
 
 

ที่  กจ   ๗๔๙๐๔/                                องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม หมู่ ที ่๕ 
                                                                 อ าเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี๗๑๑๖๐ 
 
 

               ๕ สิงหาคม  ๒๕๖๔ 

 

เรื่อง รายงานสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ 
 

เรียน ท้องถิ่นอ าเภอบ่อพลอย 
 

  ตามที่ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอบ่อพลอย ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เพ่ือเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนสามารถตรวจดูได้ตาม
แบบสขร. ๑  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายในวันที่   ๑๕   ของทุกเดือน   นั้น  
 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม    อ าเภอบ่อพลอย  ขอรายงานสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัด
จ้าง  โครงการที่ลงนามในสัญญาแล้ว   ประจ าเดือน   กรกฎาคม  ๒๕๖๔   รายละเอียดตามที่ส่งมาพร้อมนี้ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการต่อไป 
 
 

                 ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                                                                                                                             
 

                      ( นายธงชัย  อินทร์ประเสริฐ) 
               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม  
 
 
 
 
 
 
 
 

กองคลัง    
โทร / โทรสาร  ๐-๓๔๖๗-๘๒๔๔                          
 

    “ ยดึม ัน่ธรรมาภบิาล   บริการเพือ่ประชาชน ” 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                 แบบ สขร.๑  

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

วันที่    31   เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.2564  
ล าดับ
ที ่ งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง  วงเงินท่ี  

 ราคา
กลาง  วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา  

    
 จะจัดซื้อจัด

จ้าง      และราคาที่เสนอ 
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จ้าง   หรือข้อตกลงในการซื้อ  
                หรือจ้าง  

1 
วางท่อระบายน้ า PVC ภายใน
หมู่บ้าน 

         
37,900      37,900  

ตกลงราคา 
นายไพศาล สุทธิรัตน ์ นายไพศาล สุทธิรัตน ์

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
กว่า 

บันทึกตกลงจ้างเลขท่ี 
18/2564  

  เสาหงส์ หมู่ 4         37,900 รายอื่น 3 พ.ค.2564  

2 ก่อสร้างถนนคสล.สายหลังอนามัย  
       
485,000  

   
485,000  

ตกลงราคา 
หจก.ธัญทิพกาญจน์
ก่อสร้าง 

หจก.ธัญทิพกาญจน์
ก่อสร้าง 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
กว่า สัญญาจ้างเลขท่ี 19/2564  

  บ้านใหม่ หมู่ 7         484,000 รายอื่น 5 พ.ค.2564  

3 
ก่อสร้างถนนคสล.สายทางแทร็ค
เตอร ์

       
481,000  

   
481,000  

ตกลงราคา 
หจก.ธัญทิพกาญจน์
ก่อสร้าง 

หจก.ธัญทิพกาญจน์
ก่อสร้าง 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
กว่า สัญญาจ้างเลขท่ี 20/2564  

  เชื่อมต าบลแก่งเสี้ยน หมู่ 7         480,000 รายอื่น 5 พ.ค.2564  

4 ก่อสร้างถนนคสล.สายหนองตาพุก -  
       
497,000  

   
497,000  

ตกลงราคา 
หจก.ธัญทิพกาญจน์
ก่อสร้าง 

หจก.ธัญทิพกาญจน์
ก่อสร้าง 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
กว่า สัญญาจ้างเลขท่ี 21/2564  

  รางกระโดน หมู่ 9         496,000 รายอื่น 5 พ.ค.2564  

5 ก่อสร้างถนนคสล.สายวังด้ง -  
       
472,000  

   
472,000  

ตกลงราคา 
หจก.ธัญทิพกาญจน์
ก่อสร้าง 

หจก.ธัญทิพกาญจน์
ก่อสร้าง 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
กว่า สัญญาจ้างเลขท่ี 22/2564  

  ทางแทร็คเตอร์ หมู่ 11         471,000 รายอื่น 5 พ.ค.2564  

6 ก่อสร้างถนนคสล.สายหินลับ -  
       
499,000  

   
499,000  

ตกลงราคา 
หจก.ธัญทิพกาญจน์
ก่อสร้าง 

หจก.ธัญทิพกาญจน์
ก่อสร้าง 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
กว่า สัญญาจ้างเลขท่ี 23/2564  

  วังด้งล่าง หมู่ 15         498,000 รายอื่น 5 พ.ค.2564  



7 ก่อสร้างถนนคสล.สายไร่ดอกรัก  
       
470,000  

   
470,000  

ตกลงราคา 
หจก.ธัญทิพกาญจน์
ก่อสร้าง 

หจก.ธัญทิพกาญจน์
ก่อสร้าง 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
กว่า สัญญาจ้างเลขท่ี 24/2564  

  ต่อจากเดมิ (ช่วงที่ 2) หมู่ 7         469,000 รายอื่น 11 พ.ค.2564  

8 ก่อสร้างถนนคสล.สายไร่ดอกรัก  
       
475,000  

   
475,000  

ตกลงราคา 
หจก.ธัญทิพกาญจน์
ก่อสร้าง 

หจก.ธัญทิพกาญจน์
ก่อสร้าง 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
กว่า สัญญาจ้างเลขท่ี 25/2564  

  ต่อจากเดมิ (ช่วงที่ 3) หมู่ 7         474000 รายอื่น 11 พ.ค.2564  

9 ก่อสร้างถนนคสล.สายหนองแดง -  
       
479,000  

   
479,000  

ตกลงราคา 
หจก.ตะวันกาญจน ์ หจก.ตะวันกาญจน ์ 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
กว่า สัญญาจ้างเลขท่ี 26/2564  

  ท่าว้า ต่อจากเดิม (ช่วงที่ 2) หมู่ 5         478,000 รายอื่น 11 พ.ค.2564  

10 ก่อสร้างถนนคสล.สายหลังหมู่บ้าน  
       
486,000  

   
486,000  

ตกลงราคา 
หจก.ธัญทิพกาญจน์
ก่อสร้าง 

หจก.ธัญทิพกาญจน์
ก่อสร้าง 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
กว่า สัญญาจ้างเลขท่ี 27/2564  

  ต่อจากเดมิ (ช่วงที่ 2) หมู่ 7         485,000 รายอื่น 11 พ.ค.2564  

11 
ก่อสร้างถนนคสล.สายซอยบ้านลุง
เสมอ 

       
484,000  

   
484,000  

ตกลงราคา 
หจก.ตะวันกาญจน ์ หจก.ตะวันกาญจน ์ 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
กว่า สัญญาจ้างเลขท่ี 28/2564  

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

12 
ก่อสร้างถนนคสล.สายหลังวัดราง
ขาม  

       
476,000  

   
476,000  

ตกลงราคา 
หจก.ตะวันกาญจน ์ หจก.ตะวันกาญจน ์ 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
กว่า สัญญาจ้างเลขท่ี 29/2564  

  ต่อจากเดมิ (ช่วงที่ 5) หมู่ 8         475,000 รายอื่น 11 พ.ค.2564  

13 
ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบชนิดไม่
สัมผสั 

           
1,900  

      
1,900  

ตกลงราคา 
ร้านยาบ้านยาบุญ ร้านยาบ้านยาบุญ 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
กว่า ใบสั่งซื้อเลขท่ี 31/2564  

            1,900 รายอื่น 13 พ.ค.2564  

14 จ้างเหมาตดัชุดอปพร. 
       
101,200  

   
101,200  

ตกลงราคา 
ร้านอ่ังเปา ร้านอ่ังเปา 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
กว่า สัญญาจ้างเลขท่ี 30/2564  

            101,200 รายอื่น 17 พ.ค.2564  

15 จัดซื้อเก้าอ้ีแถว 3 ที่น่ัง 
           
5,000  

      
5,000  

เฉพาะเจาะจง 
ร้านแสงทอง เฟอร์นิเจอร ์ ร้านแสงทองเฟอร์นิเจอร ์

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
กว่า 8 มิ.ย.2564  

            5,000 รายอื่น ใบสั่งซื้อเลขท่ี 42/2564   



16 ก่อสร้างถนนน้ าล้น เขาตก ม.10 
       
130,000  

   
130,000  

ตกลงราคา 
นายพิสิษฐ ์ วิเศษสิงห ์ นายพิสิษฐ ์ สิเศษสิงห ์

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
กว่า สัญญาจ้างเลขท่ี 35/2564  

            130,000 รายอื่น    

17 ปรับปรุงซ่อมแซมปูกระเบื้อง 86,400 86,400  ตกลงราคา  
 นายสามารถ เหลือง
สะอาด  

นายสามารถ เหลือง
สะอาด 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
กว่า สัญญาจ้างเลขท่ี 23/2564  

            86,000 รายอื่น 15 ก.ค. 2564  

18 
เปลี่ยนเสาไฟฟ้า ซอยกลุ่มบ้านนาง
แต๋ว 26,200 26,200  ตกลงราคา  

 นายสินทอง เปล่ง
สงคราม  

นายสินทอง เปล่ง
สงคราม 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
กว่า สัญญาจ้างเลขท่ี 24/2564  

  หมู่ที่ 6           รายอื่น 22 ก.ค.2564  

19 
ก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและเบา
เทา 1,943,000 1,943,000  ตกลงราคา   หจก.ตะวันกาญจน ์ 

หจก.ตะวันกาญจน ์ 
เป็นผู้เสนอราคาต่ า
กว่า สัญญาจ้างเลขท่ี 36/2564  

  สาธารณภัย อบต.หนองกุ่ม           รายอื่น 19 ก.ค. 2564  

20 ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น  496,000 496,000  ตกลงราคา   หจก.พี.เค.กาญจน ์ 
หจก.พี.เค.กาญจน ์

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
กว่า สัญญาจ้างเลขท่ี  

  สายเขาใหญ่-หนองส าโรง หมู่ที่ 12           รายอื่น 2 ก.ค.2564  
 


