
                                                        
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ 
เรื่อง  สรุปผลการด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2563 

*********************************** 
             ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ ได้จัดท้าสรุปผลการด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างในรอบเดือน 
ตุลาคม  2563    นั น 
  
             องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์  จึงขอส่งประกาศผลการด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างในรอบเดือน 
ตุลาคม  2563    ดังรายละเอียดแนบท้าย  จ้านวน   ๑๐    รายการ  ดังรายละเอียดแนบท้าย นี  
 
             จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่    ๔    เดอืน พฤศจิกายน      พ.ศ. ๒๕63 
 

 
 

    (ลงชื่อ)               
    (นายส้าฤทธิ์    อบแย้ม) 

   นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                         แบบ สขร ๑ 
                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
วันที่ ๑๙  เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก                 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความ
ปลอดภัย สนง. (ก.ย.) 

5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง  นายสมศักดิ์  อุทัยธรรม 
          5,000 บาท 

    นายสมศักดิ์  อุทัยธรรม 
            5,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

 

ค่าจ้างเหมาจดัท าพวงมาลาวัน
สวรรคต ร.๙ 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงจันทร์  ช่วยชุ่ม 
           1,000 บาท 

นางสาวดวงจันทร์  ช่วยชุ่ม 
             1,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

1/64 
ลว. 12 ต.ค.63 

ค่าจ้างจัดสถานท่ีพร้อมประดับ
ไฟวันสวรรคต ร.๙ 

3,200 3,200 เฉพาะเจาะจง    นางสุขสิริ  โฉมงาม 
        3,200 บาท 

       นางสุขสิริ  โฉมงาม 
             3,200 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

2/64 
ลว. 12 ต.ค.63 

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                  
 

 (ลงชื่อ)                                 รายงาน 
                                                                                                                        (นางสาวระพีพรรณ  อ่ิมสมบัติ) 
                                                                                                                    ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 
 

                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                       แบบ สขร ๑ 
                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
วันที่  ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก                 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. ม.3 

250,000 250,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิทธินันท์ 
เพชรบุรี ก่อสร้าง 

         250,000 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิทธินันท์ 
เพชรบุรี ก่อสร้าง 

           250,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

13/63 
ลว. 19 ส.ค.63 

              

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                  
 

 (ลงชื่อ)                                 รายงาน 
                                                                                                                        (นางสาวระพีพรรณ  อ่ิมสมบัติ) 
                                                                                                                    ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 
                                                                                                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                         แบบ สขร ๑ 
                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
วันที่ ๓๐  เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก                 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

ค่าจ้างท าพานพุ่มดอกไมส้ด 
(สมเดจ็ย่า) 

500 500 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงจันทร์  ช่วยชุ่ม 
           500 บาท 

นางสาวดวงจันทร์  ช่วยชุ่ม 
               500 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

4/64 
ลว. 20 ต.ค.63 

ค่าจ้างเหมาท าพวงมาลา ร.5 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงจันทร์  ช่วยชุ่ม 
          1,000 บาท 

นางสาวดวงจันทร์  ช่วยชุ่ม 
             1,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

3/64 
ลว. 20 ต.ค.63 

ค่าจ้างเหมาจดัท ารั้วล้อมต้นไมส้ี
ขาว 

3,750 3,750 เฉพาะเจาะจง นายเริงศักดิ์  ทองค า 
3,750 บาท 

นายเริงศักดิ์  ทองค า 
 3,750 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

5/64 
ลว. 21 ต.ค.63 

ค่าวัสดุอื่น (ประปา) 12,450 12,450 เฉพาะเจาะจง นายผดุงเกยีรติ เศรษฐปฎเิวช 
         12,450 บาท 

นายผดุงเกยีรติ  เศรษฐปฎเิวช 
          12,450 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

1/64 
ลว. 18 ต.ค.63 

ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน       
(กองคลัง) 

14,157 14,157 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรรณา  อินช่ืนใจ 
         14,157 บาท 

นางสาวสุวรรณา  อินช่ืนใจ 
           14,157 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

2/64 
ลว. 21 ต.ค.63 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                  
 

 (ลงชื่อ)                                 รายงาน 
                                                                                                                        (นางสาวระพีพรรณ  อ่ิมสมบัติ) 
                                                                                                                    ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 
 



                                                                                                                                                                                                                                         แบบ สขร ๑ 
                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
วันที่ ๓๐  เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก                 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

ค่าซ่อมแซ่มคอมพิวเตอร์     
(กองการศึกษา) 

500 500 เฉพาะเจาะจง นายปริญญา  โพธ์ิทักษิณ 
           500 บาท 

นายปริญญา  โพธ์ิทักษิณ 
             500 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

6/64 
ลว. 22 ต.ค.63 

 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                  
 

 (ลงชื่อ)                                 รายงาน 
                                                                                                                        (นางสาวระพีพรรณ  อ่ิมสมบัติ) 
                                                                                                                    ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 
 
 
 

 
 


