




 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564 
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคก 

ล าดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือการจ้าง 
1 จ้างเหมาอยู่เวรยาม ศพด. 6,000 6,000 วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายยง  รัดยิ่ง 
ราคาที่เสนอ  6,000 บาท 

นายยง  รัดยิ่ง 
ราคา 6,000 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพรับจา้ง
โดยตรง 

บันทึกตกลงจ้างเลขท่ี  2/65 
ลงวันท่ี  1 ตุลาคม  2564 

2 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,430 5,430 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านเพชรดอทคอม 
ราคาที่เสนอ  5,430 บาท 

ร้านเพชรดอทคอม 
ราคา 5,430 บาท 

เป็นผู้ขายสินค้านี้
โดยตรง 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  33/2565  
ลงวันท่ี  21 ธันวาคม 2564 

3 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,415 3,415 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านเพชรดอทคอม 
ราคาที่เสนอ  3,415 บาท 

ร้านเพชรดอทคอม 
ราคา 3,415 บาท 

เป็นผู้ขายสินค้านี้
โดยตรง 

ไม่มีการท าสัญญาเนื่องจาก
วงเงินไม่เกินจัดซื้อ 5,000 บาท 
วันที่ท าด าเนินการจัดซื้อวันที่  
21 ธันวาคม 2564 

4 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 3,081 3,081 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
BALLCOMPUTER  
ราคาที่เสนอ  3,081 บาท 

BALLCOMPUTER 
ราคา 3,081 บาท 

เป็นผู้ขายสินค้านี้
โดยตรง 

ไม่มีการท าสัญญาเนื่องจาก
วงเงินไม่เกินจัดซื้อ 5,000 บาท 
วันที่ท าด าเนินการจัดซื้อวันที่  
21 ธันวาคม 2564 

5 จ้างเหมาท าตรายาง 450 450 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านพลอย 108-1009 ราคาที่
เสนอ  450 บาท 

ร้านพลอย 108-1009 
ราคา 450 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพรับจา้ง
โดยตรง 

ไม่มีการท าสัญญาเนื่องจาก
วงเงินไม่เกินจัดซื้อ 5,000 บาท 
วันที่ท าด าเนินการจัดซื้อวันที่  
7 มกราคม 2565 

6 

บ ารุงรักษาและซ่อมแซม 2,590 2,590 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านเพชรดอทคอม 
ราคาที่เสนอ  2,590  บาท 

ร้านเพชรดอทคอม 
ราคา  2,590 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพรับจา้ง
โดยตรง 

ไม่มีการท าสัญญาเนื่องจาก
วงเงินไม่เกินจัดซื้อ 5,000 บาท 
วันที่ท าด าเนินการจัดซื้อวันที่  
27 ธันวาคม 2564 

7 บ ารุงรักษาและซ่อมแซม 940 940 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นางสาวสาวิตรี รุ่มรวยราคาที่
เสนอ 940 บาท 

นางสาวสาวิตรี รุ่มรวย
ราคา 940 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพรับจา้ง
โดยตรง 

ไม่มีการท าสัญญาเนื่องจาก
วงเงินไม่เกินจัดซื้อ 5,000 บาท 
วันที่ท าด าเนินการจัดซื้อวันที่  
28 ธันวาคม 2564 

 
 
 



 
2 

แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคก 

ล าดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ 

เลขที่และวนัที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือการจ้าง 

10 จ้างเหมาขุดสระประปา 1,000 1,000 
วิธี

เฉพาะเจาะ
จง 

นายชลิต  มากแจ้ง 
ราคาที่เสนอ  1,000 บาท 

นายชลิต  มากแจ้ง 
ราคา 1,000 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
โดยตรง 

ใ บ ส่ ง ง า น จ้ า ง ล ง วั น ที่                
28 ธันวาคม 2564 

11 
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ (สารส้ม) 

130,500 130,500 
วิธี

เฉพาะเจาะ
จง 

นางสาวสิริพร  ความลับ 
ราคาที่เสนอ  130,500 บาท 

นางสาวสิริพร ความลับ 
ราคา  130,500 บาท 

เ ป็ น ผู้ ข า ย สิ น ค้ า นี้
โดยตรง 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  27/2565  
ลงวันท่ี  9 ธันวาคม 2564 

12 จ้างเหมาอยู่เวรยาม ประปา  6,000 6,000 
วิธี

เฉพาะเจาะ
จง 

นายบุญจันทร์ อินชะลอ 
ราคาที่เสนอ 6,000 บาท 

นายบุญจันทร์ อินชลอ
ราคา 6,000 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
โดยตรง 

บันทึกตกลงจ้างเลขท่ี  3/65 
ลงวันท่ี  1 ตุลาคม  2564 

13 จัดซื้อถุงยังชีพ 2,200 2,200 
วิธี

เฉพาะเจาะ
จง 

ร้านสมยัการเกษตร  
ราคาที่เสนอ 2,200 บาท 

ร้านสมยัการเกษตร  
ราคา 2,200 บาท 

เ ป็ น ผู้ ข า ย สิ น ค้ า นี้
โดยตรง 

ไม่มีการท าสัญญาเนื่องจาก
วงเงินไม่เกินจัดซื้อ 5,000 บาท 
วันที่ท าด าเนินการจัดซื้อวันที่  
28 ธันวาคม 2564 

14 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 9,900 9,900 
วิธี

เฉพาะเจาะ
จง 

ร้านเพชรดอทคอม  
ราคาที่เสนอ 9,900 บาท 

ร้านเพชรดอทคอม   
ราคา 9,900 บาท 

เ ป็ น ผู้ ข า ย สิ น ค้ า นี้
โดยตรง 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  34/2565  
ลงวันท่ี  22 ธันวาคม 2564 

15 จัดซื้อบอร์ดจัดนิทรรศการ 31,121.50 31,121.50 
วิธี

เฉพาะเจาะ
จง 

เตียอาเลี้ยง 
ราคาที่เสนอ 31,121.50 บาท 

เตียอาเลี้ยง 
ราคา 31,121.50 บาท 

เ ป็ น ผู้ ข า ย สิ น ค้ า นี้
โดยตรง 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  30/2565  
ลงวันท่ี  14 ธันวาคม 2564 

16 จัดซื้อแบตเตอร์รี่พร้อมแท่นชาร์จ 1,190 1,190 
วิธี

เฉพาะเจาะ
จง 

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
ราคาที่เสนอ 1,190 บาท 

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด 
(มหาชน) 
ราคา 1,190 บาท 

เ ป็ น ผู้ ข า ย สิ น ค้ า นี้
โดยตรง 

ไม่มีการท าสัญญาเนื่องจาก
วงเงินไม่เกินจัดซื้อ 5,000 บาท 
วันที่ท าด าเนินการจัดซื้อวันที่  
10 มกราคม 2565 
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แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคก 

ล าดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรปุ 

เลขที่และวนัที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือการจ้าง 

17 จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน 2,800 2,800 
วิธี

เฉพาะเจาะ
จง 

นายนกุล  ศาสตรสาธิต 
ราคาที่เสนอ  2,800 บาท 

นายนกุล  ศาสตรสาธิต 
ราคา 2,800 บาท 

เ ป็ นผู้ ข ายสิ นค้ า นี้
โดยตรง 

ไม่มีการท าสัญญาเนื่องจาก
วงเงินไม่เกินจัดซื้อ 5,000 บาท 
วันที่ท าด าเนินการจัดซื้อวันที่  
4 มกราคม 2565 

18 จ้างเหมาอยู่เวรยาม อบต. 6,000 6,000 
วิธี

เฉพาะเจาะ
จง 

นายประภาค  ทองดี 
ราคาที่เสนอ  6,000 บาท 

นายประภาค  ทองดี 
ราคา  6,000 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
โดยตรง 

บันทึกตกลงจ้างเลขท่ี  1/65 
ลงวันท่ี  1 ตุลาคม  2564 

19 
จ้างเหมาจัดจ้างไฟฟ้าส่องสว่าง
ประดับตกแต่ง 

1,000 1,000 
วิธี

เฉพาะเจาะ
จง 

นายสุดใจ  รุม่รวย 
ราคาที่เสนอ 1,000 บาท 

นายสุดใจ  รุม่รวย 
ราคา 1,000 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
โดยตรง 

ใ บ ส่ ง ง า น จ้ า ง ล ง วั น ที่          
11 มกราคม 2565 

 


