
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ 
เรื่อง  สรุปผลการด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์   25๖๔ 

*********************************** 
             ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ ได้จัดท้าสรุปผลการด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์   
25๖๔    นั น 
  
             องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์  จึงขอส่งประกาศผลการด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์   
25๖๔   ดังรายละเอียดแนบท้าย  จ้านวน   23    รายการ  ดังรายละเอียดแนบท้าย นี  
 
             จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   3    เดอืน มีนาคม      พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
 

(ลงชื่อ)................................................ 
    (นายส้าฤทธิ์    อบแย้ม) 

   นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                                                                                         

แบบ สขร ๑ 

                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

วันที่ ๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ 
งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะ

ซื้อหรือจา้ง 
 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก                 

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมระบบ
ประปา ม.1 (ม.ค.) 

3,000 
 

3,000 เฉพาะเจาะจง     นายส าราญ  กันพร้อม 
            3,000 บาท 

นายส าราญ  กันพร้อม 
3,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

5/64 
ลว. 1 ต.ค.63 

ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมระบบ
ประปา ม.5 (ม.ค.) 
 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายหง่วน  ทองพูล 
3,000 บาท 

นายหง่วน  ทองพูล 
3,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

7/64 
ลว. 1 ต.ค.63 

ค่าจ้างเหมาจดและเก็บ
น้ าประปา ม.4 (ม.ค.) 

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวตติยา  แย้มยืนยง 
2,000 บาท 

นางสาวตติยา  แย้มยืนยง 
2,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

8/64 
ลว. 1 ต.ค.63 

ค่าจ้างเหมาจดและเก็บ
น้ าประปา ม.5 (ม.ค.) 

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน์  ทองพูล 
2,000 บาท 

นายธีรวัฒน์  ทองพูล 
2,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

12/64 
ลว. 1 ต.ค.63 

ค่าจ้างเหมาจดและเก็บ
น้ าประปา ม.1 (ม.ค.) 

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง นายชิดธรรม  กมลตร ี
2,000 บาท 

นายชิดธรรม  กมลตร ี
2,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

15/64 
ลว. 1 ต.ค.63 

                                                                                                                                             
                                                                                                                                              

                                                                                                                                                 (ลงชื่อ)          รายงาน 
                                                                                                                        (นางสาวระพีพรรณ  อ่ิมสมบัติ) 

ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 
                                                                                                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                                                                                                       แบบ สขร ๑ 

                                                    สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

วันที่ ๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ 
งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะ

ซื้อหรือจ้าง 
 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก                 

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
ค่าจ้างเหมาจดและเก็บ
น้ าประปา ม.3 (ม.ค.) 
 

2,000 
 

2,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวพนมพร  กมลตร ี
2,000 บาท 

นางสาวพนมพร  กมลตร ี
2,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

16/64 
ลว. 1 ต.ค.63 

ค่าจ้างเหมาทรงงานปฏิบัติงาน 
(ม.ค.) 
 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายกอบกฤต  อุทัยธรรม 
7,000 บาท 

นายกอบกฤต  อุทัยธรรม 
7,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

9/64 
ลว. 1 ต.ค.63 

ค่าจ้างเหมาทรงงานปฏิบัติงาน 
(ม.ค.) 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายบุญเลิศ  ทองเขียว 
8,000 บาท 

นายบุญเลิศ  ทองเขียว 
8,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

10/64 
ลว. 1 ต.ค.63 

ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพส์ านักงาน 
(ม.ค.) 

330 330 เฉพาะเจาะจง นายบุญเตือน  จิตศิร ิ
330 บาท 

นายบุญเตือน  จิตศิร ิ
330 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

1/64 
ลว. 1 ต.ค.63 

ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน 
(ม.ค.) 

1,650 1,650 เฉพาะเจาะจง นายบุญเตือน  จิตศิร ิ
1,650 บาท 

นายบุญเตือน  จิตศิร ิ
1,650 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

2/64 
ลว. 30 พ.ย.63 

                                                                                                                                              
                                                                                                                                              

                                                                                                                                                 (ลงชื่อ)          รายงาน 
                                                                                                                        (นางสาวระพีพรรณ  อ่ิมสมบัติ) 

ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 
 



                                                                                                                                                                                                                                         แบบ สขร ๑ 

                                                   สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

วันที่ ๓ เดือนกุมพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ 
งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะ

ซื้อหรือจ้าง 
 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก                 

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
ค่าไปรษณีย์ (ม.ค.) 
 
 

93 
 

93 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
93 บาท 

บริษัท  ไปรษณยี์ไทย จ ากดั 
93 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

 

 
  
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              

                                                                                                                                                 (ลงชื่อ)          รายงาน 
                                                                                                                        (นางสาวระพีพรรณ  อ่ิมสมบัติ) 

ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 



                                                                                                                                                                    แบบ สขร ๑ 

                                                  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

วันที่ ๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ 
งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะ

ซื้อหรือจ้าง 
 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 
ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก                 

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน       
(กองคลัง) 
 

3,370 
 

3,370 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรรณา  อินข่ืนใจ 
3,370 บาท 

นางสาวสุวรรณา  อินช่ืนใจ 
3,370 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

20/64 
ลว. 29 ม.ค.64 

ค่าซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ 
(กองช่าง) 
 

2,450 2,450 เฉพาะเจาะจง นายปริญญา  โพธ์ิทักษิณ 
2,450 บาท 

นายปริญญา  โพธ์ิทักษิณ 
2,450 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

45/64 
ลว. 29 ม.ค.64 

ค่าซ่อมแซมเครื่องกระจายเสียง
ทางไกล 

22,630.50 22,630.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุญชุม จ ากัด 
22,630.50 บาท 

บริษัท บุญชุม จ ากัด 
22,630.50 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

44/64 
ลว. 27 ม.ค.64 

โครงการเสรมิจราจรลาดยางac
แบบoverray ม.4 

240,000 240,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท โชคสุพร การโยธา 
จ ากัด 

240,000 บาท 

บริษัท โชคสุพร การโยธา จ ากัด 
240,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

5/64 
ลว. 13 ม.ค.64 

ค่าจ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร 
(ม.ค.) 

3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรบุรีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร ์
3,500 บาท 

ร้านเพชรบุรีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ 
3,500 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

46/64 
ลว. 1 ก.พ.64 

                                                                                                                                              
                                                                                                                                              

                                                                                                                                                 (ลงชื่อ)          รายงาน 
                                                                                                                        (นางสาวระพีพรรณ  อ่ิมสมบัติ) 

ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 



                                                                                                                                                                                                                                        แบบ สขร ๑ 

                                                   สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

วันที่ ๙ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ 
งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะ

ซื้อหรือจ้าง 
 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก                 

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (ม.ค.) 
 

3,920 
 

3,920 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด
จ ากัด 

3,920 บาท 

สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด
จ ากัด 

3,920 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

 

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (ม.ค.) 
 

12,870 12,870 เฉพาะเจาะจง นางนิยม  เปี่ยมสิน 
12,870 บาท 

นางนิยม  เปี่ยมสิน 
12,870 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

    

ก่อสร้างคลองส่งน้ า คสล. รูปตัว
ยู ม.5 

300,000 300,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพชรบรุี
โชคพนารักษ ์
300,000 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เพชรบรุีโชค
พนารักษ์ 

300,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

3/64 
ลว. 15 ธ.ค.63 

                                                                                                                                             

 
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              

                                                                                                                                                 (ลงชื่อ)          รายงาน 
                                                                                                                        (นางสาวระพีพรรณ  อ่ิมสมบัติ) 

ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 
 

 
 



 

                                                                                                                                                                                                                                       แบบ สขร ๑ 

                                                   สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

วันที่ ๑๗ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ 
งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะ

ซื้อหรือจ้าง 
 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก                 

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
ค่าจัดซื้อน้ ามันไฮโดลิค 
 

1,000 
 

1,000 เฉพาะเจาะจง นายผดุงเกยีรติ  เศรษฐปฏเิวช 
1,000 บาท 

นายผดุงเกยีรติ เศรษฐปฏเิวช 
1,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

21/64 
ลว. 5 ก.พ.64 

ค่าจัดซื้อวัสดุอื่น 
 

1,010 1,010 เฉพาะเจาะจง นายผดุงเกยีรติ  เศรษฐปฏเิวช 
            1,010 บาท 

นายผดุงเกยีรติ  เศรษฐปฏเิวช 
             1,010 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

22/64 
ลว. 8 ก.พ.64 

ค่าจ้างเหมาก าจัดขยะ (ม.ค.) 11,342.75 11,342.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอนเนอร์จี รีพับบลิค 
จ ากัด 

11,342.75 บาท 

บริษัท เอนเนอร์จี รีพับบลิค 
จ ากัด 
           11,342.75 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

40/64 
ลว. 29 ธ.ค.63 

ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร
ประชุมสภาสมัยสามญั 1/2564 

2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง นางสาววันเพ็ญ  อิ่มจิตต ์
2,500 บาท 

นางสาววันเพ็ญ  อิ่มจิตต ์
2,500 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

 

 
  
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              

                                                                                                                                                 (ลงชื่อ)          รายงาน 
                                                                                                                        (นางสาวระพีพรรณ  อ่ิมสมบัติ) 

ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 
 


