนบุรี

2 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงรถ อปพร. 5,118.00         5,118.00         เฉพำะเจำะจง หจก.ส.ค้ำมี บริกำร หจก.ส.ค้ำมี บริกำร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 44/2563

ทะเบียน บย 2100 กำญจนบุรี 5,118.00                  5,118.00                  ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 1 เมษำยน 2563

ทะเบียน ป 6338 กำญจนบุรี

3 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงเคร่ืองตัดหญ้ำและ 123.00            123.00            เฉพำะเจำะจง หจก.ส.ค้ำมี บริกำร หจก.ส.ค้ำมี บริกำร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 45/2563

เคร่ืองพ่นหมอกควัน (รอบท่ี 2) 123.00                     123.00                     ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 1 เมษำยน 2563

4 จัดซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) 42,000.00       42,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยณัฐวุฒิ ช่ังกุล นำยณัฐวุฒิ ช่ังกุล เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 46/2563

จ้ำนวน 120 ชุด เพ่ือช่วยเหลือประชำชน 42,000.00                42,000.00                ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 1 เมษำยน 2563

ท่ีได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่

ระบำดของโรคติดต่อเช้ือโคโรน่ำ (COVID19)

โดยเฉพำะกลุ่มผู้สูงอำยุ ผู้ยำกไร้ ผู้ด้อยโอกำส

ผู้ไร้ท่ีพ่ึง ภำยในเขต อบต.บ่อพลอย

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย

วันท่ี  1 เมษายน 2563 - 30 เมษายน 2563

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



วงเงินท่ี วิธีซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี จะซ้ือ หรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ี หรือข้อตกลงในการ
หรือจ้าง ตกลงซ้ือหรือจ้าง ซ้ือหรือจ้าง

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

5 จ้ำงเหมำเช่ำพ้ืนท่ีและจดโดเมนเว็บไซต์  3,000.00         3,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยชนกฤต มิตรสงเครำะห์ นำยชนกฤต มิตรสงเครำะห์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 60/2563

องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลบ่อพลอย 3,000.00                  3,000.00                  ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 1 เมษำยน 2563

ระยะเวลำ 1 ปี

6 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์ศูนย์ 300.00            300.00            เฉพำะเจำะจง นำยประสิทธ์ิ เพ็ญบูรณสันติ นำยประสิทธ์ิ เพ็ญบูรณสันติ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 61/2563
ช่วยเหลือประชำชน อบต.บ่อพลอย 300.00                     300.00                     ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 9 เมษำยน 2563
ขนำด 1.00 x 2.00 เมตร จ้ำนวน 1 ป้ำย       

7 จ้ำงซ่อมย้ำยเคร่ืองปรับอำกำศ 2,675.00         2,675.00         เฉพำะเจำะจง นำยปรีชำ  ปลำบู่ทอง นำยปรีชำ  ปลำบู่ทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 62/2563
ขนำด 18000 บีทียู ย่ีห้อ SAMSUNG 2,675.00                  2,675.00                  ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี  3 เมษำยน 2563
ห้องส้ำนักปลัด

8 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 4,500,000.00  4,286,568.55  วิธีประกวด วิจิตรุ่งโรจน์ก่อสร้ำง1995 หจก.แบบแปลน เป็นผู้เสนอรำคำต้่ำสุด สัญญำก่อสร้ำงเลขท่ี E1/63
(สำยทำงแทรกเตอร์บ้ำนหนองเตียน - รำคำอิเล็กทรอ 4,150,000.00           2,438,000.00           ตำมเง่ือนไขวิธีประกวดรำคำ วันท่ี  7 เมษำยน 2563
วังใหญ่) หมู่ท่ี ๖ บ้ำนหนองเตียน นิกส์ บ. ชินำภัค คอนกรีต จ้ำกัด อิเล็กทรอนิกส์ 
ต้ำบลบ่อพลอย อ้ำเภอบ่อพลอย จังหวัดกำญจนบุรี (e-bidding) 4,000,000.00           (e-bidding)

หจก.จิรกำญจน์โยธำ
3,600,000.00           

หจก.โรงปูนเขตรุ่งเรือง
3,276,600.00           

หจก.บ่อพลอยก่อสร้ำง
2,610,000.00           

หจก.แบบแปลน
2,438,000.00           



วงเงินท่ี วิธีซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี จะซ้ือ หรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ี หรือข้อตกลงในการ
หรือจ้าง ตกลงซ้ือหรือจ้าง ซ้ือหรือจ้าง

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

หจก.สินพัฒนกำญจน์
2,314,926.00           

หจก.ธนวุฒิศิริ
3,200,000.00           

หจก.ตะวันกำญจน์
2,657,664.00           

หจก.ฐำนวัฒนำโยธำ
3,650,000.00           

หจก.พนมทวนพัฒนำก่อสร้ำง
2,899,500.00           

หจก.นุชนำรถ
3,214,926.00           

หจก.ทรัพย์ดอนทอง
3,000,000.00           

บ.หงษ์ทอง คอนกรีต จ้ำกัด
2,850,560.00           

บ.โอเอซิส อินดัสตร้ี จ้ำกัด
3,630,000.00           

บ.พี แอนด์ อำร์ เวิร์คก้ิง จก.
3,601,000.00           

บริษัท ภูมิรพีภัทร์ จ้ำกัด
3,800,000.15           

บ.เอ็มเอ็มอธิชำคอนสตรัคช่ัน จก.

3,785,999.00              

. หจก.จักรมณี กำรโยธำ

3,960,000.00           



วงเงินท่ี วิธีซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี จะซ้ือ หรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ี หรือข้อตกลงในการ
หรือจ้าง ตกลงซ้ือหรือจ้าง ซ้ือหรือจ้าง

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

9 โครงกำรซ่อมแซมระบบประปำหมู่บ้ำน 211,000.00     211,000.00     เฉพำะเจำะจง นำยลือศักด์ิ  นิติพันธ์ นำยลือศักด์ิ  นิติพันธ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญำจ้ำง เลขท่ี 20/2563
ในต้ำบลบ่อพลอย หมู่ท่ี 1 บ้ำนบ่อพลอย, 211,000.00              211,000.00              ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 9 เมษำยน 2563
หมู่ท่ี 3 บ้ำนท่ำว้ำ , หมู่ท่ี ๖ บ้ำนหนอง
เตียน , หมู่ท่ี 8 บ้ำนหนองโพธ์ิ , หมู่ท่ี 9
บ้ำนเขำเขียว , หมู่ท่ี 11 บ้ำนวังไพลิน 
และหมู่ท่ี 12 บ้ำนสระตำโล ต้ำบลบ่อพลอย จ้ำนวน 12 บ่อ

10 จ้ำงซ่อมแซมรถยนต์น่ังส่วนกลำง 14,197.40       14,197.40       เฉพำะเจำะจง บ.สหภัณฑ์ออโต้เซลส์ จก. บ.สหภัณฑ์ออโต้เซลส์ จก. เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 64/2563
หมำยเลขทะเบียน กฉ 7210 กจ. 14,197.40                14,197.40                ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี  13 เมษำยน 2563

11 จัดซ้ือเคร่ืองวัดอุณหภูมิอินฟรำเรดดิจิตอล 38,870.00       38,870.00       เฉพำะเจำะจง บ.ที.จี.คอมพิวเตอร์2018 จก. บ.ที.จี.คอมพิวเตอร์2018 จก. เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 47/2563
จ้ำนวน 13 เคร่ือง ตำมมำตรกำรกำร 38,870.00                38,870.00                ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 13 เมษำยน 2563
ป้องกันและยับย้ังกำรแพร่ระบำดของเช้ือ
โรคไวรัสโคโรนำ (COVID-๑๙) ในเขต อบต.บ่อพลอย

12 จัดซ้ือกรีเซอรีน , ชุดป้องกัน (PPE) , 26,500.00       26,500.00       เฉพำะเจำะจง นำงสำวประทุม  สุทธิรัตน์  นำงสำวประทุม  สุทธิรัตน์  เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 48/2563
เจลแอลกอฮอล์ 75% ตำมมำตรกำรกำร 26,500.00                26,500.00                ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 13 เมษำยน 2563
ป้องกันและยับย้ังกำรแพร่ระบำดของเช้ือ
โรคไวรัสโคโรนำ (COVID-๑๙) ในเขต อบต.บ่อพลอย
จ้ำนวน 1,700 ชุด

13 จัดซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) 220,612.00     220,612.00     เฉพำะเจำะจง บ. ทีเอ็มเคกำญจนบุรีเทรดด้ิง จก.บ. ทีเอ็มเคกำญจนบุรีเทรดด้ิง จก. เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 49/2563
ได้แก่ บะหม่ีก่ึงส้ำเร็จรูป , น้้ำมันพืช , 220,612.00              220,612.00              ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 13 เมษำยน 2563
ปลำกระป๋อง เพ่ือช่วยเหลือประชำชนท่ีได้
รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคติดต่อเช้ือโคโรน่ำ (COVID-๑๙) 



วงเงินท่ี วิธีซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี จะซ้ือ หรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ี หรือข้อตกลงในการ
หรือจ้าง ตกลงซ้ือหรือจ้าง ซ้ือหรือจ้าง

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

14 จัดซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) 144,500.00     144,500.00     เฉพำะเจำะจง น.ส.ขวัญวลัย อินทร์คล้ำย น.ส.ขวัญวลัย อินทร์คล้ำย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 50/2563
ได้แก่ ข้ำวขำวคัดพิเศษ เพ่ือช่วยเหลือ 144,500.00              144,500.00              ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 13 เมษำยน 2563
ประชำชนท่ีได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อเช้ือโคโรน่ำ 
(COVID-๑๙) ในเขต อบต.บ่อพลอย 
จ้ำนวน 1,700 ชุด

15 จัดซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) 84,500.00       84,500.00       เฉพำะเจำะจง น.ส.ณิชนันท์  แซ่ฉ่ัว น.ส.ณิชนันท์  แซ่ฉ่ัว เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 51/2563
ได้แก่ ไข่ไก่ จ้ำนวน 850 แผง เพ่ือช่วย 84,500.00                84,500.00                ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 13 เมษำยน 2563
เหลือประชำชนท่ีได้รับผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อ
เช้ือโคโรน่ำ (COVID-๑๙) ในเขต อบต.บ่อพลอย 
จ้ำนวน 1,700 ชุด

16 จัดซ้ือขวดสเปรย์พลำสติก จ้ำนวน1,000 15,000.00       15,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยวันชัย ฉัตรนิมิตร นำยวันชัย ฉัตรนิมิตร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 52/2563
ขวด ส้ำหรับใช้บรรจุแอลกอฮอล์ให้กับ 15,000.00                15,000.00                ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 13 เมษำยน 2563
ประชำชนเพ่ือฉีดพ่นป้องกันเช้ือโรคตำม
มำตรกำรกำรป้องกันและยับย้ังกำรแพร่
ระบำดของเช้ือโรคไวรัสโคโรนำ (COVID-๑๙)  
ในเขต อบต.บ่อพลอย 

17 จัดซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) 56,100.00       56,100.00       เฉพำะเจำะจง นำงรุจิรำ  คงทอง นำงรุจิรำ  คงทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 53/2563
ได้แก่ น้้ำด่ืม ขนำด 600 มล. เพ่ือช่วย 56,100.00                56,100.00                ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 13 เมษำยน 2563
เหลือประชำชนท่ีได้รับผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อ
เช้ือโคโรน่ำ (COVID-๑๙) ในเขต อบต.บ่อพลอย 
จ้ำนวน 1,700 ชุด



วงเงินท่ี วิธีซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี จะซ้ือ หรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ี หรือข้อตกลงในการ
หรือจ้าง ตกลงซ้ือหรือจ้าง ซ้ือหรือจ้าง

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

18 จ้ำงซ่อมแซมรถยนต์ อปพร. 4,603.14         4,603.14         เฉพำะเจำะจง บ.สหภัณฑ์ออโต้เซลส์ จก. บ.สหภัณฑ์ออโต้เซลส์ จก. เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 65/2563
หมำยเลขทะเบียน บย 2100 กจ. 4,603.14                  4,603.14                  ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี  14 เมษำยน 2563

19 จ้ำงซ่อมแซม เคร่ืองพิมพ์ ย่ีห้อ Canon 850.00            850.00            เฉพำะเจำะจง นำยไพโรจน์ พลอยไพศำลแสง นำยไพโรจน์ พลอยไพศำลแสง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 63/2563
กองคลัง จ้ำนวน 1 เคร่ือง 850.00                     850.00                     ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี  14 เมษำยน 2563

20 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์ท่ีท้ิง 1,040.00         1,040.00         เฉพำะเจำะจง นำยประสิทธ์ิ เพ็ญบูรณสันติ นำยประสิทธ์ิ เพ็ญบูรณสันติ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 67/2563
ขยะติดเช้ือ ขนำด 0.40 x 0.60 เมตร  1,040.00                  1,040.00                  ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 16 เมษำยน 2563
จ้ำนวน 13 ป้ำย       

21 จัดซ้ือถังพลำสติกพร้อมฝำ สีแดง 3,575.00         3,575.00         เฉพำะเจำะจง นำยวันชัย ฉัตรนิมิตร นำยวันชัย ฉัตรนิมิตร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 54/2563
ขนำด 22 แกลลอน จ้ำนวน 13 ใบ  3,575.00                  3,575.00                  ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 16 เมษำยน 2563
ส้ำหรับท้ิงขยะติดเช้ือ เช่น หน้ำกำกอนำมัย
และหน้ำกำกผ้ำ เพ่ือป้องกันเช้ือโรคแพร่
ระบำดของเช้ือโรคไวรัสโคโรนำ (COVID-๑๙) 
ในเขต อบต.บ่อพลอย 

22 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง 4,300.00         4,300.00         เฉพำะเจำะจงบ.ที.จี.คอมพิวเตอร์2018 จก.บ.ที.จี.คอมพิวเตอร์2018 จก. เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 55/2563
เคร่ืองพิมพ์ ย่ีห้อ Brother 1 เคร่ือง 4,300.00                  4,300.00                  ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 17 เมษำยน 2563

23 จัดซ้ือเอทำนอลแปลงสภำพ 95% 3,745.00         3,745.00         เฉพำะเจำะจง บ.เคเอสแอล กรีนอินโนเวช่ัน จก. บ.เคเอสแอล กรีนอินโนเวช่ัน จก. เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 56/2563
จ้ำนวน 100 ลิตร เพ่ือน้ำไปใช้ในกำรท้ำ 3,745.00                  3,745.00                  ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 23 เมษำยน 2563
ผลิตภัณฑ์ท้ำควำมสะอำดมือให้กับประชำชน 
เพ่ือฉีดพ่นป้องกันเช้ือโรคตำมมำตรกำรณ์
กำรป้องกันและยับย้ังกำรแพร่ระบำดของ
เช้ือโรคไวรัสโคโรนำ (COVID-๑๙)



วงเงินท่ี วิธีซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี จะซ้ือ หรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ี หรือข้อตกลงในการ
หรือจ้าง ตกลงซ้ือหรือจ้าง ซ้ือหรือจ้าง

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

24 จ้ำงเหมำซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ กองช่ำง 1,000.00         1,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยไพโรจน์ พลอยไพศำลแสง นำยไพโรจน์ พลอยไพศำลแสง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 68/2563
หมำยเลขครุภัณฑ์ 416-48-0028 1,000.00                  1,000.00                  ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 23 เมษำยน 2563

25 จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 300.00            300.00            เฉพำะเจำะจง นำยไพโรจน์ พลอยไพศำลแสง นำยไพโรจน์ พลอยไพศำลแสง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 68/2563
ส้ำนักปลัด หมำยเลข 416-60-0069 300.00                     300.00                     ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 23 เมษำยน 2563

26 จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 500.00            500.00            เฉพำะเจำะจง นำยด้ำรงฤทธ์ิ พวงสิงห์ นำยด้ำรงฤทธ์ิ พวงสิงห์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 69/2563
ส้ำนักปลัด หมำยเลข 420-50-0010 500.00                     500.00                     ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 23 เมษำยน 2563

27 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ส้ำนักปลัด 590.00            590.00            เฉพำะเจำะจง บ.ที.จี.คอมพิวเตอร์2018 จก บ.ที.จี.คอมพิวเตอร์2018 จก เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 57/2563
จ้ำนวน 1 รำยกำร 590.00                     590.00                     ตำมเง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง วันท่ี 28 เมษำยน 2563


