
 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลถาวรวัฒนา 
เรื่อง  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  2564 

........................................... 

          ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลถาวรวัฒนา ต าบลถาวรวัฒนา อ าเภอทรายทองวัฒนา      
จังหวัดก าแพงเพชร ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบแผนการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้ างของงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2564 และเงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับจัดสรร นั้น      

                      อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง 
(8) เกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว  
จึงขอประกาศสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน กรกฎาคม 2564 ให้ทราบโดยทั่วกัน 
    

                            ประกาศ  ณ  วันที่  2 สิงหาคม  พ.ศ. 2564 
                                                                                        

                                                                 (ลงชื่อ)          

                                                 
                                                 

                                                  (นายภูษิต  ภิรมจิตร) 
                                                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถาวรวัฒนา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1  
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลถาวรวัฒนา 
วันที่  1-30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 

 
ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
เดือน กรกฎาคม  2564 

2,201.- บาท 2,201.- บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เค 
เซอร์วิส โอ เอ จ ากดั 

2,201.- บาท 

บริษัท เอส เค 
เซอร์วิส โอ เอ จ ากดั 

2,201.- บาท 

มีคุณสมบัตคิรบถ้วน
และมีอาชีพรับจา้ง

ดังกล่าวฯ 

1/2564 
1 ตุลาคม 2563 

2 จ้างเหมาบริการบุคคล (กองช่าง) 
เดือน กรกฎาคม 2564 

9,000.-บาท 9,000.-บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวรจนา  
 คงชัย 

9,000.-บาท 

นางสาวรจนา 
 คงชัย 

9,000.-บาท 

มีคุณสมบัตคิรบถ้วน 20/2564 
1  มิถุนายน 2564 

3 จ้างเหมาบริการบุคคล (ส านักปลดั) 
เดือน กรกฎาคม 2564 

9,000.-บาท 9,000.-บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนีกร  
พรมมา 

9,000.-บาท 

นางสาวรัชนีกร  
พรมมา 

9,000.-บาท 

มีคุณสมบัตคิรบถ้วน 21/2564 
1  มิถุนายน 2564 

4 จ้างเหมาบริการบุคคล 
(ท าความสะอาด) 
เดือน กรกฎาคม 2564 

7,500.-บาท 7,500.-บาท เฉพาะเจาะจง นางชุติมา 
ค าพัน 

7,500.-บาท 

นางชุติมา 
ค าพัน 

7,500.-บาท 

มีคุณสมบัตคิรบถ้วน 22/2564 
1  มิถุนายน 2564 

5 จ้างเหมาบริการบุคคล (งานป้องกันฯ) 
เดือน  กรกฎาคม 2564 

9,000.-บาท 9,000.-บาท เฉพาะเจาะจง นายคุณศักดิ ์
 แรมไธสง 

9,000.-บาท 

นายคุณศักดิ ์
 แรมไธสง 

9,000.-บาท 

มีคุณสมบัตคิรบถ้วน 23/2564 
1  มิถุนายน 2564 

6 จ้างเหมาบริการบุคคล (ผู้ดูและเดก็ฯ) 
เดือน กรกฎาคม 2564 

9,000.-บาท 9,000.-บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวนริษรา     
หาชะนนท์ 

9,000.-บาท 

นางสาวนริษรา      
หาชะนนท์ 

9,000.-บาท 

มีคุณสมบัตคิรบถ้วน 25/2564 
1  มิถุนายน 2564 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

7 จ้างเหมาบริการบุคคล (ผู้ดูและเดก็ฯ) 
เดือน กรกฎาคม 2564 

9,000.-บาท 9,000.-บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวการเกษ 
สวัสด ี

9,000.-บาท 

นางสาวการเกษ 
สวัสด ี

9,000.-บาท 

มีคุณสมบัตคิรบถ้วน 26/2564 
1  มิถุนายน 2564 

8 จ้างเหมาบริการบุคคล (ผู้ดูและเดก็ฯ) 
เดือน กรกฎาคม 2564 

9,000.-บาท 9,000.-บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวธมนวรรณ 
ยงไธสง 

9,000.-บาท 

นางสาวธมนวรรณ 
ยงไธสง 

9,000.-บาท 

มีคุณสมบัตคิรบถ้วน 27/2564 
1  มิถุนายน 2564 

9 จ้างเหมาบริการบุคคล 
(รักษาความปลอดภัยฯ) 
เดือน กรกฎาคม 2564 

9,000.-บาท 9,000.-บาท เฉพาะเจาะจง นายวิรัช 
ไหวแก้ว 

9,000.-บาท 

นายวิรัช 
ไหวแก้ว 

9,000.-บาท 

มีคุณสมบัตคิรบถ้วน 28/2564 
1  มิถุนายน 2564 

10 จ้างเหมาบริการบุคคล 
(รักษาความปลอดภัยฯ) 
เดือน กรกฎาคม 2564 

9,000.-บาท 9,000.-บาท เฉพาะเจาะจง นายวิธวินท์ 
หาชะนนท์ 

9,000.-บาท 

นายวิธวินท์ 
หาชะนนท์ 

9,000.-บาท 

มีคุณสมบัตคิรบถ้วน 24/2564 
1  มิถุนายน 2564 

11 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เดือน กรกฎาคม 2564 

6,840.-บาท 6,840.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.วายแอนด์พี 
กรุ๊ป 

6,840.-บาท 

หจก.วายแอนด์พี กรุ๊ป 
6,840.-บาท 

มีคุณสมบัตคิรบถ้วน
และมีอาชีพรับจา้ง

ดังกล่าวฯ 

1/2564 
1 ตุลาคม 2563 

12 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน (กองช่าง) 23,885.-บาท 23,885.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเมจิก 
23,885.-บาท 

ร้านเมจิก 
23,885.-บาท 

มีคุณสมบัตคิรบถ้วน
และมีอาชีพรับจา้ง

ดังกล่าวฯ 

28/2564 
15 กรกฎาคม 2564 

13 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 20,640.-บาท 20,640.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ์
คลองขลุง จ ากัด 
20,640.-บาท 

บริษัท แอดไวซ์  
คลองขลุง จ ากัด 
20,640.-บาท 

มีคุณสมบัตคิรบถ้วน
และมีอาชีพรับจา้ง

ดังกล่าวฯ 

29/2564 
15 กรกฎาคม 2564 

14 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน (กองคลัง) 30,000.-บาท 30,000.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเมจิก 
30,000.-บาท 

ร้านเมจิก 
30,000.-บาท 

มีคุณสมบัตคิรบถ้วน
และมีอาชีพรับจา้ง

ดังกล่าวฯ 

30/2564 
15 กรกฎาคม 2564 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

15 จ้างเหมาตรวจเช็คระบบและซ่อมแซม
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์

500.-บาท 500.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ์
คลองขลุง จ ากัด 

500.-บาท 

บริษัท แอดไวซ์          
คลองขลุง จ ากัด 

500.-บาท 

มีคุณสมบัตคิรบถ้วน
และมีอาชีพรับจา้ง

ดังกล่าวฯ 

48/2564 
15 กรกฎาคม 2564 

16 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมกล้องวงจรปิด
(CCTV) 

3,390.-บาท 3,390.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สงวนชัยไฮเทค 
3,390.-บาท 

หจก.สงวนชัยไฮเทค 
3,390.-บาท 

มีคุณสมบัตคิรบถ้วน
และมีอาชีพรับจา้ง

ดังกล่าวฯ 

49/2564 
19 กรกฎาคม 2564 

17 จ้างเหมาจดัท าป้ายไวนลิโครงการ     
ขยะแลกไข่ 

600.-บาท 600.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเซเว่นอาร์ท 
600.-บาท 

ร้านเซเว่นอาร์ท 
600.-บาท 

มีคุณสมบัตคิรบถ้วน
และมีอาชีพรับจา้ง

ดังกล่าวฯ 

50/2564 
20 กรกฎาคม 2564 

18 จ้างเหมาบริการก าจดัสิ่งปฏิกลูในบ่อพัก
ห้องสุขา 

1,100.-บาท 1,100.-บาท เฉพาะเจาะจง นายสุบิน รินไธสง 
1,100.-บาท 

นายสุบิน รินไธสง 
1,100.-บาท 

มีคุณสมบัตคิรบถ้วน
และมีอาชีพรับจา้ง

ดังกล่าวฯ 

51/2564 
20 กรกฎาคม 2564 

19 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ประจ าภาคเรียน
ที่ 1/2564 ศพด.บ้านบึงส าราญ 
1-30 กรกฎาคม 2564 

10,697.76 บาท 10,697.76 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพย์ฟ้าไทย 
10,697.76 บาท 

หจก.ทรัพย์ฟ้าไทย 
10,697.76 บาท 

มีคุณสมบัตคิรบถ้วน
และมีอาชีพรับจา้ง

ดังกล่าวฯ 

10/2564 
1  มิถุนายน 2564 

20 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ประจ าภาคเรียน
ที่ 1/2564 ศพด.บ้านถาวรวัฒนา 
1-30 กรกฎาคม 2564 

4,457.40 บาท 4,457.40 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพย์ฟ้าไทย 
4,457.40 บาท 

หจก.ทรัพย์ฟ้าไทย 
4,457.40 บาท 

มีคุณสมบัตคิรบถ้วน
และมีอาชีพรับจา้ง

ดังกล่าวฯ 

11/2564 
1  มิถุนายน 2564 

21 
 

 

จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ประจ าภาคเรียน
ที่ 1/2564 โรงเรียนบ้านบึงส าราญ 
1-30 กรกฎาคม 2564 

22,732.74 บาท 22,732.74 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพย์ฟ้าไทย 
22,732.74 บาท 

หจก.ทรัพย์ฟ้าไทย 
22,732.74 บาท 

มีคุณสมบัตคิรบถ้วน
และมีอาชีพรับจา้ง

ดังกล่าวฯ 

12/2564 
1  มิถุนายน 2564 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

22 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ประจ าภาคเรียน
ที่ 1/2564 โรงเรียนบ้านถนนน้อย 
1-30 กรกฎาคม 2564 

24,961.44 บาท 24,961.44 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพย์ฟ้าไทย 
24,961.44 บาท 

หจก.ทรัพย์ฟ้าไทย 
24,961.44 บาท 

มีคุณสมบัตคิรบถ้วน
และมีอาชีพรับจา้ง

ดังกล่าวฯ 

13/2564 
1  มิถุนายน 2564 

23 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ประจ าภาคเรียน
ที่ 1/2564 โรงเรียนบ้านชุมนาก 
1-30 กรกฎาคม 2564 

16,195.22 บาท 16,195.22 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพย์ฟ้าไทย 
16,195.22 บาท 

หจก.ทรัพย์ฟ้าไทย 
16,195.22 บาท 

มีคุณสมบัตคิรบถ้วน
และมีอาชีพรับจา้ง

ดังกล่าวฯ 

14/2564 
1  มิถุนายน 2564 

24 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ประจ าภาคเรียน
ที่ 1/2564 โรงเรียนบ้านถาวรวฒันา 
1-30 กรกฎาคม 2564 

16,789.54 บาท 16,789.54 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพย์ฟ้าไทย 
16,789.54 บาท 

หจก.ทรัพย์ฟ้าไทย 
16,789.54 บาท 

มีคุณสมบัตคิรบถ้วน
และมีอาชีพรับจา้ง

ดังกล่าวฯ 

15/2564 
1  มิถุนายน 2564 

 
 
 

 


