
แบบ สขร.๑ 

 
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม ๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง 
ณ วันที่ ๒๘ เดอืน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
ล าดับ 

 
งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินท่ีจะซื้อ 
หรือจ้าง 
(บาท) 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

(บาท) 

ผู้ไดร้ับการ
คัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
๑. จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับรถ

ส่วนกลางทะเบียน บต.๒๓๘๙ 
เพชรบุรี ทะเบียน กค.๓๑๗๐ เพชรบุรี 
ประจ าเดือน พ.ค.๒๕๖๒ 

๘,๙๕๗.๙๐ ๘,๙๕๗.๙๐ เฉพาะเจาะจง ปั๊มไพวัฒน์ออยส์ 
เพชรบุรี 

ปั๊มไพวัฒน์ออยส ์
 เพชรบุรี 

เป็นผู้ขายที่มี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

ตามใบสั่งซื้อเลขท่ี 
๐๑/๒๕๖๒ 

ลว.๑ต.ค.๒๕๖๑ 
เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๒. จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก 
ประจ าเดือน มิ.ย.๒๕๖๒ 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง น.ส.กนกวรรณ 
เกษสุริยงค์ 

น.ส.กนกวรรณ 
เกษสุริยงค์ 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

ตามข้อตกลงจ้างเหมา
บริการเลขที่ ๕/๒๕๖๒ 
ลว.๑ พ.ค.๒๕๖๒ 

๓. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพ่ือท า
หน้าที่นักการภารโรงประจ าเดือน 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

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

ตามบันทึกข้อตกลง
เลขที่ ๒/๒๕๖๒  
ลว.๑ต.ค.๖๑ 

๔. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพ่ือท า
หน้าที่ต าแหน่ง ผช.นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนประจ าเดือน  
พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง น.ส.สภุาวดี  
        จินดานุช 

น.ส.สภุาวดี  
        จินดานุช 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

ตามบันทึกข้อตกลง
เลขที่ ๔/๒๕๖๒  
ลว.๑พ.ย.๖๑ 

๕. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพ่ือท า
หน้าที่ในต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน  
ประจ าเดือน พ.ค.๒๕๖๒ 

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

น.ส.ชชัสุดา  
    สว่างอารมณ์ 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

ตามบันทึกข้อตกลง
เลขที่ ๓/๒๕๖๒  
ลว.๑ต.ค.๖๑ 

 



แบบ สขร.๑ 

 
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม ๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง 
ณ วันที่ ๒๘ เดอืน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

ล าดับ 
 

งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินท่ีจะซื้อ 

หรือจ้าง 
(บาท) 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

(บาท) 

ผู้ไดร้ับการ
คัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
๖. ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจ านวน 

๑๖ รายการ 
๑๕,๐๘๐ ๑๕,๐๘๐ เฉพาะเจาะจง ร้านพี.เค.เซอร์วิส ร้านพี.เค.  

       เซอร์วิส 
เป็นผู้ขายที่มี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
๒๖/๒๕๖๒ 

ลว.๒๑พ.ค.๖๒ 

๗. ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน ๓๓,๒๕๓ ๓๓,๒๕๓ เฉพาะเจาะจง ร้านพี.เค.เซอร์วิส ร้านพี.เค.   
       เซอร์วิส 

เป็นผู้ขายทีมี่
คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
๒๗/๒๕๖๒ 

ลว.๒๑พ.ค.๖๒ 

๘. ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบรมราชินี(ขาตั้ง/
พานพุ่มดอกไม้ 

๒,๒๐๐ ๒,๒๐๐ เฉพาะเจาะจง นางปภาพร  
        ลอยพริ้ง 

นางปภาพร  
        ลอยพริ้ง 

เป็นผู้ขายมี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

รายงานขอซื้อ
ส านักปลัด 

ลว.๓๐พ.ค.๖๒ 

๙. จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับรถ
ส่วนกลางทะเบียน ๘๑-๕๕๘๓
เพชรบุรี ประจ าเดือน พ.ค.๒๕๖๒ 

๑,๙๗๓.๓๐ ๑,๙๗๓.๓๐ เฉพาะเจาะจง ปั๊มไพวัฒน์ออยส์ 
เพชรบุรี 

ป๊ัมไพวัฒน์ออยส ์
 เพชรบุรี 

เป็นผู้ขายที่มี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

ตามใบสั่งซื้อเลขท่ี 
๐๒/๒๕๖๒ 

ลว.๑ต.ค.๒๕๖๑ 
เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท 

 
 
 



แบบ สขร.๑ 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม ๒๕๖๒ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง 

ณ วันที่ ๒๘   เดอืน มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ล าดับ 
 

งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินท่ีจะซื้อ 

หรือจ้าง 
(บาท) 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

(บาท) 

ผู้ไดร้ับการ
คัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
๑๐. จัดซื้อพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนาง

เจ้าพระราชินีฯ 
๘๐๐ ๘๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกฤชกรอบ

รูป 
ร้านกฤชกรอบ
รูป 

เป็นผู้ขายมี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

ตามรายงานขอซื้อ  
ส านักปลดั  

ลว.๓๑พ.ค.๖๒ 

๑๑. ค่าจ้างเหมาท าป้ายไวนิล ๑ ป้าย ๑,๘๐๐ ๑,๘๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านดีดีกราฟฟิค ร้านดีดีกราฟฟิค เป็นผู้รับจ้างมี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

 
- 

๑๒. ค่าวัสดุส านักงาน(หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
จ านวน ๑๙ ฉบับๆละ ๑๐ บาท 

๑๙๐ ๑๙๐ เฉพาะเจาะจง ร้านศูนย์ข่าวสาร ร้านศูนย์ข่าวสาร เป็นผู้ขาย
คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

 
- 

๑๓. ค่าจ้างท าป้ายไวนิล ๕๐๐ ๕๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านดีดีกราฟฟิค ร้านดีดีกราฟฟิค เป็นผู้รับจ้างมี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

 
- 

๑๔. ค่าจัดซื้อวัตถุดิบในการอบรมท าขนม
หวาน 

๒,๗๐๕ ๒,๗๐๕ เฉพาะเจาะจง นายธนพล  
บูรณีธนเจริญสิน 

นายธนพล  
บูรณีธนเจริญสิน 

เป็นผู้ขายมี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

ตามรายงานขอซื้อ 
กองสวัสดิการสังคม 

ลว.๑๑มิ.ย.๖๒ 

๑๕. ค่าวัสดุในการอบรมการอบรมท าขนม
หวาน(ถางมะพร้าว) 

๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง น.ส.พราว บัวศิร ิ น.ส.พราว บัวศิร ิ เป็นผู้ขายมี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

ตามรายงานขอซื้อ 
กองสวัสดิการสังคม 

ลว.๑๑มิ.ย.๖๒ 

 
 



แบบ สขร.๑ 

 
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม ๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง 
ณ วันที่ ๒๘ เดอืน  มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

ล าดับ 
 

งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินท่ีจะซื้อ 

หรือจ้าง 
(บาท) 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

(บาท) 

ผู้ไดร้ับการ
คัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
๑๖. ค่าจ้างประกอบอาหารว่าง/อาหาร

กลางวันโครงการอบรมการอบรมท า
ขนมหวาน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง น.ส.จุฑารัตน์ 
คะชะมา 

น.ส.จุฑารัตน์ 
คะชะมา 

เป็นผู้รับจ้างมี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

 

ใบสั่งจ้างท่ี 
๒๕/๒๕๖๒ 

ลว.๑๕มิ.ย.๖๒ 

๑๗. ค่าอาหารเสริม(นม)พลาสเจอร์ไรท์
ส าหรับเด็กศพด.และโรงเรียน 
บ้านในดง(เดือน พ.ค.) 

๑๖,๘๑๘.๔๘ ๑๖,๘๑๘.๔๘ เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนม
ชะอ า-ห้วยทราย 

จ ากัด 

สหกรณ์โคนม
ชะอ า-ห้วยทราย 

จ ากัด 

เป็นผู้ขายมี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

 

 
ใบสั่งซื้อเลขท่ี๒๘/๒๕๖๒ 

ลว.๒๑พ.ค.๖๒ 
 

 


