
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 

เรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๕ 

******************************* 

ตามที ่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื ้อจัดจ้างในรอบเดือน      

มกราคม ๒๕๖๕ นั้น 

องค์การบร ิหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ จ ึงขอส่งประกาศผลการดำเนินการจัดซ ื ้อจัดจ้างในรอบเดือน        

มกราคม ๒๕๖๕ ดังรายละเอียดแนบท้าย จำนวน ๕๖ รายการ ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้ 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 

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

(นายบรรพต  กำไลแก้ว) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 

 

 

 



แบบ สขร ๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนมกราคม  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ ้ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวดัเพชรบุรี 

วันท่ี ๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

  

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

      เลขท่ีและวันท่ี 

วงเงินท่ี
จะ รายช่ือผู้เสนอราคา 

ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก 
ในการซ้ือหรือ

จ้าง 

ซ้ือหรือ
จ้าง และราคาท่ีเสนอ 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป 
ชองสัญญา 

        หรือข้อตกลง 

ค่าจดัซ้ือวสัดสุ านกังาน (กองศึกษา) 3,628 3,628 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรรณา อินช่ืนใจ นางสาวสุวรรณา อินช่ืนใจ คุณสมบตัิถูกตอ้ง 26/65 

        3,628 บาท 3,628 บาท 
ตามเงื่อนไขท่ี

ก าหนด ลว.4 ม.ค.64 

ค่าเคร่ืองอุปโภคบริโภค 1 ครัวเรือน โควิด 19 1,250 1,250 เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรบุรีทวีทรัพย ์ ร้านเพชรบุรีทวีทรัพย ์ คุณสมบตัิถูกตอ้ง 26/65 

        1,250 บาท 1,250 บาท 
ตามเงื่อนไขท่ี

ก าหนด ลว.4 ม.ค.64 

ค่าจดัซ้ือไมปั้กหลกัตน้ไม ้ 500 500 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงจนัทร์  ช่วยชุ่ม นางสาวคงจนัทร์  ช่วยชุ่ม คุณสมบตัิถูกตอ้ง 26/65 

(อนุรักษพ์นัธุกรรมพืช)       500 บาท 500 บาท 
ตามเงื่อนไขท่ี

ก าหนด ลว.4 ม.ค.64 

ค่าจดัท าป้ายโครงการ 450 450 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงจนัทร์  ช่วยชุ่ม นางสาวคงจนัทร์  ช่วยชุ่ม คุณสมบตัิถูกตอ้ง 26/65 

(อนุรักษพ์นัธุกรรมพืช)       450 บาท 450 บาท 
ตามเงื่อนไขท่ี

ก าหนด ลว.4 ม.ค.64 

ค่าจา้งอาหารวา่งและน ้าดื่ม 875 875 เฉพาะเจาะจง นางสาวประคอง  คนไว นางสาวประคอง  คนไว คุณสมบตัิถูกตอ้ง 26/65 

(อนุรักษพ์นัธุกรรมพืช)       875 บาท 875 บาท 
ตามเงื่อนไขท่ี

ก าหนด ลว.4 ม.ค.64 

     

     
(ลงช่ือ)       ระพีพรรณ  อิ่มสมบติั         รายงาน  

     
(นางสาวระพีพรรณ  อิ่มสมบติั)  

     
ต าแหน่งนกัวิชาการพสัดุ  



แบบ สขร ๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนมกราคม  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ ้ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวดัเพชรบุรี 
     

วันท่ี ๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   รายช่ือผู้เสนอราคา 

งานที่จัดซ้ือหรือจดัจ้าง 

  

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง 

และราคาที่เสนอ     เลขที่และวันที่ 

วงเงินที่
จะ   

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

ซ้ือหรือ
จ้าง นายเริงศกัดิ์   ทองค า 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป 
ชองสัญญา 

  2,500 บาท     หรือข้อตกลง 

ค่าจดัท าป้ายศูนยป์ฏิบตัิการร่วมช่วยเหลือ อปท 2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง นายอศัวิน  ประชา  นายเริงศกัดิ์   ทองค า คุณสมบตัิถูกตอ้ง 26/65 

        9,000 บาท 2,500 บาท ตามเง่ือนไขที่ก าหนด ลว.4 ม.ค.64 

ค่าจา้งเหมาช่วยงานนายช่างโยธา (ธ.ค.) 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวละม่อม สินเสริฐ นายอศัวิน  ประชา  คุณสมบตัิถูกตอ้ง 27/65 

        9,000 บาท 9,000 บาท ตามเง่ือนไขที่ก าหนด ลว.5 ม.ค.64 

ค่าจา้งเหมาดูแลเดก็และท าความสะอาด 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวอดลิกัษณ์ อบแยม้ นางสาวละม่อม สินเสริฐ คุณสมบตัิถูกตอ้ง 27/65 

 ศพด. (ธ.ค.)       9,000 บาท 9,000 บาท ตามเง่ือนไขที่ก าหนด ลว.5 ม.ค.64 

ค่าจา้งเหมาผูช่้วยงานพสัดุและงานจดัเก็บ 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายไพรัช  ทองกล ่า นางสาวอดลิกัษณ์ อบแยม้ คุณสมบตัิถูกตอ้ง 27/65 

(ธ.ค.)       10,000 บาท 9,000 บาท ตามเง่ือนไขที่ก าหนด ลว.5 ม.ค.64 

ค่าจา้งเหมาบริการพนกังาน (ธ.ค.) 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง  นายไพรัช  ทองกล ่า คุณสมบตัิถูกตอ้ง 27/65 

         10,000 บาท ตามเง่ือนไขที่ก าหนด ลว.5 ม.ค.64 

      

     
(ลงช่ือ)       ระพีพรรณ  อิ่มสมบติั         รายงาน  

       

     
(นางสาวระพีพรรณ  อิ่มสมบติั)  

     
ต าแหน่งนกัวิชาการพสัดุ  

 
 
 



แบบ สขร ๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนมกราคม  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ ้ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวดัเพชรบุรี 
     

วันท่ี ๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   รายช่ือผู้เสนอราคา 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

  

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

และราคาท่ีเสนอ     เลขท่ีและวันท่ี 

วงเงินท่ี
จะ   

ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก 
ในการซ้ือหรือ

จ้าง 

ซ้ือหรือ
จ้าง นายกอบกฤต  อุทยัธรรม 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป 
ชองสัญญา 

  7,000 บาท     หรือข้อตกลง 

ค่าจา้งเหมาแรงงานปฏิบตัิงาน (ธ.ค.) 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายบุญเลิศ  ทองเขียว นายกอบกฤต  อุทยัธรรม คุณสมบตัิถูกตอ้ง 27/65 

        8,000 บาท 7,000 บาท ตามเง่ือนไขที่ก าหนด ลว.5 ม.ค.64 

ค่าจา้งเหมาแรงงานปฏิบตัิงาน (ธ.ค.) 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายส าราญ  กนัพร้อม นายบุญเลิศ  ทองเขียว คุณสมบตัิถูกตอ้ง 27/65 

        3,000 บาท 8,000 บาท ตามเง่ือนไขที่ก าหนด ลว.5 ม.ค.64 

ค่าจา้งซ่อมบ ารุงระบบประปา ม.1 (ธ.ค.) 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายสมศกัดิ์   อุทยัธรรม นายส าราญ  กนัพร้อม คุณสมบตัิถูกตอ้ง 27/65 

        5,000 บาท 3,000 บาท ตามเง่ือนไขที่ก าหนด ลว.5 ม.ค.64 

ค่าจา้งเหมาดูแลความปอดภยั อบต. (ธ.ค.) 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง นายสมศกัดิ์   อุทยัธรรม นายสมศกัดิ์   อุทยัธรรม คุณสมบตัิถูกตอ้ง 27/65 

        5,000 บาท 5,000 บาท ตามเง่ือนไขที่ก าหนด ลว.5 ม.ค.64 

ค่าซ่อมแซมระบบประปา ม.3-4  (ธ.ค.) 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง  นายสมศกัดิ์   อุทยัธรรม คุณสมบตัิถูกตอ้ง 27/65 

         5,000 บาท 
ตามเงื่อนไขท่ี

ก าหนด ลว.5 ม.ค.64 

        

        

     
(ลงช่ือ)       ระพีพรรณ  อิ่มสมบติั         รายงาน  

     
(นางสาวระพีพรรณ  อิ่มสมบติั)  

     
ต าแหน่งนกัวิชาการพสัดุ  

 



แบบ สขร ๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนมกราคม  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ ้ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวดัเพชรบุรี 
     

วันท่ี ๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   รายช่ือผู้เสนอราคา 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

  

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

และราคาท่ีเสนอ     เลขท่ีและวันท่ี 

วงเงินท่ี
จะ   

ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก 
ในการซ้ือหรือ

จ้าง 

ซ้ือหรือ
จ้าง นายหง่วน  ทองพูล 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป 
ชองสัญญา 

  3,000 บาท     หรือข้อตกลง 

ค่าซ่อมแซมระบบประปา ม.5 (ธ.ค.) 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวตติยา แยม้ยืนยง นายหง่วน  ทองพูล คุณสมบตัิถูกตอ้ง 27/65 

        2,000 3,000 บาท ตามเง่ือนไขที่ก าหนด ลว.5 ม.ค.64 

ค่าจา้งเหมาบริการคนงานจดมาตรวดัน ้า ม.4 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง นายธีรวฒัน์  ทองพูล นางสาวตติยา แยม้ยืนยง คุณสมบตัิถูกตอ้ง 27/65 

(ธ.ค.)       2,000 2,000 ตามเง่ือนไขที่ก าหนด ลว.5 ม.ค.64 

ค่าจา้งคนงานจดมาตรวดัน ้า ม.5  (ธ.ค.) 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวพนมพร  กมลตรี นายธีรวฒัน์  ทองพูล คุณสมบตัิถูกตอ้ง 27/65 

        4,000 2,000 ตามเง่ือนไขที่ก าหนด ลว.5 ม.ค.64 

ค่าจา้งคนงานจดมาตรวดัน ้า ม.1,3 (ธ.ค.) 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายบุญเตือน  จิตศิริ นางสาวพนมพร  กมลตรี คุณสมบตัิถูกตอ้ง 27/65 

        330 บาท 4,000 ตามเง่ือนไขที่ก าหนด ลว.5 ม.ค.64 

ค่าจดัซ้ือหนงัสือพิมพป์ระจ าส านกังาน (ธ.ค.) 330 330 เฉพาะเจาะจง  นายบุญเตือน  จิตศิริ คุณสมบตัิถูกตอ้ง 27/65 

         330 บาท ตามเง่ือนไขที่ก าหนด ลว.5 ม.ค.64 

        

        

     
(ลงช่ือ)       ระพีพรรณ  อิ่มสมบติั         รายงาน  

     
(นางสาวระพีพรรณ  อิ่มสมบติั)  

     
ต าแหน่งนกัวิชาการพสัดุ  

 
 



แบบ สขร ๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนมกราคม  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ ้ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวดัเพชรบุรี 
     

วันท่ี ๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   รายช่ือผู้เสนอราคา 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

  

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

และราคาท่ีเสนอ     เลขท่ีและวันท่ี 

วงเงินท่ี
จะ   

ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก 
ในการซ้ือหรือ

จ้าง 

ซ้ือหรือ
จ้าง นายบุญเตือน  จิตศิริ 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป 
ชองสัญญา 

  1,650 บาท     หรือข้อตกลง 

ค่าจดัซ้ือหนงัสือพิมพ ์หมู่บา้น (ธ.ค.) 1,650 1,650 เฉพาะเจาะจง นางสาวสาวิตรา  โถแกว้ นายบุญเตือน  จิตศิริ คุณสมบตัิถูกตอ้ง 27/65 

        9,500 บาท 1,650 บาท ตามเง่ือนไขที่ก าหนด ลว.5 ม.ค.64 

ค่าจา้งเหมาบริการปฏิบตัิงานศูนย ์ 9,500 9,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวสาวิตรา  โถแกว้ นางสาวสาวิตรา  โถแกว้ คุณสมบตัิถูกตอ้ง 27/65 

อปท.บา้นลาด  (ธ.ค.)       1,800 บาท 9,500 บาท ตามเง่ือนไขที่ก าหนด ลว.5 ม.ค.64 

ค่าจดัซ้ือเคร่ืองไทยธรรมพร้อมธูปเทียน 9 ชุด 1,800 1,800 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ธนาเดช นางสาวสาวิตรา  โถแกว้ คุณสมบตัิถูกตอ้ง 27/65 

        คอนกรีต 816,000 บาท 1,800 บาท ตามเง่ือนไขที่ก าหนด ลว.5 ม.ค.64 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบา้น นายสง่า 816,000 816,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงจนัทร์  ช่วยชุ่ม ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ธนาเดช คุณสมบตัิถูกตอ้ง 27/65 

 อ่อนแสง ทั้งไสคา้น (ระยะท่ี1) หมู่ท่ี 2       2,750 บาท คอนกรีต 816,000 บาท ตามเง่ือนไขที่ก าหนด ลว.5 ม.ค.64 

ค่าจดัท าป้ายโครงการ (ปีใหม่สมานฉันท)์ 2,750 2,750 เฉพาะเจาะจง  นางสาวดวงจนัทร์  ช่วยชุ่ม คุณสมบตัิถูกตอ้ง 27/65 

         2,750 บาท ตามเง่ือนไขที่ก าหนด ลว.5 ม.ค.64 

        

        

     
(ลงช่ือ)       ระพีพรรณ  อิ่มสมบติั         รายงาน  

     
(นางสาวระพีพรรณ  อิ่มสมบติั)  

     
ต าแหน่งนกัวิชาการพสัดุ  

 
 



แบบ สขร ๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนมกราคม  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ ้ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวดัเพชรบุรี 
     

วันท่ี ๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   รายช่ือผู้เสนอราคา 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

  

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

และราคาท่ีเสนอ     เลขท่ีและวันท่ี 

วงเงินท่ี
จะ   

ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก 
ในการซ้ือหรือ

จ้าง 

ซ้ือหรือ
จ้าง นางสาวดวงจนัทร์  ช่วยชุ่ม 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป 
ชองสัญญา 

  7,700 บาท     หรือข้อตกลง 

ค่าจดัท าป้ายประชาสัมพนัธ์ช าระภาษี  7,700 7,700 เฉพาะเจาะจง นางชิน  อ่วมพ่วง นางสาวดวงจนัทร์  ช่วยชุ่ม คุณสมบตัิถูกตอ้ง 27/65 

(กองคลงั)       2,700 บาท  7,700 บาท ตามเง่ือนไขที่ก าหนด ลว.5 ม.ค.64 

ค่าอาหารพร้อมเคร่ืองดื่ม (ปีใหม่สมานฉันท)์ 2,700 2,700 เฉพาะเจาะจง นางสุขสิริ  โฉมงาม นางชิน  อ่วมพ่วง คุณสมบตัิถูกตอ้ง 27/65 

        2,700 บาท  2,700 บาท  ตามเง่ือนไขที่ก าหนด ลว.5 ม.ค.64 

ค่าตกแต่งสถานที่ประดบัไฟ 2,700 2,700 เฉพาะเจาะจง นายถวลัย ์ ย่วนเต็ง นางสุขสิริ  โฉมงาม คุณสมบตัิถูกตอ้ง 27/65 

 (ปีใหม่สมานฉันท)์       53,700 บาท 2,700 บาท  ตามเง่ือนไขที่ก าหนด ลว.5 ม.ค.64 

ค่าจา้งเหมาเปลี่ยนทรายระบบกรองน ้า 53,700 53,700 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพอ์าสารักษาดินแดน  นายถวลัย ์ ย่วนเต็ง คุณสมบตัิถูกตอ้ง 27/65 

ประปา 3 หมู่       กรมการปกครอง 7,500 บาท 53,700 บาท ตามเง่ือนไขที่ก าหนด ลว.5 ม.ค.64 

ค่าจดัซ้ือบตัรเลอืกตั้ง จ านวน 300 เล่ม 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง  โรงพิมพอ์าสารักษาดินแดน  คุณสมบตัิถูกตอ้ง 27/65 

         กรมการปกครอง 7,500 บาท ตามเง่ือนไขที่ก าหนด ลว.5 ม.ค.64 

        

     
(ลงช่ือ)       ระพีพรรณ  อิ่มสมบติั         รายงาน  

     
(นางสาวระพีพรรณ  อิ่มสมบติั)  

     
ต าแหน่งนกัวิชาการพสัดุ  

 
 
 



แบบ สขร ๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนมกราคม  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ ้ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวดัเพชรบุรี 
     

วันท่ี ๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   รายช่ือผู้เสนอราคา 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

  

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

และราคาท่ีเสนอ     เลขท่ีและวันท่ี 

วงเงินท่ี
จะ   

ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก 
ในการซ้ือหรือ

จ้าง 

ซ้ือหรือ
จ้าง โรงพิมพอ์าสารักษาดินแดน  

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป 
ชองสัญญา 

  กรมการปกครอง 504 บาท     หรือข้อตกลง 

ค่าจดัซ้ือบตัรตวัอย่างเลือกตั้ง 504 504 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรบา้นลาด  โรงพิมพอ์าสารักษาดินแดน  คุณสมบตัิถูกตอ้ง 27/65 

        จ ากดั 12,760 บาท กรมการปกครอง 504 บาท 
ตามเงื่อนไขท่ี

ก าหนด ลว.5 ม.ค.64 

ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง (ธ.ค.) 12,760 12,760 เฉพาะเจาะจง นางนิยม เป่ียมสิน สหกรณ์การเกษตรบา้นลาด  คุณสมบตัิถูกตอ้ง 29/65 

        8,340 บาท จ ากดั 12,760 บาท 
ตามเงื่อนไขท่ี

ก าหนด ลว.13 ม.ค.64 

ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง (ธ.ค.) 8,340 8,340 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอนเนอร์จี รีพบับลิค นางนิยม เป่ียมสิน คุณสมบตัิถูกตอ้ง 29/65 

        จ ากดั 11,706.98 บาท 8,340 บาท 
ตามเงื่อนไขท่ี

ก าหนด ลว.13 ม.ค.64 

ค่าจา้งเหมาก าจดัขยะ (ธ.ค.) 11,707 11,707 เฉพาะเจาะจง นายประหยดั  ชมภูทอง บริษทั เอนเนอร์จี รีพบับลิค คุณสมบตัิถูกตอ้ง 29/65 

        2,100 บาท จ ากดั 11,706.98 บาท 
ตามเงื่อนไขท่ี

ก าหนด ลว.13 ม.ค.64 

ค่าจา้งเหมาบริการผูป้ฏิบตัิงานกูชี้พ 2,100 2,100 เฉพาะเจาะจง  นายประหยดั  ชมภูทอง คุณสมบตัิถูกตอ้ง 29/65 

(แพทยฉุ์กเฉินปีใหม่)        2,100 บาท 
ตามเงื่อนไขท่ี

ก าหนด ลว.13 ม.ค.64 

     
(ลงช่ือ)       ระพีพรรณ  อิ่มสมบติั         รายงาน  

     
(นางสาวระพีพรรณ  อิ่มสมบติั)  

     
ต าแหน่งนกัวิชาการพสัดุ  



แบบ สขร ๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนมกราคม  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ ้ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวดัเพชรบุรี 
     

วันท่ี ๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   รายช่ือผู้เสนอราคา 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

  

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

และราคาท่ีเสนอ     เลขท่ีและวันท่ี 

วงเงินท่ี
จะ   

ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก 
ในการซ้ือหรือ

จ้าง 

ซ้ือหรือ
จ้าง นายบุญรอด  กระทุ่มแกว้ 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป 
ชองสัญญา 

  2,100 บาท     หรือข้อตกลง 

ค่าจา้งเหมาบริการผูป้ฏิบตัิงานกูชี้พ 2,100 2,100 เฉพาะเจาะจง นายพล  จีวะ นายบุญรอด  กระทุ่มแกว้ คุณสมบตัิถูกตอ้ง 29/65 

(แพทยฉุ์กเฉินปีใหม่)       2,100 บาท 2,100 บาท ตามเง่ือนไขที่ก าหนด ลว.13 ม.ค.64 

ค่าจา้งเหมาบริการผูป้ฏิบตัิงานกูชี้พ 2,100 2,100 เฉพาะเจาะจง นายทวี  พูดเพราะ นายพล  จีวะ คุณสมบตัิถูกตอ้ง 29/65 

(แพทยฉุ์กเฉินปีใหม่)       2,100 บาท 2,100 บาท ตามเง่ือนไขที่ก าหนด ลว.13 ม.ค.64 

ค่าจา้งเหมาบริการผูป้ฏิบตัิงานกูชี้พ 2,100 2,100 เฉพาะเจาะจง นางสาวกลิ่นขจร มาแผว้ นายทวี  พูดเพราะ คุณสมบตัิถูกตอ้ง 29/65 

(แพทยฉุ์กเฉินปีใหม่)       2,100 บาท 2,100 บาท ตามเง่ือนไขที่ก าหนด ลว.13 ม.ค.64 

ค่าจา้งเหมาบริการผูป้ฏิบตัิงานกูชี้พ 2,100 2,100 เฉพาะเจาะจง นายอารมณ์  แกว้นาม นางสาวกลิ่นขจร มาแผว้ คุณสมบตัิถูกตอ้ง 29/65 

(แพทยฉุ์กเฉินปีใหม่)       2,100 บาท 2,100 บาท ตามเง่ือนไขที่ก าหนด ลว.13 ม.ค.64 

ค่าจา้งเหมาบริการผูป้ฏิบตัิงานกูชี้พ 2,100 2,100 เฉพาะเจาะจง  นายอารมณ์  แกว้นาม คุณสมบตัิถูกตอ้ง 29/65 

(แพทยฉุ์กเฉินปีใหม่)        2,100 บาท ตามเง่ือนไขที่ก าหนด ลว.13 ม.ค.64 

     

     

     
(ลงช่ือ)       ระพีพรรณ  อิ่มสมบติั         รายงาน  

     
(นางสาวระพีพรรณ  อิ่มสมบติั)  

     
ต าแหน่งนกัวิชาการพสัดุ  

 
แบบ สขร ๑ 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนมกราคม  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ ้ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวดัเพชรบุรี 
     

วันท่ี ๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   รายช่ือผู้เสนอราคา 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

  

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

และราคาท่ีเสนอ     เลขท่ีและวันท่ี 

วงเงินท่ี
จะ   

ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก 
ในการซ้ือหรือ

จ้าง 

ซ้ือหรือ
จ้าง นางสาวประคอง คนไว 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป 
ชองสัญญา 

  3,000     หรือข้อตกลง 

ค่าจดัซ้ือเคร่ืองดื่ม (แพทยฉุ์กเฉินปีใหม่) 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นางสุขศิริ  โฉมงาม นางสาวประคอง คนไว คุณสมบตัิถูกตอ้ง 29/65 

        4,500 บาท 3,000 
ตามเงื่อนไขท่ี

ก าหนด ลว.13 ม.ค.64 

ค่าจา้งเหมาเตน้ทแ์ละไฟฟ้าส่องสว่าง 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารีรัตน์ ขุนอกัษร นางสุขศิริ  โฉมงาม คุณสมบตัิถูกตอ้ง 29/65 

(แพทยฉุ์กเฉินปีใหม่)       7,450 บาท 4,500 บาท 
ตามเงื่อนไขท่ี

ก าหนด ลว.13 ม.ค.64 

ค่าจดัท าป้ายโครงการ,ป้ายเตือนอุบตัิเหต ุ 7,450 7,450 เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรบุรีทวีทรัพย ์ นางสาวอารีรัตน์ ขุนอกัษร คุณสมบตัิถูกตอ้ง 29/65 

(แพทยฉุ์กเฉินปีใหม่)       5,000 บาท 7,450 บาท 
ตามเงื่อนไขท่ี

ก าหนด ลว.13 ม.ค.64 

เคร่ืองอุปโภค บริโภคโควิด-19 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง 
นายจริงประเสริฐ ประจนัทร์

แดง ร้านเพชรบุรีทวีทรัพย ์ คุณสมบตัิถูกตอ้ง 30/65 

( 4 ครัวเรือน)       3,300 บาท 5,000 บาท ตามเง่ือนไขที่ก าหนด ลว.19 ม.ค.64 

ค่าจา้งซ่อมมอเตอร์ป๊ัมน ้าบาดาล ม.5 (ริมห้วย) 3,300 3,300 เฉพาะเจาะจง  

นายจริงประเสริฐ ประจนัทร์
แดง คุณสมบตัิถูกตอ้ง 30/65 

         3,300 บาท ตามเง่ือนไขที่ก าหนด ลว.19 ม.ค.64 
  
  

     
(ลงช่ือ)       ระพีพรรณ  อิ่มสมบติั         รายงาน  

     
(นางสาวระพีพรรณ  อิ่มสมบติั)  

     
ต าแหน่งนกัวิชาการพสัดุ  

 



แบบ สขร ๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนมกราคม  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ ้ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวดัเพชรบุรี 
     

วันท่ี ๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   รายช่ือผู้เสนอราคา 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

  

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

และราคาท่ีเสนอ     เลขท่ีและวันท่ี 

วงเงินท่ี
จะ   

ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก 
ในการซ้ือหรือ

จ้าง 

ซ้ือหรือ
จ้าง นายผดุงเกียรติ เศรษฐปฏิเวช 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป 
ชองสัญญา 

  4,830 บาท     หรือข้อตกลง 

ค่าจดัซ้ือวสัดุประปา 4,830 4,830 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เพชรบุรี นายผดุงเกียรติ เศรษฐปฏิเวช คุณสมบตัิถูกตอ้ง 30/65 

        โชคพนารักษ ์878,000 บาท 4,830 บาท 
ตามเงื่อนไขท่ี

ก าหนด ลว.19 ม.ค.64 

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค ์ 878,000 878,000 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพอ์าสารักษาดินแดน  ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เพชรบุรี คุณสมบตัิถูกตอ้ง 30/65 

ศพด.       กรมการปกครอง 15,022 บาท โชคพนารักษ ์878,000 บาท 
ตามเงื่อนไขท่ี

ก าหนด ลว.19 ม.ค.64 

ค่าจดัซ้ือวสัดสุ านกังาน (กองคลงั) 15,022 15,022 เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรบุรีทวีทรัพย ์ โรงพิมพอ์าสารักษาดินแดน  คุณสมบตัิถูกตอ้ง 32/65 

ใบเสร็จมูลฝอย       1,000 บาท กรมการปกครอง 15,022 บาท 
ตามเงื่อนไขท่ี

ก าหนด ลว.21 ม.ค.64 

ค่าจดัซ้ือเคร่ืองอุปโภค บริโภค โควิด -19 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยวรรณ อุปกรณียกิจ ร้านเพชรบุรีทวีทรัพย ์ คุณสมบตัิถูกตอ้ง 32/65 

(1 ครัวเรือน)       1,400 บาท 1,000 บาท ตามเง่ือนไขที่ก าหนด ลว.21 ม.ค.64 

ค่าจา้งท าตรายาง (กองคลงั) 1,400 1,400 เฉพาะเจาะจง  นางสาวปิยวรรณ อุปกรณียกิจ คุณสมบตัิถูกตอ้ง 36/65 

         1,400 บาท ตามเง่ือนไขที่ก าหนด ลว.27 ม.ค.64 
        

        

     
(ลงช่ือ)       ระพีพรรณ  อิ่มสมบติั         รายงาน  

     
(นางสาวระพีพรรณ  อิ่มสมบติั)  

     
ต าแหน่งนกัวิชาการพสัดุ  



แบบ สขร ๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนมกราคม  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ ้ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวดัเพชรบุรี 
     

วันท่ี ๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   รายช่ือผู้เสนอราคา 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

  

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

และราคาท่ีเสนอ     เลขท่ีและวันท่ี 

วงเงินท่ี
จะ   

ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก 
ในการซ้ือหรือ

จ้าง 

ซ้ือหรือ
จ้าง นางสาวปิยวรรณ อุปกรณียกิจ 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป 
ชองสัญญา 

  1,440 บาท     หรือข้อตกลง 

ค่าจา้งท าตรายาง (ส านกัปลดั) 1,440 1,440 เฉพาะเจาะจง นางสาวไสว คุม้ครอง นางสาวปิยวรรณ อุปกรณียกิจ คุณสมบตัิถูกตอ้ง 36/65 

        9,750 บาท 1,440 บาท 
ตามเงื่อนไขท่ี

ก าหนด ลว.27 ม.ค.64 

ค่าจดัซ้ือชุดตรวจ ATK โควิด (พนกังาน) 9,750 9,750 เฉพาะเจาะจง นายเริงศกัดิ์  ทองค า นางสาวไสว คุม้ครอง คุณสมบตัิถูกตอ้ง 36/65 

        3,500 บาท 9,750 บาท 
ตามเงื่อนไขท่ี

ก าหนด ลว.27 ม.ค.64 

ค่าจา้งเหมายา้ยตราประจ า อบต. และตวัอกัษร 3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง นางส าลี แยม้ศรี นายเริงศกัดิ์  ทองค า คุณสมบตัิถูกตอ้ง 37/65 

        39,900 บาท 3,500 บาท 
ตามเงื่อนไขท่ี

ก าหนด ลว.28 ม.ค.64 

ค่าจดัซ้ือวสัดุยานพาหนะ (ยางรถขยะ 7 ชุด) 39,900 39,900 เฉพาะเจาะจง นายสมมาตร อุบลวงษศ์รี นางส าลี แยม้ศรี คุณสมบตัิถูกตอ้ง 37/65 

        7,000 บาท 39,900 บาท ตามเง่ือนไขที่ก าหนด ลว.28 ม.ค.64 

ค่าซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ (ลา้งแอร์ 5 เคร่ือง) 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง  นายสมมาตร อุบลวงษศ์รี คุณสมบตัิถูกตอ้ง 37/65 

         7,000 บาท ตามเง่ือนไขที่ก าหนด ลว.28 ม.ค.64 
        

        

     
(ลงช่ือ)       ระพีพรรณ  อิ่มสมบติั         รายงาน  

     
(นางสาวระพีพรรณ  อิ่มสมบติั)  

     
ต าแหน่งนกัวิชาการพสัดุ  



 

 

แบบ สขร ๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนมกราคม  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ ้ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวดัเพชรบุรี 
     

วันท่ี ๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   รายช่ือผู้เสนอราคา 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

  

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

และราคาท่ีเสนอ     เลขท่ีและวันท่ี 

วงเงินท่ี
จะ   

ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก 
ในการซ้ือหรือ

จ้าง 

ซ้ือหรือ
จ้าง นายสมมาตร อุบลวงษศ์รี 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป 
ชองสัญญา 

  7,500 บาท     หรือข้อตกลง 

ค่าจา้งยา้ยเคร่ืองปรับอากาศ 3 เคร่ือง 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง   นายสมมาตร อุบลวงษศ์รี คุณสมบตัิถูกตอ้ง 36/65 

         7,500 บาท 
ตามเงื่อนไขท่ี

ก าหนด ลว.27 ม.ค.64 

               

        

     
(ลงช่ือ)       ระพีพรรณ  อิ่มสมบติั         รายงาน  

     
(นางสาวระพีพรรณ  อิ่มสมบติั)  

     ต าแหน่งนกัวิชาการพสัดุ  

        


