
                                                     
ที่  กจ   ๗๔๙๐๔/๑๖๙                        องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม หมู่ที่ ๕ 
              อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี  ๗๑๑๖๐ 
 
 

                                ๑  ธันวาคม  ๒๕๖๕ 

 

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๖ 
 

เรียน ท้องถิ่นอำเภอบ่อพลอย 
 

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

 

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม    อำเภอบ่อพลอย  ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ
จัดจ้าง  โครงการที่ลงนามในสัญญาแล้ว   ประจำเดือน   พฤศจิกายน  ๒๕๖๕   รายละเอียดตามท่ีส่งมาพร้อมนี้ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการต่อไป 
 
 

                 ขอแสดงความนับถือ 

                                                                                                                                                    
 

                      ( นายธงชัย  อินทร์ประเสริฐ) 
               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม  
 
 

กองคลัง    
โทร / โทรสาร  ๐-๓๔๖๗-๘๒๔๔        
 
                   

    “ ยดึม ัน่ธรรมาภบิาล   บริการเพือ่ประชาชน ” 



 
                                                                                      
 
 

                                                                                                                                                                                                                           แบบ สขร.๑  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   พฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี 
วันที ่   30   เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ.2565  

          

ลำดับ
ที ่ งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินท่ี ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา  

    
จะจัดซื้อ
จัดจ้าง     และราคาที่เสนอ 

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง   หรือข้อตกลงในการซื้อ  

                หรือจ้าง  

1 ซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจค็เตอร ์ 29,900 29,900 
ตกลงราคา 

นิยมศิลป ์ นิยมศิลป ์
เป็นผู้เสนอราคาต่ำกว่า
รายอื่น 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 14/2566 
21 พ.ย. 2565  

2 ซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์ (กองช่าง) 8,900 8,900 
ตกลงราคา 

วีเทคคอมพิวเตอร ์
 
วีเทคคอมพิวเตอร ์

เป็นผู้เสนอราคาต่ำกว่า
รายอื่น 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 16/2566 
23 พ.ย. 2565  

3 ซื้อเครื่องคอมฯ โนต๊บุ๊ค 22,000 22,000 
ตกลงราคา  

วีเทคคอมพิวเตอร ์
 
วีเทคคอมพิวเตอร ์

เป็นผู้เสนอราคาต่ำกว่า
รายอื่น 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 17/2566 
23 พ.ย. 2565  

4 ซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์  8,900 8,900 
ตกลงราคา  

วีเทคคอมพิวเตอร ์
 
วีเทคคอมพิวเตอร ์

เป็นผู้เสนอราคาต่ำกว่า
รายอื่น 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 17/2566 
23 พ.ย. 2565  

5 
ก่อสร้างถนนคสล.สายเขาหัวนอนต่อ
จากเดิมช่วงที่ 3 ม.1 346,000 346,000 

ตกลงราคา 
หจก.ตะวันกาญจน ์ หจก.ตะวันกาญจน ์

เป็นผู้เสนอราคาต่ำกว่า
รายอื่น 

สัญญาจ้างเลขท่ี 1/2566 
1 พ.ย. 2565   

6 
ก่อสร้างถนนคสล.สายมะขามเอน 
ช่วงที7่ ม.8 498,000 498,000 

ตกลงราคา 
หจก.ตะวันกาญจน ์ หจก.ตะวันกาญจน ์

เป็นผู้เสนอราคาต่ำกว่า
รายอื่น 

สัญญาจ้างเลขท่ี 2/2566 
1 พ.ย. 2565   

7 
ก่อสร้างถนนคสล.สายหนองแดง-ท่า
ว้า ม.5 6,170,000 6,170,000 

ตกลงราคา 
หจก.ตะวันกาญจน ์ หจก.ตะวันกาญจน ์

เป็นผู้เสนอราคาต่ำกว่า
รายอื่น 

สัญญาจ้างเลขท่ี 3/2566 
8 พ.ย. 2565  



 

 

8 
ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์อบต.
หนองกุ่ม ม.5 1,423,000 1,423,000 

ตกลงราคา 
หจก.ตะวันกาญจน ์ หจก.ตะวันกาญจน ์

เป็นผู้เสนอราคาต่ำกว่า
รายอื่น 

สัญญาจ้างเลขท่ี 4/2566 
28 พ.ย. 2565  

9 
ก่อสร้างถนนคสล.ซอยข้าวหลามวภิา
วรรณ ต่อจากเดมิ ช่วงที2่ ม.3 470,000 470,000 

ตกลงราคา 
หจก.ตะวันกาญจน ์ หจก.ตะวันกาญจน ์

เป็นผู้เสนอราคาต่ำกว่า
รายอื่น 

สัญญาจ้างเลขท่ี 5/2566 
30 พ.ย. 2565  

10 
ก่อสร้างถนนคสล.ซอยกลุ่มบ้านนาย
บึ้ง ม.6 368,000 368,000 

ตกลงราคา 
หจก.ตะวันกาญจน ์ หจก.ตะวันกาญจน ์

เป็นผู้เสนอราคาต่ำกว่า
รายอื่น 

สัญญาจ้างเลขท่ี 6/2566 
30 พ.ย. 2565  

11 
ก่อสร้างถนนคสล.สายหลังหมู่บ้าน
ต่อจากเดมิ ช่วงที่4 ม.7 317,000 317,000 

ตกลงราคา 
หจก.ตะวันกาญจน ์ หจก.ตะวันกาญจน ์

เป็นผู้เสนอราคาต่ำกว่า
รายอื่น 

สัญญาจ้างเลขท่ี 7/2566 
30 พ.ย. 2565  

12 
ก่อสร้างถนนคสล.สายหินลับ-วังด้ง
ล่าง ต่อจากเดมิ ช่วงที2่ ม.15 472,000 472,000 

ตกลงราคา 
หจก.ตะวันกาญจน ์ หจก.ตะวันกาญจน ์

เป็นผู้เสนอราคาต่ำกว่า
รายอื่น 

สัญญาจ้างเลขท่ี 8/2566 
30 พ.ย. 2565  

13 
ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นสาย
อ่างหิน-สี่แยกทุ่งกระเพราทอง ม.10 494,000 494,000 

ตกลงราคา 
หจก.ตะวันกาญจน ์ หจก.ตะวันกาญจน ์

เป็นผู้เสนอราคาต่ำกว่า
รายอื่น 

สัญญาจ้างเลขท่ี 9/2566 
30 พ.ย. 2565  

14 
ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายชัย-
นายเล็ก ต่อจากเดมิช่วงที4่ ม.2 314,000 314,000 

ตกลงราคา 
หจก.ธัญทิพกาญจน ์ หจก.ธัญทิพกาญจน ์

เป็นผู้เสนอราคาต่ำกว่า
รายอื่น 

สัญญาจ้างเลขท่ี10/2566 
30 พ.ย. 2565  

15 
ก่อสร้างถนนคสล.สายหมวดพรตอ่
จากเดิม ช่วงที3่ ม.2 170,000 170,000 

ตกลงราคา 
หจก.ธัญทิพกาญจน ์ หจก.ธัญทิพกาญจน ์

เป็นผู้เสนอราคาต่ำกว่า
รายอื่น 

สัญญาจ้างเลขท่ี11/2566 
30 พ.ย. 2565  

16 
ก่อสร้างถนนคสล.สายหน้าลานมนั
ต่อจากเดมิ ช่วงที่3 ม.8 475,000 475,000 

ตกลงราคา 
หจก.ธัญทิพกาญจน ์ หจก.ธัญทิพกาญจน ์

เป็นผู้เสนอราคาต่ำกว่า
รายอื่น 

สัญญาจ้างเลขท่ี12/2566 
30 พ.ย. 2565  

17 
ก่อสร้างถนนคสล.สายจุฬามณีต่อ
จากเดิม ช่วงที8่ ม.9 246,000 246,000 

ตกลงราคา 
หจก.ธัญทิพกาญจน ์ หจก.ธัญทิพกาญจน ์

เป็นผู้เสนอราคาต่ำกว่า
รายอื่น 

สัญญาจ้างเลขท่ี13/2566 
30 พ.ย. 2565  

18 
ก่อสร้างถนนคสล.สายฟากลำห้วยต่อ
จากเดิม ช่วงที3่ ม.13 492,000 492,000 

ตกลงราคา 
หจก.ธัญทิพกาญจน ์ หจก.ธัญทิพกาญจน ์

เป็นผู้เสนอราคาต่ำกว่า
รายอื่น 

สัญญาจ้างเลขท่ี14/2566 
30 พ.ย. 2565  



 


