
ท่ี พบ ๗๖๔๐๒/ว060                                                           ท่ีท้ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลถ ้ำรงค ์
                                                                                       ถนนบ้ำนลำด – พุกำม  อ้ำเภอบ้ำนลำด 
                                                                                       พบ ๗๖๑๕๐ 
 
                                                                    7   กันยำยน   25๖๔ 
 
เรื่อง      ส่งประกำศสรุปผลกำรจัดซื อจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม   25๖๔                                           

เรียน     ก้ำนัน , ผู้ใหญ่บ้ำนทุกหมู่บ้ำน 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย    ๑. สรุปผลกำรจัดซื อจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม   25๖๔                         จำ้นวน  ๑  ชุด 
 
                    ตำมท่ี องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลถ ้ำรงค์  ได้จัดท้ำสรุปผลกำรจัดซื อจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม    
25๖๔   ดังรำยละเอียดแนบท้ำย  จ้ำนวน   41    รำยกำร   นั น 

           องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลถ ้ำรงค์ จึงขอส่งประกำศสรุปผลกำรด้ำเนินกำรจัดซื อจัดจำ้ง ในรอบ
เดือนสิงหำคม  25๖๔  ให้ประกำศให้ทรำบโดยท่ัวกัน  
                        

           จึงเรียนมำเพื่อประกำศให้ทรำบโดยท่ัวกัน 
  
 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 

 
( นำยส้ำฤทธ์ิ    อบแย้ม ) 

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลถ ้ำรงค ์

 

 

กองคลัง 
โทร/โทรสำร ๐-๓๒๔๙-๑๔๖๗ 
 
 
 
 
 



                                                        
 

ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลถ ้ำรงค ์
เรื่อง  สรุปผลกำรด้ำเนินกำรจดัซื อจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม  256๔ 

*********************************** 
             ตำมท่ีองค์กำรบริหำรส่วนตำ้บลถ ้ำรงค์ ได้จดัท้ำสรุปผลกำรด้ำเนินกำรจัดซื อจัดจำ้งในรอบเดือน 
สิงหำคม  256๔    นั น 
  
             องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลถ ้ำรงค์  จึงขอส่งประกำศผลกำรด้ำเนินกำรจดัซื อจัดจ้ำงในรอบเดือน 
สิงหำคม  256๔    ดังรำยละเอียดแนบท้ำย  จำ้นวน   41   รำยกำร  ดังรำยละเอียดแนบท้ำย นี  
 
             จึงประกำศให้ทรำบโดยท่ัวกัน 
 

ประกำศ  ณ  วันท่ี   7     เดือน กันยำยน      พ.ศ. ๒๕6๔ 
 

 
 

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

   นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลถ ้ำรงค ์
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                    แบบ สขร ๑ 

                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

วันท่ี ๓  เดือนสิงหาคม   พ.ศ.๒๕๖๔ 
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง 
 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีตก

ลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก                 

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง 
ตกแต่งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ร.10 
 

1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง นายปรีชา  กระทุ่มแก้ว 
1,500 บาท 

นายปรีชา  กระทุ่มแก้ว 
1,500 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

 

ค่าประดับไฟซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 
ร. 10 

5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง นางสุขสิริ โฉมงาม 
5,000 บาท 

นางสุขสิริ  โฉมงาม 
5,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 
                                                                                                                                              

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

                                                                                                                                                                    

 

 

 



                                                                                                                                                                   แบบ สขร ๑ 

                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

วันท่ี  ๔ เดือนสิงหาคม   พ.ศ.๒๕๖๔ 
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง 
 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีตก

ลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก                 

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง 
ค่าจ้างเหมาบริการงานจัดเก็บ
และพัสดุ (ก.ค.) 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวอดิลักษณ์  อบแย้ม 
9,000 บาท 

นางสาวอดิลักษณ์  อบแย้ม 
9,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

13/2564 
ลว. 1 ต.ค.63 

ค่าจ้างเหมาดูแลเด็ก ศพด. 
(ก.ค.) 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นางละม่อม  สินเสริฐ 
9,000 บาท 

นางละม่อม  สินเสริฐ 
9,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

14/2564 
ลว. 1 ต.ค.63 

ค่าจ้างเหมาบริการพนักงาน 
(ก.ค.) 

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

นายไพรัช  ทองกล่ า 
9,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

1/2564 
ลว. 1 ต.ค.63 

ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความ
ปลอดภัย (ก.ค.) 

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

นายสมศักดิ์  อุทัยธรรม 
5,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

11/2564 
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 

6/2564 
ลว. 1 ต.ค.63 

 
                                                                                                                                              

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



                                                                                                                                                                    แบบ สขร ๑ 

                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

วันท่ี ๔  เดือนสิงหาคม   พ.ศ.๒๕๖๔ 
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง 
 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีตก

ลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก                 

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง 
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมระบบ
ประปา ม.1 (ก.ค.) 

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

นายส าราญ  กันพร้อม 
3,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

5/2564 
ลว. 1 ต.ค.63 

ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมระบบ
ประปา ม.5 (ก.ค.) 

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

นายหง่วน  ทองพูล 
3,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

7/2564 
ลว. 1 ต.ค.63 

ค่าจ้างเหมาจดและเก็บ
น้ าประปา ม.4 (ก.ค.) 

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

นางสาวตติยา  แย้มยืนยง 
2,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

8/2564 
ลว. 1 ต.ค.63 

ค่าจ้างจดและเก็บค่าน้ าประปา 
ม.5 (ก.ค.) 

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

นายธีรวัฒน ์ ทองพูล 
2,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

12/2564 
ลว. 1 ต.ค.63 

ค่าจ้างจดและเก็บค่าน้ าประปา 
ม.1 (ก.ค.) 

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

นายชิดธรรม  กมลตรี 
2,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

15/2564 
ลว. 1 ต.ค.63 

 
                                                                                                                                              

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



                                                                                                                                                                    แบบ สขร ๑ 

                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

วันท่ี  ๔ เดือนสิงหาคม   พ.ศ.๒๕๖๔ 
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง 
 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีตก

ลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก                 

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง 
ค่าจ้างเหมาจดและเก็บ
น้ าประปา ม.3 (ก.ค.) 

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

นางสาวพนมพร  กมลตรี 
2,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

16/2564 
ลว. 1 ต.ค.63 

ค่าจ้างเหมาทรงงานปฏิบัติงาน
(ก.ค.) 

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

นายกอบกฤต  อุทัยธรรม 
7,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

9/2564 
ลว. 1 ต.ค.63 

ค่าจ้างเหมาทรงงานปฏิบัติงาน 
(ก.ค.) 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายบุญเลิศ  ทองเขียว 
8,000 บาท 

นายบุญเลิศ  ทองเขียว 
8,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

10/2564 
ลว. 1 ต.ค.63 

ค่าหนังสือพิมพ์ส านักงาน (ก.ค.) 330 330 เฉพาะเจาะจง นายบุญเตือน  จิตศิริ 
330 บาท 

นายบุญเตือน  จิตศิริ 
330 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

1/2564 
ลว. 1 ต.ค.63 

ค่าหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 
(ก.ค.) 

1,650 1,650 เฉพาะเจาะจง นายบุญเตือน  จิตศิริ 
1,650 บาท 

นายบุญเตือน  จิตศิริ 
1,650 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

2/2564 
ลว. 30 พ.ย.63 

 
                                                                                                                                              

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



                                                                                                                                                                    แบบ สขร ๑ 

                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

วันท่ี  ๔ เดือนสิงหาคม   พ.ศ.๒๕๖๔ 
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง 
 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีตก

ลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก                 

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง 
ค่าจ้างเหมางานช่างโยธา (ก.ค.) 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายอัศวิน  ประชา 

9,000 บาท 
นายอัศวิน  ประชา 

9,000 บาท 
คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

4/2564 
ลว. 1 ต.ค.63 

ค่าจ้างเหมาคนงานประจ ารถ
ขยะ (ก.ค.) 

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

นายจีรวุฒิ  คลับคล้าย 
9,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

2/2564 
ลว. 1 ต.ค.63 

ค่าจ้างเหมาคนงานประจ ารถ
ขยะ (ก.ค.) 

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

นายบุญนาค  สินเสริฐ 
9,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

3/2564 
ลว. 1 ต.ค.63 

 
                                                                                                                                              

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

                                                                                                                                                                     

 

 



                                                                                                                                                                    แบบ สขร ๑ 

                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

วันท่ี ๙  เดือนสิงหาคม   พ.ศ.๒๕๖๔ 
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง 
 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีตก

ลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก                 

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาด  
(ชุมชนสะอาดตา) 

2,280 2,280 เฉพาะเจาะจง นายผดุงเกียรติ  เศรษฐปฏิเวช 
2,280 บาท 

นายผดุงเกียรติ เศรษฐปฎิเวช 
              2,280 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

62/2564 
ลว. 22 ก.ค.64 

ค่าน้ าดื่ม (ชุมชนสะอาดตา) 300 300 เฉพาะเจาะจง นางสาวประคอง  คนไว 
300 บาท 

นางสาวประคอง  คนไว 
300 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

63/2564 
ลว. 22 ก.ค.64 

ค่าท าป้าย (ชุมชนสะอาดตา) 450 450 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงจันทร์  ช่วยชุ่ม 
450 บาท 

นางสาวดวงจันทร์  ช่วยชุ่ม 
450 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

80/2564 
ลว. 22 ก.ค.64 

ค่าเคร่ืองอุปโภคบริโภคผู้กักตัว
โควิด 19 (10ครัว) 

12,500 12,500 เฉพาะเจาะจง 12,500 บาท 12,500 บาท คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

64/2564 
ลว. 30 ก.ค.64 

ค่าจ้างเหมาเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
(ก.ค.) 

3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรบุรีก็อปปี๊เซ็นเตอร์ 
3,500 บาท 

ร้านเพชรบุรีก็อปปี๊เซ็นเตอร์ 
3,500 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

83/2564 
ลว. 30 ก.ค.64 

 
                                                                                                                                              

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



                                                                                                                                                                    แบบ สขร ๑ 

                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

วันท่ี  ๙ เดือนสิงหาคม   พ.ศ.๒๕๖๔ 
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง 
 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีตก

ลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก                 

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง 
ค่าซ่อมมอเตอร์ปั๊มน้ าประปา  
ม.1 

3,530 3,530 เฉพาะเจาะจง นายจริงประเสริฐ ประจันทร์
แดง 

3,530 บาท 

นายจริงประเสริฐ  ประจันทร์
แดง 

3,530 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

81/2564 
ลว. 30 ก.ค.64 

ค่าจ้างเหมาท าอาหารประชุม
สภา อบต. 

2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง นางสาววันเพ็ญ  อิ่มจิตต ์
2,500 บาท 

นางสาววันเพ็ญ  อิ่มจิตต ์
2,500 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

 

ค่าซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้า 3,200 3,200 เฉพาะเจาะจง นายปรีชา  พันธอ์้น 
3,200 บาท 

นายปรีชา  พันธอ์้น 
3,200 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

84/2564 
ลว. 3 ส.ค.64 

ค่าจ้างเหมาก าจัดขยะ (ก.ค.) 13,936.64 13,936.64 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอนเนอร์จีรีพับบลิค
จ ากัด 

13,936.64 บาท 

บริษัท เอนเนอร์จีรีพับบลิค
จ ากัด 

           13,936.64 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

75/2564 
ลว. 30 มิ.ย.64 

ปรับปรุงท่อเมนน้ าประปา ม.5 73,000 73,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิทธนิันท์
เพชรบุรี ก่อสร้าง 

73,000 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิทธนิันท์
เพชรบุรี ก่อสร้าง 

73,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

10/2564 
ลว. 5 ก.ค.64 

 
                                                                                                                                              

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



 

                                                                                                                                                                    แบบ สขร ๑ 

                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

วันท่ี ๙ เดือนสิงหาคม   พ.ศ.๒๕๖๔ 
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง 
 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีตก

ลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก                 

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง 
ก่อสร้างโรงสูบน้ าและห้องเก็บ
ของผลิตประปา ม.3-4 

375,000 375,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิทธนิันท์ 
เพชรบุรี ก่อสร้าง 
375,000 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิทธนิันท์ 
เพชรบุรี ก่อสร้าง 
375,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

8/2564 
ลว. 18 พ.ค.64 

                                                                                                                                              

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

                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                    แบบ สขร ๑ 

                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

วันท่ี ๑๙  เดือนสิงหาคม   พ.ศ.๒๕๖๔ 
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง 
 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีตก

ลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก                 

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง 
ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์           
(กองการศกึษา) 

2,210 2,210 เฉพาะเจาะจง นายปริญญา โพธิ์ทักษิณ 
2,210 บาท 

นายปริญญา  โพธิ์ทักษิณ 
2,210 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

66/2564 
ลว. 6 ส.ค.64 

ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 
(กองสวัสดิการ) 

1,580 1,580 เฉพาะเจาะจง นายปริญญา  โพธิ์ทักษิณ 
1,580 บาท 

นายปริญญา  โพธิ์ทักษิณ 
1,580 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

67/2564 
ลว. 13 ส.ค.64 

ค่าจัดซ้ือพระบรมฉายาลักษณ์ 
(วันแม่) 

2,300 2,300 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงจันทร์  ช่วยชุ่ม 
2,300 บาท 

นางสาวดวงจันทร์  ช่วยชุ่ม 
2,300 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

 

ค่าตกแต่งซุ้ม (วนัแม่) 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง นายปรีชา  กระทุ่มแก้ว 
1,000 บาท 

นายปรีชา  กระทุ่มแก้ว 
1,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

 

ค่าจ้างเหมาไฟประดับซุ้ม     
(วันแม่) 

2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง นางสุขสิริ  โฉมงาม 
2,500 บาท 

นางสุขสิริ  โฉมงาม 
2,500 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

 

 
                                                                                                                                              

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



                                                                                                                                                                    แบบ สขร ๑ 

                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

วันท่ี ๑๙  เดือนสิงหาคม   พ.ศ.๒๕๖๔ 
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง 
 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีตก

ลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก                 

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง 
ค่าซ่อมรถบรรทุกขยะ  
(ไฟ) 

2,400 2,400 เฉพาะเจาะจง นางสุภาพร พนมเกียรติศกัดิ ์
2,400 บาท 

นางสุภาพร พนมเกียรติศกัดิ ์
2,400 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

86/2564 
ลว. 9 ส.ค. 64 

ค่าซ่อมรถบรรทุกขยะ  
(ถ่ายน้ ามันเคร่ือง) 

1,560 1,560 เฉพาะเจาะจง นายบุญล้อม  จิตต์พลีชีพ 
1,560 บาท 

นายบุญล้อม  จิตต์พลีชีพ 
1,560 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

85/2564 
ลว. 5 ส.ค. 64 

 
                                                                                                                                              

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

                                                                                                                                                                 

 

 

 



                                                                                                                                                                    แบบ สขร ๑ 

                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

วันท่ี ๒๓  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง 
 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีตก

ลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก                 

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง 
ค่าอาหารประชุมสภา       
(วันที่ 13 ส.ค. 64 ) 

2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง นางสาววันเพ็ญ  อิ่มจิตต ์
2,500 บาท 

นางสาววันเพ็ญ อิ่มจิตต ์
2,500 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

 

เคร่ืองอุปโภคบริโภคผู้กักตวัโค
วิด-19 5 ครัวเรือน 

6,250 6,250 เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรบุรีทวีทรัพย์ 
6,250 บาท 

ร้านเพชรบุรีทวีทรัพย์ 
6,250 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

65/2564 
ลว. 5 ส.ค.64 

โครงการติดตั้งกระจกโครง
ภายในหมู่บ้าน ม.4 

47,600 47,600 เฉพาะเจาะจง นางสาหร่าย กรมสิงห์ 
47,600 บาท 

นางสาหร่าย  กรมสิงห์ 
47,600 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

87/2564 
ลว. 11 ส.ค. 64 

 
                                                                                                                                              

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

                                                                                                                                                                     

 

 


