
 

แบบ สขร.๑ 
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง 
ณ วันที่  ๓๐  เดอืน  มถิุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 
ล าดับ 

 
งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินท่ีจะซื้อ 
หรือจ้าง 
(บาท) 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

(บาท) 

ผู้ไดร้ับการ
คัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
๑. -ค่าจัดซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง

ทะเบียนกค.๓๑๗๐/บต.๒๓๘๙ 
-ค่าจัดซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง ทะเบียน
๘๑-๕๕๘๓ 

๓,๓๒๖ 
๑,๖๑๖.๓๐ 

๓,๓๒๖ 
๑,๖๑๖.๓๐ 

เฉพาะเจาะจง 
 

เฉพาะเจาะจง 

ปั๊มไพวัฒน์
ออยส์เพชรบุรี 

ปั๊มไพวัฒน์
ออยส์เพชรบุรี 

เป็นผู้ขายที่มี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

 
- 

๒. จ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่ง นักการภารโรง
ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นายนุกูล อยู่ฉิม นายนุกูล อยู่ฉิม เป็นผู้รับจ้างที่มี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

 

บันทึกข้อตกลงเลขที่ 
๒/๒๕๖๓ 

ลว.๑/๑๐/๖๒ 

๓. จ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยวิเคราะห์
นโยบายและแผนฯประจ าเดือน  
พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง น.ส.สภุาวดี  
     จินดานุช 

น.ส.สภุาวดี  
     จินดานุช 

เป็นผู้รับจ้างที่มี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

 

บันทึกข้อตกลงเลขที่
๐๑/๒๕๖๓ 

ลว.๑/๑๐/๖๒ 

๔. จ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยพัฒนาชุมชน
ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง น.ส.ชชัสุดา 
สว่างอารมณ์ 

น.ส.ชชัสุดา 
สว่างอารมณ์ 

เป็นผู้รับจ้างที่มี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

 

บันทึกข้อตกลงเลขที่
๐๓/๒๕๖๓ 

ลว.๑/๑๐/๖๒ 

 
 



 
แบบ สขร.๑ 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง 

ณ วันที่ ๓๐  เดอืน  มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ล าดับ 
 

งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินท่ีจะซื้อ 

หรือจ้าง 
(บาท) 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

(บาท) 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
๕. จ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบัติ

หน้าที่ในต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก
ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง น.ส.กนกวรรณ  
เกษสุริยงค์ 

น.ส.กนกวรรณ 
เกษสุริยงค์ 

เป็นผู้รับจ้างที่มี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

บันทึกข้อตกลงเลขที่
๐๔/๒๕๖๓ 

ลว.๑/๑๐/๖๒ 
๖. จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ใน

ต าแหน่งพนักงานขับรถ
ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นายสุเชษฐ์  
     จันทร์น้อย 

นายสุเชษฐ์  
     จันทร์น้อย 

เป็นผู้รับจ้างที่มี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

บันทึกข้อตกลงเลขที่ 
๕/๒๕๖๓ 

ลว.๓/๑/๖๓ 
๗. จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ใน

ต าแหน่ง 
๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง น.ส.ธนัญญา  

         ล าทะแย 
น.ส.ธนัญญา  
         ล าทะแย 

เป็นผู้รับจ้างที่มี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

บันทึกข้อตกลงเลขที่ 
๐๗/๒๕๖๓ 

ลว.๓๑/๓/๖๓ 
๘. ค่าจ้างประกอบอาหารกลางวัน

รับรองผู้เข้าประชุมสภา อบต. 
๑,๘๐๐ ๑,๘๐๐ เฉพาะเจาะจง น.ส.นิยม สัมฤทธิ์ น.ส.นิยม สัมฤทธิ์ เป็นผู้รับจ้างที่มี

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

 
- 

๙. จัดซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมเนื่อง
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินี จ านวน 
๓ รายการ 

๖,๕๐๐ ๖,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านพี.เค.เซอร์วิส ร้านพี.เค.เซอร์วิส เป็นผู้ขายที่มี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

รายงานขอซื้อ/ขอ
จ้างลงวันที่  

๑๙พ.ค.๒๕๖๓ 

๑๐. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) 
 

๑๓,๑๔๐ ๑๓,๑๔๐ เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรดอทคอม ร้านเพชรดอทคอม เป็นผู้ขายที่มี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
๔๔/๒๕๖๓ 
๕มิ.ย.๖๓ 

 



แบบ สขร.๑ 
 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง 

ณ วันที่ ๓๐  เดอืน มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ล าดับ 
 

งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินท่ีจะซื้อ 

หรือจ้าง 
(บาท) 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาที่

เสนอ 
(บาท) 

ผู้ไดร้ับการ
คัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือ

จ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

๑๑. ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ ๔ จากถนน
ท่ายาง-หนองจอก ถึง นานางแก้ว 
คุ้มสะอาด 

486,๐๐๐ ๔๘๖,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.โชคสุชิน
คอนสตรัคชั่น 

หจก.โชคสุชิน
คอนสตรัคชั่น 

เป็นผู้รับจ้างที่มี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

สัญญาจ้างเลขที่
06/2563 

ลว.15เม.ย.๖๓ 
๑๒. ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ ๕ จากบ้าน

นายกิตติ เอื้อการณ์ ถึง นานาย 
ประจักษ์ เนียมแสง 

๔๘๒,๐๐๐ ๔๘๒,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.โชคสุชิน
คอนสตรัคชั่น 

หจก.โชคสุชิน
คอนสตรัคชั่น 

เป็นผู้รับจ้างที่มี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

สัญญาจ้างเลขที่ 
0๗/2563 

ลว.15เม.ย.๖๓ 
๑๓. ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ ๒ บ้านชายนา

จากนานายอ าพร ต๋องาม ถึง นา
นายประยูร จันทร์น้อย 

๔๘๗,๐๐๐ ๔๘๗,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.โชคสุชิน
คอนสตรัคชั่น 

หจก.โชคสุชิน
คอนสตรัคชั่น 

เป็นผู้รับจ้างที่มี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

สัญญาจ้างเลขที่ 
0๘/2563 

ลว.15เม.ย.๖๓ 
๑๔. ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ ๖ จากไร่

นายสอน นามเทศ ถึง คลองD๖ 
๔๖๙,๐๐๐ ๔๖๙,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.โชคสุชิน

คอนสตรัคชั่น 
หจก.โชคสุชิน
คอนสตรัคชั่น 

เป็นผู้รับจ้างที่มี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

สัญญาจ้างเลขที่ 
0๙/2563 

ลว.15เม.ย.๖๓ 
๑๕. จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ๒,๓๐๐ ๒,๓๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านอึ้งยูล้้ง 

๑๙๙๙ 
ร้านอึ้งยู้ล้ง 
๑๙๙๙ 

เป็นผู้ขายที่มี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

รายงานขอซื้อลง
วันที่ ๑๙มิ.ย.๒๕๖๓ 

 
 

 
 



แบบ สขร.๑ 

 
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง 
ณ วันที่  30  เดอืน  มถิุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
ล าดับ 

 
งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินท่ีจะซื้อ 
หรือจ้าง 
(บาท) 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

(บาท) 

ผู้ไดร้ับการ
คัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
๑๖. จ้างท าป้ายโครงการอบรมอาชีพ

ส าหรับประชาชน 
๕๐๐ ๕๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านดีดีกราฟฟิค ร้านดีดีกราฟฟิค เป็นผู้รับจ้างที่มี

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

- 

 
 

           ...........ดารุวรรณ.......จันทร์สุข......เจ้าหน้าที่ 
   (นางดารุวรรณ จันทร์สุข) 

 
 
 

 


