
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 

เรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ 

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

ตามที ่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื ้อจัดจ้างในรอบเดือน       

มีนาคม ๒๕๖๕ นั้น 

องค์การบร ิหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ จ ึงขอส่งประกาศผลการดำเนินการจัดซ ื ้อจัดจ้างในรอบเดือน          

มีนาคม ๒๕๖๕ ดังรายละเอียดแนบท้าย จำนวน ๓๗ รายการ ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้ 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๕ 

 

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

(นายบรรพต  กำไลแก้ว) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 

 



แบบ สขร ๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนมีนาคม  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ ้ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวดัเพชรบุรี 

วันท่ี ๘ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

  

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

      เลขท่ีและวันท่ี 

วงเงินท่ีจะ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก ในการซ้ือหรือจ้าง 

ซ้ือหรือ
จ้าง และราคาท่ีเสนอ 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป 
ชองสัญญา 

        หรือข้อตกลง 

ค่าจา้งเหมาบริการพนกังาน (ก.พ.) 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง นายไพรัช  ทองกล ่า นายไพรัช  ทองกล ่า คุณสมบตัิถูกตอ้ง 52/65 

        10,000 บาท 10,000 บาท ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด ลว.4 มี.ค. 64 

ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมระบบประปา ม.1 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายส าราญ  กนัพร้อม นายส าราญ  กนัพร้อม คุณสมบตัิถูกตอ้ง 52/65 

 (ก.พ.)       3,000 บาท 3,000 บาท ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด ลว.4 มี.ค. 64 

ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมระบบประปา ม.3,4  5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง นายสมศกัดิ์  อุทยัธรรม นายสมศกัดิ์  อุทยัธรรม คุณสมบตัิถูกตอ้ง 52/65 

 (ก.พ.)       5,000 บาท 5,000 บาท ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด ลว.4 มี.ค. 64 

ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมระบบประปา ม.5 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายหง่วน  ทองพูล นายหง่วน  ทองพูล คุณสมบตัิถูกตอ้ง 52/65 

 (ก.พ.)       3,000 บาท 3,000 บาท ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด ลว.4 มี.ค. 64 

ค่าจา้งเหมาจดมาตรวดัน ้า ม.4  (ก.พ.) 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวตติยา แยม้ยืนยง นางสาวตติยา แยม้ยืนยง คุณสมบตัิถูกตอ้ง 52/65 

        2,000 บาท 2,000 บาท ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด ลว.4 มี.ค. 64 

        

        

     
(ลงช่ือ)       ระพีพรรณ  อิ่มสมบติั         รายงาน  

     
(นางสาวระพีพรรณ  อิ่มสมบติั)  

     
ต าแหน่งนกัวิชาการพสัดุ  

 

 



แบบ สขร ๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนมีนาคม  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ ้ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวดัเพชรบุรี 

วันท่ี ๘ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

  

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

      เลขท่ีและวันท่ี 

วงเงินท่ีจะ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก ในการซ้ือหรือจ้าง 

ซ้ือหรือ
จ้าง และราคาท่ีเสนอ 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป 
ชองสัญญา 

        หรือข้อตกลง 

ค่าจา้งเหมาจดมาตรวดัน ้า ม.5  (ก.พ.) 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง นายธีรวฒัน ์ ทองพูล นายธีรวฒัน ์ ทองพูล คุณสมบตัิถูกตอ้ง 52/65 

        2,000 บาท 2,000 บาท ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด ลว.4 มี.ค. 64 

ค่าจา้งเหมาจดมาตรวดัน ้า ม.1,ม.3  (ก.พ.) 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวพนมพร กมลตรี นางสาวพนมพร กมลตรี คุณสมบตัิถูกตอ้ง 52/65 

        4,000 บาท 4,000 บาท ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด ลว.4 มี.ค. 64 

ค่าจา้งเหมาแรงงานปฏิบตัิงาน (ก.พ.) 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายกอบกฤต อุทยัธรรม นายกอบกฤต อุทยัธรรม คุณสมบตัิถูกตอ้ง 52/65 

        7,000 บาท 7,000 บาท ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด ลว.4 มี.ค. 64 

ค่าจา้งเหมาแรงงานปฏิบตัิงาน (ก.พ.) 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายบุญเลิศ  ทองเขียว นายบุญเลิศ  ทองเขียว คุณสมบตัิถูกตอ้ง 52/65 

        8,000 บาท 8,000 บาท ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด ลว.4 มี.ค. 64 

ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด ศพด. (ก.พ.) 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวละม่อม สินเสริฐ นางสาวละม่อม สินเสริฐ คุณสมบตัิถูกตอ้ง 52/65 

        9,000 บาท 9,000 บาท ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด ลว.4 มี.ค. 64 

        

        

     
(ลงช่ือ)       ระพีพรรณ  อิ่มสมบติั         รายงาน  

     
(นางสาวระพีพรรณ  อิ่มสมบติั)  

     
ต าแหน่งนกัวิชาการพสัดุ  

 

 



แบบ สขร ๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนมีนาคม  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ ้ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวดัเพชรบุรี 

วันท่ี ๘ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

  

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

      เลขท่ีและวันท่ี 

วงเงินท่ีจะ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก ในการซ้ือหรือจ้าง 

ซ้ือหรือ
จ้าง และราคาท่ีเสนอ 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป 
ชองสัญญา 

        หรือข้อตกลง 

ค่าจา้งเหมาช่วยงานนายช่างโยธา (ก.พ.) 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายอศัวิน  ประชา นายอศัวิน  ประชา คุณสมบตัิถูกตอ้ง 52/65 

        9,000 บาท 9,000 บาท ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด ลว.4 มี.ค. 64 

ค่าจา้งเหมาน าเขา้ขอ้มูล อปท.บา้นลาด 9,500 9,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวสาวิตรา โถแกว้ นางสาวสาวิตรา โถแกว้ คุณสมบตัิถูกตอ้ง 52/65 

 (ก.พ.)       9,500 บาท 9,500 บาท ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด ลว.4 มี.ค. 64 

ค่าจดัซ้ือหนงัสือพิมพส์ านกังาน (ก.พ.) 300 300 เฉพาะเจาะจง นายบุญเตือน จิตศิริ นายบุญเตือน จิตศิริ คุณสมบตัิถูกตอ้ง 52/65 

        300 บาท 300 บาท ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด ลว.4 มี.ค. 64 

ค่าจดัซ้ือหนงัสือพิมพห์มู่บา้น (ก.พ.) 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง นายบุญเตือน จิตศิริ นายบุญเตือน จิตศิริ คุณสมบตัิถูกตอ้ง 52/65 

        1,500 บาท 1,500 บาท ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด ลว.4 มี.ค. 64 

ค่ารับรองประชุมสภา วนัท่ี 28 ก.พ.65 1,250 1,250 เฉพาะเจาะจง นางสาวประคอง คนไว นางสาวประคอง คนไว คุณสมบตัิถูกตอ้ง 52/65 

        1,250 บาท 1,250 บาท ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด ลว.4 มี.ค. 64 

        

        

     
(ลงช่ือ)       ระพีพรรณ  อิ่มสมบติั         รายงาน  

     
(นางสาวระพีพรรณ  อิ่มสมบติั)  

     
ต าแหน่งนกัวิชาการพสัดุ  

 

 



แบบ สขร ๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนมีนาคม  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ ้ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวดัเพชรบุรี 

วันท่ี ๘ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

  

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

      เลขท่ีและวันท่ี 

วงเงินท่ี
จะ รายช่ือผู้เสนอราคา 

ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก 
ในการซ้ือหรือ

จ้าง 

ซ้ือหรือ
จ้าง และราคาท่ีเสนอ 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป 
ชองสัญญา 

        หรือข้อตกลง 

ค่าจดัซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภคโควิด  3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง นายสายชล  สะอาดนกั นายสายชล  สะอาดนกั คุณสมบตัิถูกตอ้ง 53/65 

5 ครัวเรือน       3,500 บาท 3,500 บาท ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด ลว.14 มี.ค. 64 

ค่าจดัซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภคโควิด  6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง นายสายชล  สะอาดนกั นายสายชล  สะอาดนกั คุณสมบตัิถูกตอ้ง 53/65 

9 ครัวเรือน       6,300 บาท 6,300 บาท ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด ลว.14 มี.ค. 64 

ค่าจา้งเหมาจดัท าตรายาง 210 210 เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยวรรณ อุปกรณียกิ์จ นางสาวปิยวรรณ อุปกรณียกิ์จ คุณสมบตัิถูกตอ้ง 53/65 

        210 บาท 210 บาท ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด ลว.14 มี.ค. 64 

ค่าจา้งเหมาจดัท าตรายาง 430 430 เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยวรรณ อุปกรณียกิ์จ นางสาวปิยวรรณ อุปกรณียกิ์จ คุณสมบตัิถูกตอ้ง 53/65 

        430 บาท 430 บาท ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด ลว.14 มี.ค. 64 

ค่าจา้งเหมาจดัท าตรายาง 1,470 1,470 เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยวรรณ อุปกรณียกิ์จ นางสาวปิยวรรณ อุปกรณียกิ์จ คุณสมบตัิถูกตอ้ง 53/65 

        1,470 บาท 1,470 บาท ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด ลว.14 มี.ค. 64 

        

        

     
(ลงช่ือ)       ระพีพรรณ  อิ่มสมบติั         รายงาน  

     
(นางสาวระพีพรรณ  อิ่มสมบติั)  

     
ต าแหน่งนกัวิชาการพสัดุ  

 



แบบ สขร ๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนมีนาคม  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ ้ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวดัเพชรบุรี 

วันท่ี ๘ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

  

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

      เลขท่ีและวันท่ี 

วงเงินท่ี
จะ รายช่ือผู้เสนอราคา 

ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

ซ้ือหรือ
จ้าง และราคาท่ีเสนอ 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป 
ชองสัญญา 

        หรือข้อตกลง 

 ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง (ก.พ.) 20,690 20,690 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรบา้นลาด สหกรณ์การเกษตรบา้นลาด คุณสมบตัิถูกตอ้ง 53/65 

        จ ากดั 20,690 บาท จ ากดั 20,690 บาท ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด ลว.14 มี.ค. 64 

ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง (ก.พ.) 5,960 5,960 เฉพาะเจาะจง นางนิยม เป่ียมสิน นางนิยม เป่ียมสิน คุณสมบตัิถูกตอ้ง 53/65 

        5,960 บาท 5,960 บาท ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด ลว.14 มี.ค. 64 

ค่าจดัซ้ือวสัดสุ านกังาน 9,182 9,182 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรรณา อินช่ืนใจ นางสาวสุวรรณา อินช่ืนใจ คุณสมบตัิถูกตอ้ง 53/65 

        9,182 บาท 9,182 บาท ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด ลว.14 มี.ค. 64 

ค่าจา้งเหมารังวดัท่ีดิน ของ อบต.ถ ้ารงค ์ 17,340 17,340 เฉพาะเจาะจง กระทรวงการคลงัผ่านส านกังาน กระทรวงการคลงัผ่านส านกังาน คุณสมบตัิถูกตอ้ง 53/65 

        คลงัจงัหวดัเพชรบุรี 17,340 บาท คลงัจงัหวดัเพชรบุรี 17,340 บาท ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด ลว.14 มี.ค. 64 

ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายแขวนเพดาน 6,750 6,750 เฉพาะเจาะจง นายเริงศกัดิ์   ทองค า นายเริงศกัดิ์   ทองค า คุณสมบตัิถูกตอ้ง 53/65 

        6,750 บาท 6,750 บาท ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด ลว.14 มี.ค. 64 

        

        

     
(ลงช่ือ)       ระพีพรรณ  อิ่มสมบติั         รายงาน  

     
(นางสาวระพีพรรณ  อิ่มสมบติั)  

     
ต าแหน่งนกัวิชาการพสัดุ  

 



แบบ สขร ๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนมีนาคม  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ ้ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวดัเพชรบุรี 

วันท่ี ๘ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

  

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง 

      เลขท่ีและวันท่ี 

วงเงินท่ีจะ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก ในการซ้ือหรือจ้าง 

ซ้ือหรือ
จ้าง และราคาท่ีเสนอ 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป 
ชองสัญญา 

        หรือข้อตกลง 

ค่าจา้งเหมาก าจดัขยะ 12,007 12,007 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอนเนอร์จี รีพบับลิค บริษทั เอนเนอร์จี รีพบับลิค คุณสมบตัิถูกตอ้ง 53/65 

        จ ากดั 12,007.22 บาท จ ากดั 12,007.22 บาท ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด ลว.14 มี.ค. 64 

ค่าจดัซ้ือวสัดุประปา 10,700 10,700 เฉพาะเจาะจง นายผดุงเกียรติ เศรษฐปฏิเวช นายผดุงเกียรติ เศรษฐปฏิเวช คุณสมบตัิถูกตอ้ง 53/65 

        10,700 บาท 10,700 บาท ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด ลว.14 มี.ค. 64 

ค่าจดัท าตรายาง 420 420 เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยวรรณ อุปกรณียกิ์จ นางสาวปิยวรรณ อุปกรณียกิ์จ คุณสมบตัิถูกตอ้ง 55/65 

        420 บาท 420 บาท ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด ลว.25 มี.ค. 64 

ค่าซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 23,315 23,315 เฉพาะเจาะจง นายสมศกัดิ์  ชยัมงคลเลิศ นายสมศกัดิ์  ชยัมงคลเลิศ คุณสมบตัิถูกตอ้ง 55/65 

        23,315.30 บาท 23,315.30 บาท ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด ลว.25 มี.ค. 64 

ค่าวสัดุอื่น (กองช่าง) 2,445 2,445 เฉพาะเจาะจง นายผดุงเกียรติ เศรษฐปฏิเวช นายผดุงเกียรติ เศรษฐปฏิเวช คุณสมบตัิถูกตอ้ง 55/65 

        2,445 บาท 2,445 บาท ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด ลว.25 มี.ค. 64 

        

        

     
(ลงช่ือ)       ระพีพรรณ  อิ่มสมบติั         รายงาน  

     
(นางสาวระพีพรรณ  อิ่มสมบติั)  

     
ต าแหน่งนกัวิชาการพสัดุ  

 

 



แบบ สขร ๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนมีนาคม  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ ้ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวดัเพชรบุรี 

วันท่ี ๘ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

  

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

      เลขท่ีและวันท่ี 

วงเงินท่ี
จะ รายช่ือผู้เสนอราคา 

ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก 
ในการซ้ือหรือ

จ้าง 

ซ้ือหรือ
จ้าง และราคาท่ีเสนอ 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป 
ชองสัญญา 

        หรือข้อตกลง 

ค่าจดัซ้ืออุปโภคบริโภคโควิด -19 2,100 2,100 เฉพาะเจาะจง นายสายชล สะอาดนกั นายสายชล สะอาดนกั คุณสมบตัิถูกตอ้ง 53/65 

(3 ครัวเรือน)       2,100 บาท 2,100 บาท ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด ลว.14 มี.ค. 64 

ค่าจดัซ้ืออุปโภคบริโภคโควิด -19 4,200 4,200 เฉพาะเจาะจง นายสายชล สะอาดนกั นายสายชล สะอาดนกั คุณสมบตัิถูกตอ้ง 53/65 

(6 ครัวเรือน)       4,200 บาท 4,200 บาท ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด ลว.14 มี.ค. 64 

ค่าจดัซ้ือชุดป้องกนัสาร 3M 3,600 3,600 เฉพาะเจาะจง นางสาวหน่ึงหทยั เจียระไน นางสาวหน่ึงหทยั เจียระไน คุณสมบตัิถูกตอ้ง 55/65 

        3,600 บาท 3,600 บาท ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด ลว.25 มี.ค. 64 

ค่าจดัซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน(ส านกัปลดั) 37,600 37,600 เฉพาะเจาะจง เตียอาเลี้ยงเฟอร์นิเจอร์ เตียอาเลี้ยงเฟอร์นิเจอร์ คุณสมบตัิถูกตอ้ง 55/65 

        (สาขา 1) 37,600 บาท (สาขา 1) 37,600 บาท ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด ลว.25 มี.ค. 64 

ค่าจดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ (ส านกัปลดั) 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายปริญญา โพธ์ิทกัษิณ นายปริญญา โพธ์ิทกัษิณ คุณสมบตัิถูกตอ้ง 55/65 

        4,000 บาท 4,000 บาท ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด ลว.25 มี.ค. 64 

        

        

     
(ลงช่ือ)       ระพีพรรณ  อิ่มสมบติั         รายงาน  

     
(นางสาวระพีพรรณ  อิ่มสมบติั)  

     
ต าแหน่งนกัวิชาการพสัดุ  

 



แบบ สขร ๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนมีนาคม  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ ้ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวดัเพชรบุรี 

วันท่ี ๘ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

  

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

      เลขท่ีและวันท่ี 

วงเงินท่ี
จะ รายช่ือผู้เสนอราคา 

ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก 
ในการซ้ือหรือ

จ้าง 

ซ้ือหรือ
จ้าง และราคาท่ีเสนอ 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป 
ชองสัญญา 

        หรือข้อตกลง 

ค่าซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (ส านกัปลดั) 1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง นายปริญญา โพธ์ิทกัษิณ นายปริญญา โพธ์ิทกัษิณ คุณสมบตัิถูกตอ้ง 55/65 

        1,200 บาท 1,200 บาท ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด ลว.25 มี.ค. 64 

ค่าจา้งเหมาขุดลอกเปิดทางน ้า ม.2 22,400 22,400 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เพชรบุรี ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เพชรบุรี คุณสมบตัิถูกตอ้ง 55/65 

        โชตพนารักษ ์22,400 บาท โชตพนารักษ ์22,400 บาท ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด ลว.25 มี.ค. 64 

        

        

        

     
(ลงช่ือ)       ระพีพรรณ  อิ่มสมบติั         รายงาน  

     
(นางสาวระพีพรรณ  อิ่มสมบติั)  

     
ต าแหน่งนกัวิชาการพสัดุ  

 


