
ท่ี พบ ๗๖๔๐๒/ว๐๕๓                                                           ท่ีท้ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลถ ้ำรงค ์
                                                                                       ถนนบ้ำนลำด-พุกำม อ้ำเภอบ้ำนลำด 
                                                                                       พบ ๗๖๑๕๐ 
 
                                                                 ๓    สิงหำคม   25๖๔ 
 
เรื่อง      ส่งประกำศสรุปผลกำรจัดซื อจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม   25๖๔                                              

เรียน     ก้ำนัน , ผู้ใหญ่บ้ำนทุกหมู่บ้ำน 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย    ๑. สรุปผลกำรจัดซื อจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม    25๖๔                       จำ้นวน  ๑  ชุด 
 
                    ตำมท่ี องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลถ ้ำรงค์  ได้จัดท้ำสรุปผลกำรจัดซื อจัดจ้ำงในรอบเดือนกรฎำคม 
25๖๔   ดังรำยละเอียดแนบท้ำย  จ้ำนวน   ๓๘    รำยกำร   นั น 

           องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลถ ้ำรงค์ จึงขอส่งประกำศสรุปผลกำรด้ำเนินกำรจัดซื อจัดจำ้ง ในรอบ
เดือนกรกฎำคม 25๖๔  ให้ประกำศให้ทรำบโดยท่ัวกัน  
                        

           จึงเรียนมำเพื่อประกำศให้ทรำบโดยท่ัวกัน 
  
 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 

 
( นำยส้ำฤทธ์ิ    อบแย้ม ) 

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลถ ้ำรงค ์

 

 

กองคลัง 
โทร/โทรสำร ๐-๓๒๔๙-๑๔๖๗ 
 
 
 
 



 
 

ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลถ ้ำรงค ์
เรื่อง  สรุปผลกำรด้ำเนินกำรจดัซื อจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม   25๖๔ 

*********************************** 
             ตำมท่ีองค์กำรบริหำรส่วนตำ้บลถ ้ำรงค์ ได้จดัท้ำสรุปผลกำรด้ำเนินกำรจัดซื อจัดจำ้งในรอบเดือน
กรกฎำคม   25๖๔    นั น 
  
             องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลถ ้ำรงค์  จึงขอส่งประกำศผลกำรด้ำเนินกำรจดัซื อจัดจ้ำงในรอบเดือน
กรกฎำคม  25๖๔   ดังรำยละเอียดแนบท้ำย  จำ้นวน    ๓๘    รำยกำร  ดงัรำยละเอียดแนบท้ำย นี  
 
             จึงประกำศให้ทรำบโดยท่ัวกัน 
 

ประกำศ  ณ  วันท่ี   ๓    เดือน สิงหำคม      พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
 

(ลงช่ือ)................................................ 
    (นำยส้ำฤทธ์ิ    อบแย้ม) 

   นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลถ ้ำรงค ์
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                       แบบ สขร ๑ 
                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
วันท่ี ๕  เดือนกรกฎาคม   พ.ศ.๒๕๖๔ 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก                 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน     
(ส านักปลัด) 

10,260 10,260 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรรณา อินช่ืนใจ 
10,260 บาท 

นางสาวสุวรรณา  อินช่ืนใจ 
            10,260 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

53/64 
ลว.23 ม.ิย.64 

ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์    
416-53-0022 

4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง นายปริญญา  โพธิ์ทักษิณ 
4,500 บาท 

นายปริญญา  โพธิ์ทักษิณ 
4,500 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

73/64 
ลว.23 ม.ิย.64 

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภคโค
วิด 1 ครัวเรือน 

1,250 1,250 เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรบุรีทวีทรัพย์ 
1,250 บาท 

ร้านเพชรบุรีทวีทรัพย์ 
1,250 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

54/64 
ลว.28 ม.ิย.64 

ค่าจ้างเหมางานจัดเก็บและพัสดุ 
(มิ.ย.) 

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

    น.ส. อดิลักษณ์  อบแย้ม 
             9,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

13/64 
ลว.1 ต.ค.63 

ค่าจ้างบริการพนักงาน (มิ.ย.) 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายไพรัช  ทองกล่ า 
9,000 บาท 

นายไพรัช  ทองกล่ า 
9,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

1/64 
ลว. 1 ต.ค.63 

 
                                                                                                                                              

                                                                                                                                                 (ลงช่ือ)  ระพีพรรณ  อ่ิมสมบัติ  รายงาน 
                                                                                                                        (นางสาวระพีพรรณ  อ่ิมสมบัติ) 
                                                                                                                                                           ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 
 



                                                                                                                                                                    แบบ สขร ๑ 
                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
วันท่ี  ๕ เดือนกรกฎาคม   พ.ศ.๒๕๖๔ 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก                 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความ
ปลอดภัย (ม.ิย.) 

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

นายสมศักดิ์  อุทัยธรรม 
5,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

11/64 
ลว. 1 ต.ค.63 

ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมระบบ
ประปา ม.3-4 

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

นายสมศักดิ์  อุทัยธรรม 
5,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

6/64 
ลว .1 ต.ค.63 

ค่าจ้างเหมาจดและเก็บค่า
น้ าประปา ม.1 (ม.ิย.) 

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง นายชิดธรรม  กมลตรี 
2,000 บาท 

นายชิดธรรม  กมลตรี 
2,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

15/64 
ลว. 1 ต.ค.63 

ค่าซ่อมแซมระบบประปา ม.1 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายส าราญ  กันพร้อม 
3,000 บาท 

นายส าราญ  กันพร้อม 
3,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

5/64 
ลว. 1 ต.ค.63 

ค่าซ่อมแซมระบบประปา ม.5 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายหง่วน  ทองพูล 
3,000 บาท 

นายหง่วน  ทองพูล 
3,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

7/64 
ลว. 1 ต.ค.63 

 
                                                                                                                                              

                                                                                                                                                 (ลงช่ือ)  ระพีพรรณ  อ่ิมสมบัติ  รายงาน 
                                                                                                                        (นางสาวระพีพรรณ  อ่ิมสมบัติ) 
                                                                                                                                                           ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 
 



                                                                                                                                                                    แบบ สขร ๑ 
                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
วันท่ี  ๕ เดือนกรกฎาคม   พ.ศ.๒๕๖๔ 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก                 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

ค่าจ้างจดและเก็บน้ าประปา ม.5 
(มิ.ย.) 

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน ์ ทองพูล 
2,000 บาท 

นายธีรวัฒน ์ ทองพูล 
2,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

12/64 
ลว. 1 ต.ค.63 

ค่าจ้างจดและเก็บน้ าประปา ม.4 
(มิ.ย.) 

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

นางสาวตติยา  แย้มยืนยง 
2,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

8/64 
ลว. 1 ต.ค.63 

ค่าจ้างจดและเก็บน้ าประปา ม.3 
(มิ.ย.) 

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวพนมพร  กมลตรี 
2,000 บาท 

นางสาวพนมพร  กมลตรี 
2,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

16/64 
ลว. 1 ต.ค.63 

ค่าจ้างทรงงานปฏิบัติงาน (มิ.ย.) 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายบุญเลิศ  ทองเขียว 
8,000 บาท 

นายบุญเลิศ  ทองเขียว 
8,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

10/64 
ลว. 1 ต.ค.63 

ค่าจ้างเหมาทรงงานปฏิบัติงาน 
(มิ.ย.) 

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

นายกอบกฤต  อุทัยธรรม 
7,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

9/64 
ลว. 1 ต.ค.63 

 
                                                                                                                                              

                                                                                                                                                 (ลงช่ือ)  ระพีพรรณ  อ่ิมสมบัติ  รายงาน 
                                                                                                                        (นางสาวระพีพรรณ  อ่ิมสมบัติ) 
                                                                                                                                                           ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 
 



                                                                                                                                                                    แบบ สขร ๑ 
                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
วันท่ี ๕  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก                 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

ค่าจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ส านักงาน 
(มิ.ย.) 

320 320 เฉพาะเจาะจง นายบุญเตือน  จิตศิริ 
320 บาท 

นายบุญเตือน  จิตศิริ 
320 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

1/64 
ลว. 1 ต.ค.63 

ค่าจัดซ้ือหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน 
(มิ.ย.) 

1,600 1,600 เฉพาะเจาะจง นายบุญเตือน  จิตศิริ 
1,600 บาท 

นายบุญเตือน  จิตศิริ 
1,600 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

2/64 
ลว.30 พ.ย.63 

ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความ
สะอาด ศพด. (ม.ิย.) 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวละม่อม  สินเสริฐ 
9,000 บาท 

นางสาวละม่อม  สินเสริฐ 
9,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

14/64 
ลว. 1 ต.ค.63 

ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานกอง
ช่าง (มิ.ย.) 

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

นายอัศวิน  ประชา 
9,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

4/64 
ลว. 1 ต.ค.63 

ค่าจ้างเหมาคนงานประจ ารถ
ขยะ (มิ.ย.) 

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

นายจีรวุฒิ  คลับคล้าย 
9,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

2/64  
ลว. 1 ต.ค.63 

 
                                                                                                                                              

                                                                                                                                                 (ลงช่ือ)  ระพีพรรณ  อ่ิมสมบัติ  รายงาน 
                                                                                                                        (นางสาวระพีพรรณ  อ่ิมสมบัติ) 
                                                                                                                                                           ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 
 



                                                                                                                                                                    แบบ สขร ๑ 
                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
วันท่ี ๕  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก                 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

ค่าจ้างเหมาคนงานประจ ารถ
ขยะ (มิ.ย.) 

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

นายบุญนาค  สินเสริฐ 
9,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

3/64 
ลว. 1 ต.ค.63 

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                 (ลงช่ือ)  ระพีพรรณ  อ่ิมสมบัติ  รายงาน 
                                                                                                                        (นางสาวระพีพรรณ  อ่ิมสมบัติ) 
                                                                                                                                                           ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                    แบบ สขร ๑ 
                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
วันท่ี ๘  เดือนกรกฎาคม   พ.ศ.๒๕๖๔ 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก                 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (มิ.ย.) 3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรบุรีก๊อปปี๊เซ็นเตอร์ 
3,500 บาท 

ร้านเพชรบุรีก๊อปปี๊เซ็นเตอร์ 
              3,500 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

69/64 
ลว. 31 พ.ค.64 

ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน      
(กองช่าง) 

8,900 8,900 เฉพาะเจาะจง นายปริญญา  โพธิ์ทักษิณ 
8,900 บาท 

นายปริญญา  โพธิ์ทักษิณ 
8,900 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

55/64 
ลว. 30 มิ.ย.64 

ค่าจ้างเหมาก าจัดขยะ (มิ.ย.) 13,318.93 13,318.93 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอนเนอร์จี รัพับบลิค
จ ากัด 

13,318.93 บาท 

บริษัท เอนเนอร์จี รัพับบลิค
จ ากัด 

          13,318.93 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

70/64 
ลว. 31 พ.ค.64 

 
                                                                                                                                              

                                                                                                                                                 (ลงช่ือ)  ระพีพรรณ  อ่ิมสมบัติ  รายงาน 
                                                                                                                        (นางสาวระพีพรรณ  อ่ิมสมบัติ) 
                                                                                                                                                           ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 
 

 
 
 
 



                                                                                                                                                                    แบบ สขร ๑ 
                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
วันท่ี  ๑๓ เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก                 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

ค่าจัดซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต ์    
กค 1016 

2,900 2,900 เฉพาะเจาะจง นายจริงประเสริฐ ประจันทร์
แดง 

2,900 บาท 

นายจริงประเสริฐ ประจันทร์
แดง 

2,900 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

56/64 
ลว. 6 ก.ค.64 

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                 (ลงช่ือ)  ระพีพรรณ  อ่ิมสมบัติ  รายงาน 
                                                                                                                        (นางสาวระพีพรรณ  อ่ิมสมบัติ) 
                                                                                                                                                           ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                    แบบ สขร ๑ 
                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
วันท่ี ๑๖  เดือนกรกฎาคม   พ.ศ.๒๕๖๔ 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก                 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

ค่าเอกสารวัสดุอุปกรณ์     
(อบรมคุณธรรมจริยธรรม) 

900 900 เฉพาะเจาะจง นางสาวนุชนาศ  พัดทอง 
900 บาท 

นางสาวนุชนาถ  พัดทอง 
900 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

 

ค่าป้ายไวนิล                 
(อบรมคุณธรรมจริยธรรม) 

450 450 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงจันทร์  ช่วยชุ่ม 
450 บาท 

นางสาวดวงจันทร์  ช่วยชุ่ม 
450 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

76/64 
ลว. 7 ก.ค.64 

ค่าป้ายไวนิล (ปลูกต้นไม้) 450 450 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงจันทร์  ช่วยชุ่ม 
450 บาท 

นางสาวดวงจันทร์  ช่วยชุ่ม 
450 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

80/64 
ลว. 22 ก.ค.64 

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค
ครัวเรือนที่ต้องกักตวัจากโรคโค
วิด19 จ านวน 3 ราย 

3,750 3,750 เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรบุรีทวีทรัพย์ 
3,750 บาท 

ร้านเพชรบุรีทวีทรัพย์ 
3,750 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

59/64 
ลว. 9 ก.ค.64 

ค่าจัดซ้ือน้ าดื่ม (ปลูกต้นไม)้ 300 300 เฉพาะเจาะจง นางสาวประคอง  คนไว 
300 บท 

นางสาวประคอง  คนไว 
300 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

       58/64 
    ลว. 7 ก.ค.64 

 
                                                                                                                                              

                                                                                                                                                 (ลงช่ือ)  ระพีพรรณ  อ่ิมสมบัติ  รายงาน 
                                                                                                                        (นางสาวระพีพรรณ  อ่ิมสมบัติ) 
                                                                                                                                                           ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 
 



                                                                                                                                                                    แบบ สขร ๑ 
                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
วันท่ี ๑๖  เดือนกรกฎาคม   พ.ศ.๒๕๖๔ 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก                 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

ค่าจัดซ้ือพันธุ์ไม้และดินปลูก 
(ปลูกต้นไม้) 

1,880 1,880 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารีย์  รุ่งโรจน์ 
1,880 บาท 

นางสาวอารีย์  รุ่งโรจน์ 
1,880 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

57/64 
ลว. 7 ก.ค.64 

 
                                                                                                                                              

                                                                                                                                                 (ลงช่ือ)  ระพีพรรณ  อ่ิมสมบัติ  รายงาน 
                                                                                                                        (นางสาวระพีพรรณ  อ่ิมสมบัติ) 
                                                                                                                                                           ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 
 

                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                 แบบ สขร ๑ 
                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
วันท่ี ๒๑  เดือนกรกฎาคม   พ.ศ.๒๕๖๔ 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก                 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

โครงการขยายเขตถนนสายคัน
ท่าแม่น้ าเพชรบุรี ม.1 

64,000 64,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเพชรบุรีโชค
พนารักษ์ 

64,000 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเพชรบุรีโชค
พนารักษ์ 

64,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

9/64 
ลว. 21 มิ.ย.64 

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                 (ลงช่ือ)  ระพีพรรณ  อ่ิมสมบัติ  รายงาน 
                                                                                                                        (นางสาวระพีพรรณ  อ่ิมสมบัติ) 
                                                                                                                                                           ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 
 

                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                  แบบ สขร ๑ 
                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
วันท่ี ๒๗  เดือนกรกฎาคม   พ.ศ.๒๕๖๔ 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก                 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองกระจายเสียง
ทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย 

871,040 871,040 เฉพาะเจาะจง บริษัท  บุญชุม จ ากัด 
871,040 บาท 

บริษัท บุญชุม จ ากัด 
871,040 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

4/64 
ลว. 25 มิ.ย.64 

ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ธง) 5,500 5,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรรณา  อินช่ืนใจ 
5,500 บาท 

นางสาวสุวรรณา  อินช่ืนใจ 
             5,500 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

61/64 
ลว. 20 ก.ค.64 

ค่าจ้างเหมาท าสติ๊กเกอร์
ข้อความ 

400 400 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงจันทร์  ช่วยชุ่ม 
400 บาท 

นางสาวดวงจันทร์  ช่วยชุ่ม 
400 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

78/64 
ลว. 20 ก.ค.64 

ค่าซ่อมคอมพวิเตอร์ รหัส    
416-59-0030 

700 700 เฉพาะเจาะจง นายปริญญา  โพธิ์ทักษิณ 
700 บาท 

นายปริญญา  โพธิ์ทักษิณ 
700 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

79/64 
ลว. 20 ก.ค.64 

ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพื่อรักษา
มาตรการป้องกันโรคติดต่อ 

2,320 2,320 เฉพาะเจาะจง นางสาวไสว  คุ้มครอง 
2,320 บาท 

นางสาวไสว  คุ้มครอง 
2,320 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

60/64 
ลว. 20 ก.ค.64 

 
                                                                                                                                              

                                                                                                                                                 (ลงช่ือ)  ระพีพรรณ  อ่ิมสมบัติ  รายงาน 
                                                                                                                        (นางสาวระพีพรรณ  อ่ิมสมบัติ) 
                                                                                                                                                           ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 
 



                                                                                                                                                                    แบบ สขร ๑ 
                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
วันท่ี ๒๗  เดือนกรกฎาคม   พ.ศ.๒๕๖๔ 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก                 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

ค่าซ่อมตู้ควบคุมระบบมอเตอร์
ปั๊มน้ าประปา ม.1 

3,300 3,300 เฉพาะเจาะจง นายธนาวิทย์  ถมปัต 
3,300 บาท 

นายธนาวิทย์  ถมปัต 
3,300 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

77/64 
ลว. 19 ก.ค.64 

 
                                                                                                                                              

                                                                                                                                                 (ลงช่ือ)  ระพีพรรณ  อ่ิมสมบัติ  รายงาน 
                                                                                                                        (นางสาวระพีพรรณ  อ่ิมสมบัติ) 
                                                                                                                                                           ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 
 

                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 


