
                                                                 
ที่  กจ   ๗๔๙๐๔/๑๔๔                        องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม หมู่ที่ ๕ 
              อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี  ๗๑๑๖๐ 
 
 

                                ๓  มีนาคม   ๒๕๖๖ 

 

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๖ 
 

เรียน ท้องถิ่นอำเภอบ่อพลอย 
 

  ตามที่สำนักงานท้องถิ่นอำเภอบ่อพลอย ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รายงานสรุปผล
การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เพ่ือเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนสามารถตรวจดูได้
ตามแบบสขร. ๑  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายในวันที่   ๑๕   ของทุกเดือน   นั้น  

 

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม    อำเภอบ่อพลอย  ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ
จัดจ้าง  โครงการที่ลงนามในสัญญาแล้ว   ประจำเดือน  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖   รายละเอียดตามที่ส่งมาพร้อมนี้ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการต่อไป 
 
 

                 ขอแสดงความนับถือ 

                                                

                      ( นายธงชัย  อินทร์ประเสริฐ) 
               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม  
 
 
 

กองคลัง    
โทร / โทรสาร  ๐-๓๔๖๗-๘๒๔๔                          
 

    “ ยดึม ัน่ธรรมาภบิาล   บริการเพือ่ประชาชน ” 



 
                                                                                      

 
                                                                                                                                                                                                                           แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี 

วันที ่   28  เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ.2566  

         

ลำดับ
ที ่ งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินท่ี ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

    
จะจัดซื้อ
จัดจ้าง     และราคาที่เสนอ 

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง   หรือข้อตกลงในการซื้อ 

                หรือจ้าง 

1 ซื้อเก้าอ้ีบุนวมแบบพนักพิง 29,500 29,500 
ตกลงราคา 

นายวิรัตน์ ปิตตะรงค์ นายวิรัตน์ ปิตตะรงค์ 
เป็นผู้เสนอราคาต่ำกว่า
รายอื่น 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 33/2566 
2 ก.พ. 2566 

2 ซื้อโต๊ะหมู่บูชา 8,000 8,000 
ตกลงราคา 

 
นายวิรัตน์ ปิตตะรงค์ นายวิรัตน์ ปิตตะรงค์ 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำกว่า
รายอื่น 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 37/2566 
16 ก.พ. 2566 

3 ซื้อเก้าอ้ีบุนวม 4,800 4,800 
ตกลงราคา 

 
นายวิรัตน์ ปิตตะรงค์ นายวิรัตน์ ปิตตะรงค์ 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำกว่า
รายอื่น 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 38/2566 
16 ก.พ. 2566 

4 ซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก สูง 17,800 17,800 
ตกลงราคา 

 
นายวิรัตน์ ปิตตะรงค์ นายวิรัตน์ ปิตตะรงค์ 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำกว่า
รายอื่น 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 39/2566 
16 ก.พ. 2566 

5 
ซื้อโต๊ะทำงานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.หนองกุ่ม 16,000 16,000 

ตกลงราคา 
 
นายวิรัตน์ ปิตตะรงค์ นายวิรัตน์ ปิตตะรงค์ 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำกว่า
รายอื่น 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 41/2566 
28 ก.พ. 2566 

6 
ซ้ือเก้าอี้ทำงานแบบพนักพิงสำหรับ
ศพด. อบต.หนองกุ่ม 7,500 7,500 

ตกลงราคา 
 
นายวิรัตน์ ปิตตะรงค์ นายวิรัตน์ ปิตตะรงค์ 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำกว่า
รายอื่น 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 42/2566 
28 ก.พ. 2566 

7 
ซื้อโต๊ะพับสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.หนองกุ่ม 8,000 8,000 

ตกลงราคา 
 
นายวิรัตน์ ปิตตะรงค์ นายวิรัตน์ ปิตตะรงค์ 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำกว่า
รายอื่น 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 43/2566 
28 ก.พ. 2566 



 

8 
ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ม.2บ้านหนอง
กระทุ่ม 32,000 32,000 

ตกลงราคา 
นายพิสิษฐ์ วิเสษสิงห ์ นายพิสิษฐ์ วิเสษสิงห ์

เป็นผู้เสนอราคาต่ำกว่า
รายอื่น 

บันทึกตกลงจ้างเลขท่ี 
15/2566 22 ก.พ. 2566 

9 
ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นสาย
บานนายติม ม.14 470,000 470,000 

ตกลงราคา 
หจก.ตะวันกาญจน ์

 
หจก.ตะวันกาญจน ์

เป็นผู้เสนอราคาต่ำกว่า
รายอื่น 

สัญญาจ้างเลขท่ี23/2566 
2 ก.พ. 2566 

10 
ก่อสร้างถนน คสล.สายวังด้ง-พุ
พรหมต่อจากเดิม ช่วงที่ 6 ม.11 1,239,000 1,239,000 

ตกลงราคา 
หจก.ตะวันกาญจน ์

 
หจก.ตะวันกาญจน ์

เป็นผู้เสนอราคาต่ำกว่า
รายอื่น 

สัญญาจ้างเลขท่ี24/2566 
15 ก.พ. 2566 

11 
เจาะบ่อบาดาลบริเวณหอถังประปา
ม.16 135,000 135,000 

ตกลงราคา 
นายลือศักดิ์  นิติพันธ์ นายลือศักดิ์  นิติพันธ์ 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำกว่า
รายอื่น 

สัญญาจ้างเลขท่ี25/2566 
27 ก.พ. 2566 

12 

ขุดลอกร่องน้ำข้างถนน พร้อมขุด
ปรับแต่งจัดดินเดมิสายบ่อพลอย-
ลาดหญ้าช่วงเขาดินสอ ม.9 205,000 205,000 

ตกลงราคา 

หจก.ธัญทิพกาญจน ์ หจก.ธัญทิพกาญจน ์

เป็นผู้เสนอราคาต่ำกว่า
รายอื่น 

สัญญาจ้างเลขท่ี26/2566 
27 ก.พ. 2566 


