
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ 
เรื่อง  สรุปผลการด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม   25๖๔ 

*********************************** 
             ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ ได้จัดท้าสรุปผลการด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างในรอบเดือน
มีนาคม   25๖๔    นั น 
  
             องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์  จึงขอส่งประกาศผลการด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างในรอบเดือน
มีนาคม  25๖๔   ดังรายละเอียดแนบท้าย  จ้านวน    24     รายการ  ดังรายละเอียดแนบท้าย นี  
 
             จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   2    เดอืน เมษายน      พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
 

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

   นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                      แบบสขร ๑ 

                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

วันที่ 1  เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะ

ซื้อหรือจ้าง 
 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก                 

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
ค่าถ่ายน้้ามันเครื่องรถยนต์    
กน5781 
 

3,293.46 
 

3,293.46 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพชรมิตซู จ้ากดั 
3,293.46 

บริษัท เพชรมิตซุ จ้ากดั 
3,293.46 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก้าหนด 

48/64 
ลว. 18 ก.พ.64 

ค่าจัดซื้อวัสดุส้านักงาน         
(กองคลัง) 

11,000 11,000 เฉพาะเจาะจง นายปริญญา  โพธ์ิทักษิณ 
11,000 บาท 

นายปริญญา  โพธิ์ทักษิณ 
11,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก้าหนด 

24/64 
ลว. 19 ก.พ.64 

 
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                                 (ลงชื่อ)          รายงาน 
                                                                                                                        (นางสาวระพีพรรณ  อ่ิมสมบัติ) 

ต้าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 
 
 

                                                                                                                                                                      
 
 



                                                                                                                                                                    แบบสขร ๑ 

                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

วันที่ ๓ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะ

ซื้อหรือจ้าง 
 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก                 

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
ค่าจ้างเหมาผช.จัดเก็บและพสัดุ 
(ก.พ) 

9,000 
 

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

น.ส. อดิลักษณ์  อบแย้ม 
9,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก้าหนด 

13/64 
ลว. 1 ต.ค.63 

ค่าจ้างเหมาท้าความสะอาด 
ศพด. (ก.พ.) 
 

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

น.ส. ละม่อม  สินเสริฐ 
9,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก้าหนด 

14/64 
ลว. 1 ต.ค.63 

ค่าจ้างเหมางานกองช่าง 
(ก.พ.) 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นานอัศวิน  ประชา 
9,000 บาท 

นานอัศวิน  ประชา 
9,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก้าหนด 

4/64 
ลว. 1 ต.ค.63 

ค่าจ้างเหมาประจ้ารถขยะ 
(ก.พ.) 

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

นายจีรวุฒิ  คลับคล้าย 
9,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก้าหนด 

2/64 
ลว. 1 ต.ค.63 

ค่าจ้างเหมาประจ้ารถขยะ 
(ก.พ.) 

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

นายบุญนาค  สินเสริฐ 
9,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก้าหนด 

3/64 
ลว. 1 ต.ค.63 

                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                                 (ลงชื่อ)          รายงาน 
                                                                                                                        (นางสาวระพีพรรณ  อ่ิมสมบัติ) 

ต้าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 



                                                                                                                                                                     แบบสขร ๑ 

                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

วันที่ ๓ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะ

ซื้อหรือจ้าง 
 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก                 

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

ค่าจ้างเหมาบริการพนักงาน 
(ก.พ.) 
 

9,000 
 

9,000 เฉพาะเจาะจง นายไพรัช  ทองกล่้า 
9,000 บาท 

นายไพรัช  ทองกล่้า 
9,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก้าหนด 

1/64 
ลว. 1 ต.ค.63 

ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความ
ปลอดภัย อบต. (ก.พ.) 
 

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

นายสมศักดิ์  อุทัยธรรม 
5,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก้าหนด 

11/64 
ลว. 1 ต.ค.63 

ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมระบบ
ประปา ม.3/ม.4 (ก.พ.) 

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

นายสมศักดิ์  อุทัยธรรม 
5,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก้าหนด 

6/64 
ลว. 1 ต.ค.63 

ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมระบบ
ประปา ม.1 (ก.พ.) 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายส้าราญ  กันพร้อม 
3,000 บาท 

นายส้าราญ  กันพร้อม 
3,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก้าหนด 

5/64 
ลว. 1 ต.ค.63 

ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมระบบ
ประปา ม.5 (ก.พ.) 

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

นายหง่วน  ทองพูล 
3,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก้าหนด 

7/64 
ลว. 1 ต.ค.63 

                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                                 (ลงชื่อ)          รายงาน 
                                                                                                                        (นางสาวระพีพรรณ  อ่ิมสมบัติ) 

ต้าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 



                                                                                                                                                                    แบบสขร ๑ 

                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

วันที่ ๓ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะ

ซื้อหรือจ้าง 
 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก                 

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

ค่าจ้างเหมาจดและเก็บ
น้้าประปา ม.4 (ก.พ.) 
 

2,000 
 

2,000 เฉพาะเจาะจง น.ส. ตตยิา  แย้มยืนยง 
2,000 บาท 

น.ส. ตตยิา  แย้มยืนยง 
2,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก้าหนด 

8/64 
ลว. 1 ต.ค.63 

ค่าจ้างเหมาจดและเก็บ
น้้าประปา ม.5 (ก.พ.) 
 

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

นายธีรวัฒน์  ทองพูล 
2,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก้าหนด 

12/64 
ลว. 1 ต.ค.63 

ค่าจ้างเหมาจดและเก็บ
น้้าประปา ม.1 

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

นายชิดธรรม  กมลตร ี
2,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก้าหนด 

15/64 
ลว. 1 ต.ค.63 

ค่าจ้างเหมาจดและเก็บ
น้้าประปา ม.3 (ก.พ.) 

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง น.ส. พนมพร  กมลตร ี
2,000 บาท 

น.ส. พนมพร  กมลตร ี
2,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก้าหนด 

16/64 
ลว. 1 ต.ค.63 

ค่าจ้างเหมาทรงงานปฎิบัติงาน 
(ก.พ.) 

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

นายกอบกฤต  อุทัยธรรม 
7,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก้าหนด 

9/64 
ลว. 1 ต.ค.63 

                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                                 (ลงชื่อ)          รายงาน 
                                                                                                                        (นางสาวระพีพรรณ  อ่ิมสมบัติ) 

ต้าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 



                                                                                                                                                                    แบบสขร ๑ 

                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

วันที่ ๓ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะ

ซื้อหรือจ้าง 
 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก                 

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
ค่าจ้างเหมาทรงงานปฏิบัติงาน 
(ก.พ.) 
 

8,000 
 

8,000 เฉพาะเจาะจง นายบุญเลิศ  ทองเขียว 
8,000 บาท 

นายบุญเลิศ  ทองเขียว 
8,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก้าหนด 

10/64 
ลว. 1 ต.ค.63 

ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ อบต. 
(ก.พ.) 
 

300 300 เฉพาะเจาะจง นายบุญเตือน  จิตศิร ิ
300 บาท 

นายบุญเตือน  จิตศิร ิ
300 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก้าหนด 

1/64 
ลว. 1 ต.ค.63 

ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจ้า
หมู่บ้าน (ก.พ.) 

1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง นายบุญเตือน  จิตศิร ิ
1,500 บาท 

นายบุญเตือน  จิตศิร ิ
1,500 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก้าหนด 

2/64 
ลว. 30 พ.ย.63 

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 4 
เครื่อง 

149,400 149,400 เฉพาะเจาะจง นายสมมารถ อุบลวงษ์ศร ี
149,400 บาท 

นายสมมารถ  อุบลวงษ์ศร ี
149,400 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก้าหนด 

23/64 
ลว. 19 ก.พ.64 

 
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                                 (ลงชื่อ)          รายงาน 
                                                                                                                        (นางสาวระพีพรรณ  อ่ิมสมบัติ) 

ต้าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 



                                                                                                                                                                     แบบสขร ๑ 

                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

วันที่ ๘ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะ

ซื้อหรือจ้าง 
 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก                 

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร (ก.พ.) 
 

3,500 
 

3,500 เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรุบรีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร ์
3,500 บาท 

ร้านเพชรุบรีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ 
3,500 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก้าหนด 

46/64 
ลว. 1 ก.พ.64 

ค่าจ้างเหมาก้าจัดขยะ (ก.พ.) 
 

12,137.65 12,137.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอนเนอร์จี รีพับบลิค 
จ้ากัด 

12,137.65 

บริษัท เอนเนอร์จี รีพับบลิค 
จ้ากัด 

12,137.65 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก้าหนด 

47/64 
ลว. 1 ก.พ. 64 

 

 
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                                 (ลงชื่อ)          รายงาน 
                                                                                                                        (นางสาวระพีพรรณ  อ่ิมสมบัติ) 

ต้าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 


