
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ 
เรื่อง  สรุปผลการด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม   25๖๔ 

*********************************** 
             ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ ได้จัดท้าสรุปผลการด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างในรอบเดือน
มกราคม   25๖๔    นั น 
  
             องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์  จึงขอส่งประกาศผลการด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างในรอบเดือน
มกราคม  25๖๔   ดังรายละเอียดแนบท้าย  จ้านวน   40    รายการ  ดังรายละเอียดแนบท้าย นี  
 
             จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   2    เดอืน กุมภาพันธ์      พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
 

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

   นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                    แบบ สขร ๑ 
                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนมกราคม ๒๕๖๔ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
วันที่ ๖  เดือน มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก                 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

ค่าจ้างเหมาผช.จัดเก็บและพสัดุ 
(ธ.ค.) 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง    น.ส. อดิลักษณ์  อบแย้ม 
             9,000 บาท 

น.ส. อดิลักษณ์  อบแย้ม 
9,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

13/64 
ลว. 1 ต.ค.63 

ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 
ศพด. (ธ.ค.) 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ละม่อม  สินเสริฐ 
            9,000 บาท 

น.ส. ละม่อม  สินเสริฐ 
9,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

14/64 
ลว. 1 ต.ค.63 

ค่าจ้างเหมาผช.นายช่างโยธา 
(ธ.ค.) 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายอัศวิน  ประชา 
9,000 บาท 

นายอัศวิน  ประชา 
9,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

4/64 
ลว. 1 ต.ค.63 

ค่าจ้างเหมาคนงานประจ ารถ
ขยะ (ธ.ค.) 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายจีรวุฒิ  คลับคล้าย 
9,000 บาท 

นายจีรวุฒิ  คลับคล้าย 
9,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

2/64 
ลว. 1 ต.ค.63 

ค่าจ้างเหมาคนงานประจ ารถ
ขยะ (ธ.ค.) 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายบุญนาค  สินเสริฐ 
         9,000 บาท 

นายบุญนาค  สินเสริฐ 
9,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

3/64 
ลว. 1 ต.ค.63 

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                 (ลงชื่อ)          รายงาน 
                                                                                                                        (นางสาวระพีพรรณ  อ่ิมสมบัติ) 

ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 
 



                                                                                                                                                                                                                                       แบบ สขร ๑ 
                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนมกราคม ๒๕๖๔ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
วันที่ ๖  เดือน มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก                 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

ค่าจ้างเหมาบริการพนักงาน 
(ธ.ค.) 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายไพรัช  ทองกล่ า 
         9,000 บาท 

นายไพรัช  ทองกล่ า 
9,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

1/64 
ลว. 1 ต.ค.63 

ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความ
ปลอดภัย อบต. (ธ.ค.) 

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 

ค่าซ่อมแซมระบบประปา ม.3-4 
(ธ.ค.) 

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 

ค่าจ้างเหมาทรงงานปฏิบัติงาน 
(ธ.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 
(ธ.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 

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                 (ลงชื่อ)          รายงาน 
                                                                                                                        (นางสาวระพีพรรณ  อ่ิมสมบัติ) 

ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 
 



                                                                                                                                                                                                                                         แบบ สขร ๑ 
                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนมกราคม ๒๕๖๔ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
วันที่ ๖  เดือน มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก                 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมระบบ
ประปา ม.1 (ธ.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 

ค่าจ้างซ่อมแซมระบบประปา ม.
5 (ธ.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 (ธ.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 (ธ.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 (ธ.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 เดือนมกราคม ๒๕๖๔ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
วันที่ ๖  เดือน มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก                 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

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

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวพนมพร  กมลตร ี
2,000 บาท 

นางสาวพนมนร  กมลตร ี
2,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

16/64 
ลว. 1 ต.ค.63 

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ธ.ค.) 3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรบุรีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร ์
3,500 บาท 

ร้านเพชรบุรีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ 
             3,500 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

23/64 
ลว. 30 พ.ย.63 

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                 (ลงชื่อ)          รายงาน 
                                                                                                                        (นางสาวระพีพรรณ  อ่ิมสมบัติ) 

ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                  
 
 



                                                                                                                                                                    แบบ สขร ๑ 
                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนมกราคม ๒๕๖๔ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
วันที่  ๘ เดือน มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก                 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ อบต. 
(ธ.ค.) 

330 330 เฉพาะเจาะจง นายบุญเตือน  จิตศิร ิ
330 บาท 

นายบุญเตือน  จิตศิร ิ
               330 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

1/64 
ลว. 1 ต.ค.63 

ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน 
(ธ.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 

ค่าป้าย (ปีใหม่สมานฉันท์) 2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงจันทร์ ช่วยชุ่ม 
2,500 บาท 

นางสาวดวงจันทร์  ช่วยชุ่ม 
              2,500 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

33/64 
ลว. 25 ธ.ค.63 

ค่าป้าย (แพทย์ฉุกเฉิน) 7,450 7,450 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารียร์ัตน์  ขุนอักษร 
7,450 บาท 

นางสาวอารียร์ัตน์  ขุนอักษร 
               7,450 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

31/64 
ลว. 25 ธ.ค.63 

ค่าเต็นท์ ไฟ (แพทย์ฉุกเฉิน) 4,500  4,500 เฉพาะเจาะจง นางสุขสิริ  โฉมงาม 
4,500 บาท 

นางสุขสิริ โฉมงาม 
4,500 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

32/64 
ลว. 25 ธ.ค.63 

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                 (ลงชื่อ)          รายงาน 
                                                                                                                        (นางสาวระพีพรรณ  อ่ิมสมบัติ) 

ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 
 



                                                                                                                                                                                                                                        แบบ สขร ๑ 

                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนมกราคม ๒๕๖๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

วันที่ ๘  เดือน มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 
งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะ

ซื้อหรือจ้าง 
 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก                 

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
ค่าน้ าดื่ม (แพทย์ฉุกเฉิน) 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวประคอง  คนไว 

3,000 บาท 
นางสาวประคอง  คนไว 

3,000 บาท 
คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

17/64 
ลว. 28 ธ.ค.63 

ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานกู้ชีพ 
(แพทย์ฉุกเฉิน) 

2,100 2,100 เฉพาะเจาะจง นายอารมณ์  แก้วนวม 
2,100 บาท 

นายอารมณ์  แก้วนวม 
2,100 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

39/64 
ลว. 28 ธ.ค.63 

ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานกู้ชีพ 
(แพทย์ฉุกเฉิน) 

2,100 2,100 เฉพาะเจาะจง นางสาวกลิ่นขจร  มาแผ้ว 
2,100 บาท 

นางสาวกลิ่นขจร  มาแผ้ว 
2,100 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

38/64 
ลว. 28 ธ.ค.63 

ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานกู้ชีพ 
(แพทย์ฉุกเฉิน) 

2,100 2,100 เฉพาะเจาะจง นายพล  จีวะ 
2,100 บาท 

นายพล  จีวะ 
2,100 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

37/64 
ลว. 28 ธ.ค.63 

ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานกู้ชีพ 
(แพทย์ฉุกเฉิน) 

2,100 2,100 เฉพาะเจาะจง นายทวี  พูดเพราะ 
2,100 บาท 

นายทวี  พูดเพราะ 
2,100 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

36/64 
ลว. 28 ธ.ค.63 

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                 (ลงชื่อ)          รายงาน 
                                                                                                                        (นางสาวระพีพรรณ  อ่ิมสมบัติ) 

ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 
 



                                                                                                                                                                                                                                        แบบ สขร ๑ 
                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนมกราคม ๒๕๖๔ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
วันที่ ๘ เดือน มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก                 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานกู้ชีพ 
(แพทย์ฉุกเฉิน) 

2,100 2,100 เฉพาะเจาะจง นายบุญรอด  กระทุ่มแก้ว 
2,100 บาท 

นายบุญรอด  กระทุ่มแก้ว 
2,100 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

35/64 
ลว. 28 ธ.ค.63 

ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานกู้ชีพ 
(แพทย์ฉุกเฉิน) 

2,100 2,100 เฉพาะเจาะจง นายสุทิน  ชมพูทอง 
2,100 บาท 

นายสุทิน  ชมพูทอง 
2,100 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

34/64 
ลว. 28 ธ.ค.63 

ค่าจ้างเหมาเปลี่ยนทรายระบบ
กรองน้ าประปา ม.5,1 

39,300 39,300 เฉพาะเจาะจง นายถวัลย์ ย่วนเต็ง 
39,300 บาท 

นายถวัลย์ ย่วนเต็ง 
39,300 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

30/64 
ลว. 24 ธ.ค.63 

ค่าจ้างเหมาก าจัดขยะ (ธ.ค.) 
 

11,579.01 11,579.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอนเนอร์จี รีพับบลิค
จ ากัด 

11,579.01 บาท 

บริษัท เอนเนอร์จี รีพับบลิค
จ ากัด 

           11,579.01 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

22/64 
ลว. 30 พ.ย.63 

 
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              

                                                                                                                                                 (ลงชื่อ)          รายงาน 
                                                                                                                        (นางสาวระพีพรรณ  อ่ิมสมบัติ) 

ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 



 
                                                                                                                                                                    แบบ สขร ๑ 
                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนมกราคม ๒๕๖๔ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
วันที่ ๑๑ เดือน มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก                 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (ธ.ค.) 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด 
6,000 บาท 

สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด 
6,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

 

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (ธ.ค.) 13,130 13,130 เฉพาะเจาะจง นางนิยม  เปี่ยมสิน 
13,130 บาท 

นางนิยม  เปี่ยมสิน 
13,130 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

    

 
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              

                                                                                                                                                 (ลงชื่อ)          รายงาน 
                                                                                                                        (นางสาวระพีพรรณ  อ่ิมสมบัติ) 

ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 
 
 
 

                                                                                                                                                               



                                                                                                                                                                   แบบ สขร ๑ 
                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนมกราคม ๒๕๖๔ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
วันที่ ๑๕ เดือน มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก                 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

ก่อสร้างถนน คสล. สายแพ็นท์
ปูน หมู่ที่3 
 

759,253 
 

759,253 
 

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนภัทร 
รุ่งเรือง ก่อสร้าง 
          759,253 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนภัทร 
รุ่งเรือง ก่อสร้าง 
          759,253 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

2/64 
ลว. 17 พ.ย.63 

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                 (ลงชื่อ)          รายงาน 
                                                                                                                        (นางสาวระพีพรรณ  อ่ิมสมบัติ) 

ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 
                                                                                                                                                                                                                                                     
 
         

 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                    แบบ สขร ๑ 
                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนมกราคม ๒๕๖๔ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก                 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
ค่าจัดซื้อวัสดุประปา 
 

14,800 
 

14,800 เฉพาะเจาะจง นายผดุงเกยีรติ เศรษฐปฎเิวช 
14,800 บาท 

นายผดุงเกยีรติ เศรษฐปฎเิวช 
14,800 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

18/64 
ลว. 12 ม.ค.64 

ค่าแม็คโครซ่อมท่อเมนประปา 
ม.3-4 
 

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง นายภาณุวัฒน์ ทองกล่ า 
2,000 บาท 

นายภาณุวัฒน์ ทองกล่ า 
2,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

43/64 
ลว. 18 ม.ค.64 

ค่าวัสดุอุปกรณc์ovid-19 รอบ 
2 

89,150 89,150 เฉพาะเจาะจง นางสาวไสว คุม้ครอง 
89,150 บาท 

นางสาวไสว คุม้ครอง 
89,150 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

19/64 
ลว. 15 ม.ค.64 

ค่าป้าย covidc-19 รอบ 2 450 450 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงจันทร์  ช่วยชุ่ม 
450 บาท 

นางสาวดวงจันทร์  ช่วยชุ่ม 
450 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

42/64 
ลว. 15 ม.ค.64 

โครงการปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์ อบต. ถ้ ารงค ์

498,690 498,690 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิทธินันท์ 
เพชรบุรี ก่อสร้าง 
498,690 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิทธินันท์ 
เพชรบุรี ก่อสร้าง 

           498,690 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

1/64 
ลว. 3 พ.ย.63 

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                 (ลงชื่อ)          รายงาน 
                                                                                                                        (นางสาวระพีพรรณ  อ่ิมสมบัติ) 

ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 



                                                                                                                                                                                                                                                                  
แบบ สขร ๑ 

                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนมกราคม ๒๕๖๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

วันที่ ๒๘ เดือน มกราคมพ.ศ.๒๕๖๔ 
งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะ

ซื้อหรือจ้าง 
 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก                 

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
ก่อสร้างถนน คสล. สายบา้นนาง
เฉลียว บัวสุวรรณ ม.2 
 

296,200 
 

296,200 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนภัทร 
รุ่งเรือง ก่อสร้าง 
           296,200 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนภัทร 
รุ่งเรือง ก่อสร้าง 
           296,200 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

4/64 
ลว. 17 ธ.ค.63 

 
                                                                                                                                               

                                                                                                                                                 (ลงชื่อ)          รายงาน 
                                                                                                                        (นางสาวระพีพรรณ  อ่ิมสมบัติ) 

ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ                                                                                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 


