
 

 

ท่ี  กจ   ๗๔๙๐๔/                     องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองกุ่ม 
หมูท่ี่ ๕ 

         อ าเภอบอ่พลอย  จงัหวดักาญจนบรุี  ๗๑๑๖๐ 

                                                                                         ๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รายงานสรุปผลการด าเนินงานจดัซือ้จดัจา้ง  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ 

เรียน ทอ้งถ่ินอ าเภอบอ่พลอย 

                          ตามท่ีส านกังานทอ้งถ่ินอ าเภอบอ่พลอย ไดแ้จง้ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  รายงาน 

สรุปผลการด าเนินงานจดัซือ้จดัจา้งของหน่วยงานของรฐั เพ่ือเป็นขอ้มูลข่าวสารท่ีตอ้งจดัไวใ้หป้ระชาชน 

สามารถตรวจดไูดต้ามแบบสขร. ๑  ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ภายในวนัท่ี   ๑๕   ของทกุเดือน   นัน้  

                       องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองกุ่ม    อ าเภอบ่อพลอย  ขอรายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

จดัซือ้จดัจา้ง  โครงการท่ีลงนามในสญัญาแลว้   ประจ าเดือน   มิถนุายน  ๒๕๖๔   รายละเอียดตามท่ีสง่ 

มาพรอ้มนี ้

  จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการตอ่ไป 

                 ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                                                                                    

                      ( นายธงชยั  อินทรป์ระเสรฐิ) 

               นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองกุ่ม  

 

กองคลงั    

โทร / โทรสาร  ๐-๓๔๖๗-๘๒๔๔                          

 

    “ ยดึมั่นธรรมาภิบาล   บริการเพ่ือประชาชน ”



 

                                                                                                                                                                                              แบบ สขร.๑  

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม อ าเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี 

วันที่    30   เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.2564  
          

ล ำดับ
ที ่ งำนท่ีจัดซื้อจัดจ้ำง  วงเงินท่ี  

 รำคำ
กลำง  วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ  

    
 จะจัดซื้อจัด

จ้ำง      และรำคำที่เสนอ 
และรำคำที่ตกลงซื้อหรือ

จ้ำง   หรือข้อตกลงในกำรซื้อ  
                หรือจ้ำง  

1 
วำงท่อระบำยน้ ำ PVC ภำยใน
หมู่บ้ำน 

         
37,900  

    
37,900  

ตกลงรำคำ 
นำยไพศำล สุทธิรัตน ์ นำยไพศำล สุทธิรัตน ์

เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำ
กว่ำ 

บันทึกตกลงจ้ำงเลขท่ี 
18/2564  

  เสำหงส์ หมู่ 4         37,900 รำยอื่น 3 พ.ค.2564  

2 ก่อสร้ำงถนนคสล.สำยหลังอนำมัย  
       
485,000  

   
485,000  

ตกลงรำคำ 
หจก.ธัญทิพกำญจน์
ก่อสร้ำง 

หจก.ธัญทิพกำญจน์
ก่อสร้ำง 

เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำ
กว่ำ สัญญำจ้ำงเลขท่ี 19/2564  

  บ้ำนใหม่ หมู่ 7         484,000 รำยอื่น 5 พ.ค.2564  

3 
ก่อสร้ำงถนนคสล.สำยทำงแทร็ค
เตอร ์

       
481,000  

   
481,000  

ตกลงรำคำ 
หจก.ธัญทิพกำญจน์
ก่อสร้ำง 

หจก.ธัญทิพกำญจน์
ก่อสร้ำง 

เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำ
กว่ำ สัญญำจ้ำงเลขท่ี 20/2564  

  เชื่อมต ำบลแก่งเสี้ยน หมู่ 7         480,000 รำยอื่น 5 พ.ค.2564  

4 ก่อสร้ำงถนนคสล.สำยหนองตำพุก -  
       
497,000  

   
497,000  

ตกลงรำคำ 
หจก.ธัญทิพกำญจน์
ก่อสร้ำง 

หจก.ธัญทิพกำญจน์
ก่อสร้ำง 

เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำ
กว่ำ สัญญำจ้ำงเลขท่ี 21/2564  

  รำงกระโดน หมู่ 9         496,000 รำยอื่น 5 พ.ค.2564  

5 ก่อสร้ำงถนนคสล.สำยวังด้ง -  
       
472,000  

   
472,000  

ตกลงรำคำ 
หจก.ธัญทิพกำญจน์
ก่อสร้ำง 

หจก.ธัญทิพกำญจน์
ก่อสร้ำง 

เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำ
กว่ำ สัญญำจ้ำงเลขท่ี 22/2564  



  ทำงแทร็คเตอร์ หมู่ 11         471,000 รำยอื่น 5 พ.ค.2564  

6 ก่อสร้ำงถนนคสล.สำยหินลับ -  
       
499,000  

   
499,000  

ตกลงรำคำ 
หจก.ธัญทิพกำญจน์
ก่อสร้ำง 

หจก.ธัญทิพกำญจน์
ก่อสร้ำง 

เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำ
กว่ำ สัญญำจ้ำงเลขท่ี 23/2564  

  วังด้งล่ำง หมู่ 15         498,000 รำยอื่น 5 พ.ค.2564  

7 ก่อสร้ำงถนนคสล.สำยไร่ดอกรัก  
       
470,000  

   
470,000  

ตกลงรำคำ 
หจก.ธัญทิพกำญจน์
ก่อสร้ำง 

หจก.ธัญทิพกำญจน์
ก่อสร้ำง 

เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำ
กว่ำ สัญญำจ้ำงเลขท่ี 24/2564  

  ต่อจำกเดมิ (ช่วงที่ 2) หมู่ 7         469,000 รำยอื่น 11 พ.ค.2564  

8 ก่อสร้ำงถนนคสล.สำยไร่ดอกรัก  
       
475,000  

   
475,000  

ตกลงรำคำ 
หจก.ธัญทิพกำญจน์
ก่อสร้ำง 

หจก.ธัญทิพกำญจน์
ก่อสร้ำง 

เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำ
กว่ำ สัญญำจ้ำงเลขท่ี 25/2564  

  ต่อจำกเดมิ (ช่วงที่ 3) หมู่ 7         474000 รำยอื่น 11 พ.ค.2564  

9 ก่อสร้ำงถนนคสล.สำยหนองแดง -  
       
479,000  

   
479,000  

ตกลงรำคำ 
หจก.ตะวันกำญจน ์ หจก.ตะวันกำญจน ์ 

เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำ
กว่ำ สัญญำจ้ำงเลขท่ี 26/2564  

  ท่ำว้ำ ต่อจำกเดิม (ช่วงที่ 2) หมู่ 5         478,000 รำยอื่น 11 พ.ค.2564  

10 ก่อสร้ำงถนนคสล.สำยหลังหมู่บ้ำน  
       
486,000  

   
486,000  

ตกลงรำคำ 
หจก.ธัญทิพกำญจน์
ก่อสร้ำง 

หจก.ธัญทิพกำญจน์
ก่อสร้ำง 

เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำ
กว่ำ สัญญำจ้ำงเลขท่ี 27/2564  

  ต่อจำกเดมิ (ช่วงที่ 2) หมู่ 7         485,000 รำยอื่น 11 พ.ค.2564  

11 
ก่อสร้ำงถนนคสล.สำยซอยบ้ำนลุง
เสมอ 

       
484,000  

   
484,000  

ตกลงรำคำ 
หจก.ตะวันกำญจน ์ หจก.ตะวันกำญจน ์ 

เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำ
กว่ำ สัญญำจ้ำงเลขท่ี 28/2564  

  หมู่ 6         482,000 รำยอื่น 11 พ.ค.2564  

12 
ก่อสร้ำงถนนคสล.สำยหลังวัดรำง
ขำม  

       
476,000  

   
476,000  

ตกลงรำคำ 
หจก.ตะวันกำญจน ์ หจก.ตะวันกำญจน ์ 

เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำ
กว่ำ สัญญำจ้ำงเลขท่ี 29/2564  

  ต่อจำกเดมิ (ช่วงที่ 5) หมู่ 8         475,000 รำยอื่น 11 พ.ค.2564  

13 
ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบชนิดไม่
สัมผสั 

           
1,900  

      
1,900  

ตกลงรำคำ 
ร้ำนยำบ้ำนยำบุญ ร้ำนยำบ้ำนยำบุญ 

เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำ
กว่ำ ใบสั่งซื้อเลขท่ี 31/2564  

            1,900 รำยอื่น 13 พ.ค.2564  



14 จ้ำงเหมำตดัชุดอปพร. 
       
101,200  

   
101,200  

ตกลงรำคำ 
ร้ำนอ่ังเปำ ร้ำนอ่ังเปำ 

เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำ
กว่ำ สัญญำจ้ำงเลขท่ี 30/2564  

            101,200 รำยอื่น 17 พ.ค.2564  

15 จัดซื้อเก้ำอ้ีแถว 3 ที่น่ัง 
           
5,000  

      
5,000  

เฉพำะเจำะจง 
ร้ำนแสงทอง เฟอร์นิเจอร ์ ร้ำนแสงทองเฟอร์นิเจอร ์

เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำ
กว่ำ ใบสั่งซื้อเลขท่ี 42/2564   

            5,000 รำยอื่น 8 มิ.ย.2564  

16 ก่อสร้ำงถนนน้ ำล้น เขำตก ม.10 
       
130,000  

   
130,000  

ตกลงรำคำ 
นำยพิสิษฐ ์ วิเศษสิงห ์ นำยพิสิษฐ ์ สิเศษสิงห ์

เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำ
กว่ำ สัญญำจ้ำงเลขท่ี 35/2564  

            130,000 รำยอื่น 30มิ.ย.2564  

 


