
แบบ สขร.๑ 

 
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง 
ณ วันที่ ๓๑ เดอืน พฤษภาคม 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 เม.ย..๒๕๖๒ 

๗,๑๔๐.๙๕ ๗,๑๔๐.๙๕ เฉพาะเจาะจง ปั๊มไพวัฒน์ออยส์ 
เพชรบุรี 

ปั๊มไพวัฒน์ออยส ์
 เพชรบุรี 

เป็นผู้ขายที่มี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

ตามใบสั่งซื้อเลขท่ี 
๐๑/๒๕๖๒ 

ลว.๑ต.ค.๒๕๖๑ 
เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๒. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง
ทะเบียน บต.๒๓๘๙ 

๕,๖๕๐ ๕,๖๕๐ เฉพาะเจาะจง นายบุญล้อม   
     จิตต์พลีชีพ 

นายบุญล้อม   
     จิตต์พลีชีพ 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
๒๒/๒๕๖๒ 
๑๐พ.ค.๖๒ 

๓. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพ่ือท า
หน้าที่นักการภารโรงประจ าเดือน 
เมษายน 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  
เมษายน 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 เมษายน 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 พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง 
ณ วันที่ ๓๑ เดอืน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

ล าดับ 
 

งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินท่ีจะซื้อ 

หรือจ้าง 
(บาท) 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

(บาท) 

ผู้ไดร้ับการ
คัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
๖. ค่าจ้างเขียนป้ายไวนิล ๕๐๐ ๕๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ดไอเดีย ร้านกู๊ดไอเดีย เป็นผู้รับจ้างที่มี

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

 

 
- 

๗. ค่าจ้างเหมาบริการล้างแอร์และ
เปลี่ยนอะไหล่แอร์ 

๙,๖๐๐ ๙,๖๐๐ เฉพาะเจาะจง อ๊อฟแอร์เซอร์วิส 
โดย นางนวลวรรณ 
รื่นเกษม 

อ๊อฟแอร์
เซอร์วิส โดย 
นางนวลวรรณ  
    รื่นเกษม 

เป็นผู้รับจ้างทีมี่
คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
๒๑/๒๕๖๒ 

ลว.๒๙เม.ย.๖๒ 

๘. จัดซื้อวัสดุส านักงาน ๔ รายการ ๓๒,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นายธีรภพ  
       พุฒิตรีภูม ิ

 

นายธีรภพ  
       พุฒิตรีภูม ิ

 

เป็นผู้ขายมี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 
๒๔/๒๕๖๒ 

ลว.๒๕เม.ย.๖๒ 
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ณ วันที่ ๓๑ เดอืน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ล าดับ 
 

งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินท่ีจะซื้อ 

หรือจ้าง 
(บาท) 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

(บาท) 

ผู้ไดร้ับการ
คัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
๙. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์)  

๒ กล่อง 
๔,๓๘๐ ๔,๓๘๐ เฉพาะเจาะจง ร้านเพชร

ดอทคอม 
ร้านเพชร
ดอทคอม 

เป็นผู้ขายมี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

 
- 

๑๐. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๑,๑๙๐ ๑,๑๙๐ เฉพาะเจาะจง ร้านเพชร
ดอทคอม 

ร้านเพชร
ดอทคอม 

เป็นผู้ขายมี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

 
- 

๑๑. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(อุปกรณ์
การอ่านบัตรแบบเอนกประสงค์)
จ านวน ๕ เครื่องๆละ ๗๐๐ บาท 

๓,๕๐๐ ๓,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านเพชร
ดอทคอม 

ร้านเพชร
ดอทคอม 

เป็นผู้ขาย
คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

 
- 

๑๒. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ๑,๖๐๐ ๑,๖๐๐ เฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย 
     กริชเพชร 

นายธวัชชัย 
     กริชเพชร 

เป็นผู้ขายมี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

 
- 

๑๓. ค่าจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ ๒,๘๙๐ ๒,๘๙๐ เฉพาะเจาะจง ร้านเพชร
ดอทคอม 

ร้านเพชร
ดอทคอม 

เป็นผู้รับจ้างมี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

 
- 

๑๔. ค่าจัดซื้อชุดกีฬาและวัสดุอุปกรณ์
โครงการแข่งขันกีฬา อบต.บ้านในดง 

๖๗,๐๗๐ ๖๗,๐๗๐ เฉพาะเจาะจง ร้านเกสราถ้วย
รางวัล 

ร้านเกสราถ้วย
รางวัล 

เป็นผู้ขายมี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
๒๕/๒๕๖๒ 

ลว.๓๐เม.ย.๖๒ 



แบบ สขร.๑ 

 
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง 
ณ วันที่ ๓๑ เดอืน  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

ล าดับ 
 

งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินท่ีจะซื้อ 

หรือจ้าง 
(บาท) 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

(บาท) 

ผู้ไดร้ับการ
คัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
๑๕. ค่าเช่าเครื่องเสียงโครงการแข่งขันกีฬา 

อบต.บ้านในดง 
๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นายพนา  

   วงค์ญาติ 
นายพนา  

   วงค์ญาติ 
เป็นผู้รับจ้างมี

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

 

ใบสั่งจ้างท่ี 
๒๓/๒๕๖๒ 

ลว.๑๐พ.ค.๖๒ 

๑๖. ค่าจัดเตรียมสนามการแข่งขันกีฬา 
อบต.บ้านในดง 

๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นายเอนก   
     สุขสวสัดิ์ 

นายเอนก   
     สุขสวสัดิ์ 

เป็นผู้รับจ้างมี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

 

 
- 

๑๗. ค่าจ้างปรับปรุงถนนหลังเกิดอุทกภัย 
หมู่ ๓ และหมูท่ี ๖ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นายนพรัตน ์
         ช้างน้ า 

นายนพรัตน ์
         ช้างน้ า 

เป็นผู้รับจ้างมี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี  
๒๔/๒๕๖๒  

ลว.๑๕พ.ค.๖๒ 

 

 

 


