
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ 

เรื่อง  สรุปผลการด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม   25๖๓ 
*********************************** 

             ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ ได้จัดท้าสรุปผลการด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างในรอบเดือน
ธันวาคม   25๖๓    นั น 
  
             องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์  จึงขอส่งประกาศผลการด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างในรอบเดือน
ธันวาคม  25๖๓   ดังรายละเอียดแนบท้าย  จ้านวน   ๓๗     รายการ  ดังรายละเอียดแนบท้าย นี  
 
             จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   8    เดอืน มกราคม      พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
 

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

   นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                    แบบ สขร ๑ 
                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
วันที่ ๓  เดือน ธันวาคมพ.ศ.๒๕๖๓ 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก                 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความ
ปลอดภัย อบต. (พ.ย.) 

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

นายสมศักดิ์  อุทัยธรรม 
5,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

11/64 
ลว. 1 ต.ค.63 

ค่าจ้างซ่อมแซมระบบประปา
(พ.ย.) 

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

     นายสมศักดิ์  อุทัยธรรม 
             5,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

6/64 
ลว. 1 ต.ค.63 

ค่าจ้างเหมาจดและเก็บ
น้ าประปา ม.1 (พ.ย.) 

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

      นายชิดธรรม  กมลตรี 
              2,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

15/64 
ลว. 1 ต.ค.63 

ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมระบบ
ประปา ม.1 (พ.ย.) 

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 

ค่าจ้างเหมาจดและเก็บ
น้ าประปา ม.5 (พ.ย.) 

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 

 
                                                                                                                                              

                                                                                                                                                 (ลงชื่อ)          รายงาน 
                                                                                                                        (นางสาวระพีพรรณ  อ่ิมสมบัติ) 

ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 
 
                                                                                                                                                                    
 



 แบบ สขร ๑ 
                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
วันที่ ๓ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก                 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

ค่าจ้างเหมาจดและเก็บ
น้ าประปา ม.1 (พ.ย.) 

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 

ค่าจ้างเหมาจดและเก็บ
น้ าประปา ม.4 (พ.ย.) 

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 

ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมระบบ
ประปา (พ.ย.) 

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 

ค่าจ้างเหมาทรงงานปฎิบัติงาน 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายกอบกฤต  อทุยัธรรม 
7,000 บาท 

  นายกอบกฤต  อุทัยธรรม 
            7,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

9/64 
ลว. 1 ต.ค.63 

ค่าจ้างเหมาทรงงานปฏิบัติงาน 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 

 
                                                                                                                                              

                                                                                                                                                 (ลงชื่อ)          รายงาน 
                                                                                                                        (นางสาวระพีพรรณ  อ่ิมสมบัติ) 

ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 
      
 
 



                                                                                                                                                                    แบบ สขร ๑ 
                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
วันที่  ๓ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก                 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ (พ.ย.) 320 320 เฉพาะเจาะจง    นายบุญเตือน  จิตศริ ิ
           320 บาท 

นายบุญเตือน  จิตศิร ิ
320 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

1/64 
ลว. 1 ต.ค.63 

ค่าไปรษณีย์ (พ.ย.) 217 217 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
           217 บาท 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
           217 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

 

                                                                                                                                              

  
                                                                                                                                              

                                                                                                                                                 (ลงชื่อ)          รายงาน 
                                                                                                                        (นางสาวระพีพรรณ  อ่ิมสมบัติ) 

ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 
           

                                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                    แบบ สขร ๑ 
                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
วันที่  ๘ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก                 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

ค่าจัดซื้อสารเคมีดับเพลิง 
(จิตอาสาภยัพิบัติ) 

12,700 12,700 เฉพาะเจาะจง เพชรบุรีเซฟตีซ้ับพลาย 
12,700 บาท 

เพชรบุรีเซฟตีซ้ับพลาย 
12,700 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

8/64 
ลว. 18 พ.ย.63 

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (พ.ย.) 4,020 4,020 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด 
4,020 บาท 

สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด 
4,020 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

 

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (พ.ย.) 12,545 12,545 เฉพาะเจาะจง นางนิยม  เปี่ยมสิน 
12,545 บาท 

นางนิยม  เปี่ยมสิน 
12,545 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

  

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (พ.ย.) 3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรบุรีก๊อปปีเ๊ซ็นเตอร ์
3,500 บาท 

ร้านเพชรบุรีก๊อปปีเ๊ซ็นเตอร์ 
3,500 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

41/64 
ลว. 4 ม.ค. 64 

                                                                                                                                             

  
                                                                                                                                              

                                                                                                                                                 (ลงชื่อ)          รายงาน 
                                                                                                                        (นางสาวระพีพรรณ  อ่ิมสมบัติ) 

ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 
) 
 

                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                  



                                                                                                                                                                    แบบ สขร ๑ 
                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
วันที่ ๑๔  เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก                 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

ค่าจ้างเหมาจดัขยะ (พ.ย.) 11,426.91 11,426.91 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอนเนอร์จี รีพับบลิค
จ ากัด 
         11,426.61 บาท 

บริษัท เอนเนอร์จี รีพับบลิค
จ ากัด 
         11,426.61 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

14/64 
ลว. 2 พ.ย. 63 

ค่าซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า 15,431.75 15,431.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยรัชการ จ ากัด 
15,431.75 บาท 

     บริษัท ชัยรัชการ จ ากัด 
         15,431.75 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

24/64 
ลว. 2 ธ.ค. 63 

ค่าอาหารน้ าดื่มถวายพระ     
(วันคล้ายวันเฉลิม ร.9 ) 

1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง นางสาววันเพ็ญ  อิ่มจิตต ์
 1,500 บาท 

นางสาววันเพ็ญ  อิ่มจิตต ์
           1,500 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

 

ค่าต้นไม้ ไทรเกาหล ี
(วันคล้ายวันเฉลิม ร.9 ) 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายสมโภชน์  พ่วงทอง 
8,000 บาท 

  นายสมโภชน์  พ่วงทอง 
           8,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

 

ค่าตกแต่งซุ้มเฉลิมพระเกยีรต ิ
(วันคล้ายวันเฉลิม ร.9) 

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง   นายปรีชา  กระทุ่มแก้ว 
           2,000 บาท 

   นายปรีชา  กระทุ่มแก้ว 
            2,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

 

 
                                                                                                                                              

                                                                                                                                                 (ลงชื่อ)          รายงาน 
                                                                                                                        (นางสาวระพีพรรณ  อ่ิมสมบัติ) 

ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 
 
 



                                                                                                                                                                    แบบ สขร ๑ 
                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
วันที่  ๑๔ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก                 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

ค่าเครื่องขยายเสียง ไฟประดบั
ซุ้ม 

6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นางสุขสิริ  โฉมงาม 
6,000 บาท 

นางสุขสิริ  โฉมงาม 
6,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

 

ค่าเช่าโต๊ะเต๊นท์ 2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวสายสุรยี์ อุ่นใจเพื่อน 
2,500 บาท 

นางสาวสายสุรยี์  อุ่นใจเพื่อน 
             2,500 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

    

  
                                                                                                                                              

                                                                                                                                                 (ลงชื่อ)          รายงาน 
                                                                                                                        (นางสาวระพีพรรณ  อ่ิมสมบัติ) 

ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 
 
 

                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                    แบบ สขร ๑ 
                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
วันที่ ๑๗  เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก                 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

เครื่องขยายเสียง 
(อบรมให้ความรู้ประชาธิปไตย) 

1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง นายมานพ  ทองเก่า 
1,500 บาท 

      นายมานพ  ทองเก่า 
1,500บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

 

ค่าป้าย  
(อบรมให้ความรู้ประชาธิปไตย) 

450 450 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงจันทร์  ช่วยชุ่ม 
450 บาท 

นางสาวดวงจันทร์  ช่วยชุ่ม 
               450 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

    

ค่าป้าย 
 

450 450 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงจันทร์  ช่วยชุ่ม 
            450 บาท 

นางสาวดวงจันทร์  ช่วยชุ่ม 
              450 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

  

ค่าเอกสารวัสดุอุปกรณ ์
 

334 344 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรรณา อินช่ืนใจ 
344 บาท 

นางสาวสุวรรณา  อินช่ืนใจ 
344 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

  

 
                                                                                                                                              

                                                                                                                                                 (ลงชื่อ)          รายงาน 
                                                                                                                        (นางสาวระพีพรรณ  อ่ิมสมบัติ) 

ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                



     แบบ สขร ๑ 
                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
วันที่ ๑๗  เดือน ธันวาคมพ.ศ.๒๕๖๓ 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก                 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

ค่าซ่อมมอเตอร์น้ าบาดาล ม.1 
วัดขลุบ 

4,940 4,940 เฉพาะเจาะจง นายจริงประเสริฐ ประจันทร์
แดง 

4,940 บาท 

นายจริงประเสริฐ ประจันทร์แดง 
4,940 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

25/64 
ลว. 4 ธ.ค.63 

ก่อสร้างถนน คสล. สายบา้นป้า
เยาว์ ม.2ถนนดันห้วย ม.3 

745,999 745,999 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนภัทร
รุ่งเรือง ก่อสร้าง 
        745,999 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนภัทร
รุ่งเรือง ก่อสร้าง 
          745,999 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

15/63 
ลว. 23 ก.ย.63 

ค่าจัดซื้อน้ ามันไฮโดรลิครถกระ
เช้าไฟฟ้า 

6,450 6,450 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.แอล.เทคโนโลยี
จ ากัด 
           6,450 บาท 

บริษัท บี.แอล.เทคโนโลยจี ากัด 
            6,450 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

14/64 
ลว. 8 ธ.ค.63 

 
                                                                                                                                              

                                                                                                                                                 (ลงชื่อ)          รายงาน 
                                                                                                                        (นางสาวระพีพรรณ  อ่ิมสมบัติ) 

ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 
 
 

                                                                                                                                                                    
 



                                                                                                                                                                    แบบ สขร ๑ 
                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
วันที่ ๑๘  เดือน ธันวาคมพ.ศ.๒๕๖๓ 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก                 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

ค่าซ่อมท่อเมนประปา 2 จุด ม.1 9,165 9,165 เฉพาะเจาะจง นายถวัลย์ ย่วนเต็ง 
9,165 บาท 

นายถวัลย์ ย่วนเต็ง 
9,165 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

26/64 
ลว. 14 ธ.ค.63 

 
                                                                                                                                              

                                                                                                                                                 (ลงชื่อ)          รายงาน 
                                                                                                                        (นางสาวระพีพรรณ  อ่ิมสมบัติ) 

ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 
 
 

                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                    แบบ สขร ๑ 
                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
วันที่  ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก                 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์
(กองการศึกษา) 

350 350 เฉพาะเจาะจง นายปริญญา โพธิ์ทักษิณ 
350 บาท 

นายปริญญา  โพธ์ิทักษิณ 
350 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

13/64 
ลว. 8 ธ.ค.63 

ค่าซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร ์ 400 400 เฉพาะเจาะจง นายปริญญา  โพธ์ิทักษิณ 
400 บาท 

นายปริญญา  โพธ์ิทักษิณ 
             400 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

29/64 
ลว. 22 ธ.ค.6326/ 

ค่าจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ยืน
และช าระภาษ ี

7,700 7,700 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงจันทร์  ช่วยชุ่ม 
7,700 บาท 

นางสาวดวงจันทร์  ช่วยชุ่ม 
            7,700 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

27/64 
ลว. 17 ธ.ค.63 

ค่าจ้างเหมาล้างแอร์ส านักงาน
10 เครื่อง 

11,187 11,187 เฉพาะเจาะจง นางสาวธันยพร พิวากาศิลย ์
11,187 บาท 

นางสาวธันยพร พิวากาศิลย ์
           11,187 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

28/64 
ลว. 21 ธ.ค.63 

ค่าจัดซื้อสารก าจดัวัชพืช 19,800 19,800 เฉพาะเจาะจง นายผดุงเกยีรติ เศรษปฎเิวช 
19,800 บาท 

นายผดุงเกยีรติ  เศรษปฎเิวช 
           19,800 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

15/64 
ลว. 18 ธ.ค.63 

ค่าจัดซื้อกล้องบันทึกวงจรปิด 3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง นายผดุงเกยีรติ เศรษปฎเิวช 
3,500 บาท 

นายผดุงเกยีรติ เศรษปฎเิวช 
3,500 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

16/64 
ลว. 22 ธ.ค.63 

 
                                                                                                                                              

                                                                                                                                                 (ลงชื่อ)          รายงาน 
                                                                                                                        (นางสาวระพีพรรณ  อ่ิมสมบัติ) 

ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 
 


