
ท่ี พบ ๗๖๔๐๒/ว๐๗๒                                                           ท่ีท้ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลถ ้ำรงค ์
                                                                                       ถนนบ้ำนลำด – พุกำม  อ้ำเภอบ้ำนลำด 
                                                                                       พบ ๗๖๑๕๐ 
 
                                                                    ๓  ธันวำคม  25๖4 
 
เรื่อง      ส่งประกำศสรุปผลกำรจัดซื อจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน   25๖4                                             

เรียน     ก้ำนัน , ผู้ใหญ่บ้ำนทุกหมู่บ้ำน 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย    ๑. สรุปผลกำรจัดซื อจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน   25๖4                       จำ้นวน  ๑  ชุด 
 
                    ตำมท่ี องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลถ ้ำรงค์  ได้จัดท้ำสรุปผลกำรจัดซื อจัดจ้ำงในรอบเดือน
พฤศจิกำยน    25๖4   ดังรำยละเอียดแนบท้ำย  จ้ำนวน   ๔0  รำยกำร   นั น 

           องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลถ ้ำรงค์ จึงขอส่งประกำศสรุปผลกำรด้ำเนินกำรจัดซื อจัดจำ้ง ในรอบ
เดือนพฤศจิกำยน 25๖4  ให้ประกำศให้ทรำบโดยท่ัวกัน  
                        

           จึงเรียนมำเพื่อประกำศให้ทรำบโดยท่ัวกัน 
  
 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 

 
( นำยวิเชียร  ปลื มจิตต์ ) 

ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลถ ้ำรงค ์

ปฏิบัติหน้ำท่ีนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลถ ้ำรงค ์

 

 

กองคลัง 
โทร/โทรสำร ๐-๓๒๔๙-๑๔๖๗ 
 
 



                                                        
 

ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลถ ้ำรงค ์
เรื่อง  สรุปผลกำรด้ำเนินกำรจดัซื อจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน  2564 

*********************************** 
             ตำมท่ีองค์กำรบริหำรส่วนตำ้บลถ ้ำรงค์ ได้จดัท้ำสรุปผลกำรด้ำเนินกำรจัดซื อจัดจำ้งในรอบเดือน 
พฤศจิกำยน  2564    นั น 
  
             องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลถ ้ำรงค์  จึงขอส่งประกำศผลกำรด้ำเนินกำรจดัซื อจัดจ้ำงในรอบเดือน 
พฤศจิกำยน  2564    ดงัรำยละเอียดแนบท้ำย  จ้ำนวน   ๔๐   รำยกำร  ดังรำยละเอียดแนบท้ำย นี  
 
             จึงประกำศให้ทรำบโดยท่ัวกัน 
 

ประกำศ  ณ  วันท่ี   ๓    เดือน ธันวำคม     พ.ศ. ๒๕64 
 

 
 

(ลงช่ือ)................................................ 
     

( นำยวิเชียร  ปลื มจิตต์ ) 
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลถ ้ำรงค ์

ปฏิบัติหน้ำท่ีนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลถ ้ำรงค ์
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                                                    แบบ สขร ๑ 
                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
วันท่ี ๒ เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๔ 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก                 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

ค่าซ่อมคอมพวิเตอร์          
รหัส 416-50-0012 

3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง นายปริญญา โพธิ์ทักษิณ  
3,500 บาท 

นายปริญญา  โพธิ์ทักษิณ 
3,500 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

1/2565          
ลว. 20 ต.ค.64 

จัดซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค 
จ านวน 2 ครัวเรือน 

2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรบุรีทวีทรัพย์       
2,500 บาท               

ร้านเพชรบุรีทวีทรัพย์ 
2,500 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

2/2565          
ลว. 26 ต.ค.64 

จัดซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค 
จ านวน 6 ครัวเรือน 

7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรบุรีทวีทรัพย์               
7,500 บาท 

ร้านเพชรบุรีทวีทรัพย์ 
7,500 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

1/2565          
ลว. 20 ต.ค.64 

 
                                                                                                                                              

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

                                                                                                                                                                   
 
 
 
 



                                                                                                                                                                   แบบ สขร ๑ 
                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก                 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

ค่าจ้างเหมาบริการงานพัสดุและ
จัดเก็บรายได ้(ต.ค.) 

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

น.ส. อดิลักษณ์  อบแย้ม 
9,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

8/2565          
ลว. 1 ต.ค.63 

ค่าจ้างเหมาบริการพนักงาน 
(ต.ค.) 

10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง นายไพรัช  ทองกล่ า       
10,000 บาท 

นายไพรัช  ทองกล่ า 
10,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

1/2565          
ลว. 1 ต.ค.64 

ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความ
ปลอดภัย อบต. (ต.ค.) 

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

นายสมศักดิ์  อุทัยธรรม 
5,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

3/2565          
ลว. 1 ต.ค.64 

ค่าจ้างเหมาซ่อมบ ารุง ประปา 
ม.3/ม.4 (ต.ค.) 

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

นายสมศักดิ์  อุทัยธรรม 
5,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

10/2565         
ลว. 1 ต.ค. 64 

ค่าจ้างซ่อมบ ารุงระบบประปา 
ม.1 (ต.ค.) 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายส าราญ  กันพร้อม    
3,000 บาท 

นายส าราญ  กันพร้อม 
3,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

4/2565          
ลว. 1 ต.ค.64 

 
                                                                                                                                              

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



                                                                                                                                                                    แบบ สขร ๑ 
                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก                 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

ค่าจ้างซ่อมบ ารุงระบบประปา 
ม.5 (ต.ค.) 

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

นายหง่วน  ทองพูล 
3,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

5/2565         
ลว. 1 ต.ค.64 

ค่าจ้างเหมาบริการคนงานจด
มาตรน้ าและเก็บค่าน้ า ม.4 

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

นางสาวตติยา  แย้มยืนยง 
2,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

12/2565         
ลว. 1 ต.ค.64 

ค่าจ้างเหมาบริการคนงานจด
มาตรน้ าและเก็บค่าน้ า ม.5 

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

นายธีรวัฒน ์ ทองพูล 
2,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

13/2565          
ลว. 1 ต.ค.64 

ค่าจ้างคนงานจดมาตรน้ าและ
เก็บค่าน้ า ม.1-ม.3 (ต.ค.) 

4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวพนมพร  กมลตรี 
4,000 บาท 

นางสาวพนมพร  กมลตรี 
4,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

11/2565         
ลว. 1 ต.ค.64 

ค่าจ้างทรงงานปฏิบัติงาน (ต.ค.) 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายกอบกฤต  อุทัยธรรม 
7,000 บาท 

นายกอบกฤต  อุทัยธรรม 
7,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

7/2565           
ลว. 1 ต.ค.64 

 
                                                                                                                                              

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



                                                                                                                                                                    แบบ สขร ๑ 
                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก                 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

ค่าจ้างทรงงานปฏิบัติงาน (ต.ค.) 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายบุญเลิศ  ทองเขียว    
8,000 บาท 

นายบุญเลิศ  ทองเขียว 
8,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

6/2565          
ลว. 1 ต.ค.64 

ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยนายช่างโยธา 
(ต.ค.) 

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

นายอัศวิน  ประชา 
9,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

2/2565          
ลว. 1 ต.ค.64 

ค่าจ้างเหมาดูแลท าความสะอาด 
ศพด. (ต.ค.) 

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

นางสาวละม่อม  สินเสริฐ 
9,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

9/2565          
ลว. 1 ต.ค.64 

ค่าจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ อบต. 
(ต.ค.) 

190 190 เฉพาะเจาะจง นายบุญเตือน  จิตศิริ         
190 บาท 

นายบุญเตือน  จิตศิริ 
190 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

1/2565          
ลว. 14 ต.ค.64 

ค่าจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ หมู่บ้าน 
(ต.ค.) 

950 950 เฉพาะเจาะจง นายบุญเตือน  จิตศิริ         
950 บาท 

นายบุญเตือน  จิตศิริ 
950 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

2/2565          
ลว. 14 ต.ค.64 

 
                                                                                                                                              

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



                                                                                                                                                                    แบบ สขร ๑ 
                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก                 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

ค่าซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 6,848 6,848 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์  ชัยมงคลเลิศ
6,848 บาท 

นายสมศักดิ์  ชัยมงคลเลิศ 
6,848 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

2/2565          
ลว. 28 ต.ค.64 

ค่าจ้างเหมาบริการเคร่ืองถ่าย
เอกสาร (ต.ค.) 

3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรบุรีก๊อปปี๊เซ็นเตอร์
3,500 บาท 

ร้านเพชรบุรีก๊อปปี๊เซ็นเตอร์ 
3,500 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

15/2565          
ลว. 1 ต.ค.64 

ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานหน่วยงาน
กลาง อปท. (ต.ค.) 

9,500 9,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวสาวิตรา  โถแก้ว   
9,500 บาท 

นางสาวสาวิตรา  โถแก้ว 
9,500 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

17/2565          
ลว. 1 พ.ย.64 

 
                                                                                                                                              

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

                                                                                                                                                                  
 
 
 
 



                                                                                                                                                                    แบบ สขร ๑ 
                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก                 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

ค่าจ้างเหมาก าจัดขยะ (ต.ค.) 14,748.77 14,748.77 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอนเนอร์จี รีพับบลิค
จ ากัด                       

14,748.77 บาท 

บริษัท เอนเนอร์จี รีพับบลิค
จ ากัด                           

14,748.77 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

16/2565 
ลว. 1 ต.ค.64 

                                                                                                                                              

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

                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                



                                                                                                                                                                    แบบ สขร ๑ 
                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
วันท่ี ๑๒ เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๔ 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก                 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

ค่าจัดซ้ือใบเสร็จรับเงินค่า
น้ าประปา 1-18,000 ชุด 

39,600 39,600 เฉพาะเจาะจง ร้านมาย คอมพวิเตอร์โดยนาย
อนุชา ข าโคก              
39,600 บาท 

ร้านมาย คอมพวิเตอร์โดยนาย
อนุชา ข าโคก              
39,600 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

3/2565 
ลว. 29 ต.ค.64 

ค่าซ่อมรถยนต์ กค 1016 พบ 2,240 2,240 เฉพาะเจาะจง นายบุญล้อม  จิตต์พลีชีพ  
2,240 บาท 

นายบุญล้อม  จิตต์พลีชีพ 
2,240 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

6/2565            
ลว. 5 พ.ย.64 

ค่าซ่อมรถบรรทุกขยะ 81-5396 2,894.35 2,894.35 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์  ชัยมงคลเลิศ       
2,894.35 บาท 

นายสมศักดิ์  ชัยมงคลเลิศ       
2,894.35 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

5/2565           
ลว. 4 พ.ย.64 

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค 2 
ครัวเรือน 

2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรบุรีทวีทรัพย์      
2,500 บาท 

ร้านเพชรบุรีทวีทรัพย์      
2,500 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

4/2565          
ลว. 4 พ.ย.64 

ค่าจัดซ้ือวัสดุอืน่ (สวติซ์ลูกลอย
อัตโนมัติ) 

380 380 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพชรชมพูพันธ์ จ ากัด
380 บาท 

บริษัท เพชรชมพูพันธ์ จ ากัด
380 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

5/2565          
ลว. 4 พ.ย.64 

 
                                                                                                                                              

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



                                                                                                                                                                    แบบ สขร ๑ 
                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
วันท่ี ๑๒ เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๔ 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก                 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

ค่าจัดซ้ือชุดป้องกนั 3 Mและ
หน้ากาก N95 (โควิด) 

8,400 8,400 เฉพาะเจาะจง นางสาวหนึ่งฤทัย เจียระนัย
8,400 บาท 

นางสาวหนึ่งฤทัย เจียระนัย
8,400 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

6/2565          
ลว. 8 พ.ย.64 

ค่าจ้างท าอาหารและเคร่ืองดื่ม
ให้ผู้กักตัวโควิดวัดเขาพรมชะแง้ 

14,400 14,400 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัลยา  รอดภัย  
14,400 บาท 

นางสาวกัลยา  รอดภัย  
14,400 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 
                                                                                                                                              

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

                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                    แบบ สขร ๑ 
                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
วันท่ี ๑๕ เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๔ 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก                 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน      
(กองคลัง) 

8,600 8,600 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรรณา  อินช่ืนใจ
8,600 บาท 

นางสาวสุวรรณา  อินช่ืนใจ
8,600 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

7/2565          
ลว. 9 พ.ย.64 

ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน  
(กองสวัสดิการ) 

2,883 2,883 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรรณา  อินช่ืนใจ
2,883 บาท 

นางสาวสุวรรณา  อินช่ืนใจ
2,883 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

8/2565           
ลว. 9 พ.ย. 64 

ค่าซ่อมมอเตอร์ปั๊มน้ า 3 ตัว 
(ประปา) 

3,200 3,200 เฉพาะเจาะจง นายจริงประเสริฐ ประจันทร์
แดง                            

3,200 บาท 

นายจริงประเสริฐ ประจันทร์
แดง                            

3,200 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

7/2565 
ลว. 9 พ.ย.64 

 
                                                                                                                                              

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

                                                                                                                                                              
 
      
 



                                                                                                                                                                    แบบ สขร ๑ 
                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
วันท่ี  ๒๒ เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๔ 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก                 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

ค่าจัดซ้ือแบบพิมพ์ในการ
เลือกตั้ง (เลือกตั้ง) 

7,784.50 7,784.50 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 
กรมการปกครอง       
7,784.50 บาท 

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 
กรมการปกครอง       
7,784.50 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

 

ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์ (เลือกตั้ง) 33,486 33,486 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรรณา  อินช่ืนใจ
33,486 บาท 

นางสาวสุวรรณา  อินช่ืนใจ
33,486 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

9/2565           
ลว. 11 พ.ย.64 

ค่าจัดท าตรายางประทับบัตร
เลือกตั้ง (เลือกตั้ง) 

1,800 1,800 เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยวรรณ อุปกรณีย์กิจ
1,800 บาท 

นางสาวปิยวรรณ อุปกรณีย์กิจ
1,800 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

8/2565          
ลว. 11 พ.ย. 64 

 
                                                                                                                                              

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

                                                                                                                                                                     
 
 
 



                                                                                                                                                                    แบบ สขร ๑ 
                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
วันท่ี  ๒๖ เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๔ 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก                 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

ค่าจัดซ้ือวัสดุประปา 2,475 2,475 เฉพาะเจาะจง นายผดุงเกียรติ เศรษฐปฎิเวช
2,475 บาท 

นายผดุงเกียรติ เศรษฐปฎิเวช
2,475 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

11/2565         
ลว. 17 พ.ย. 64 

ค่าจัดซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต ์บน 
3269 

2,900 2,900 เฉพาะเจาะจง นายจริงประเสริฐ ประจันทร์
แดง                           

2,900 บาท 

นายจริงประเสริฐ ประจันทร์
แดง                           

2,900 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

10/2565 
ลว. 16 พ.ย.64 

ค่าจัดซ้ือทรายหยาบพร้อมรับ
สถานการณ์น้ าท่วม 

18,000 18,000 เฉพาะเจาะจง นายประหยัด  สุขสมมารถ
18,000 บาท 

นายประหยัด  สุขสมมารถ
18,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

 

ค่าป้ายโครงการอบรม
คณะกรรมการประจ าหน่วย 

450 450 เฉพาะเจาะจง นายเริงศักดิ์  ทองค า          
450 บาท 

นายเริงศักดิ์  ทองค า          
450 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

10/2565         
ลว.18 พ.ย.64 

ค่าป้ายประชาสัมพันธ์นับ
คะแนนเลือกตั้ง 

53,350 53,350 เฉพาะเจาะจง นายเริงศักดิ์  ทองค า      
53,350 บาท 

นายเริงศักดิ์  ทองค า      
53,350 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

9/2565          
ลว. 17 พ.ย.64 

 
                                                                                                                                              

                                                                                                                                                 (ลงช่ือ)  ระพีพรรณ  อ่ิมสมบัติ  รายงาน 
                                                                                                                        (นางสาวระพีพรรณ  อ่ิมสมบัติ) 
       


