
แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

ท่ี หรือจ้ำง และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสังเขป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือน้้ำมัน เดือนพฤศจิกำยน 2562 23,570.00 23,570.00 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์ฯบ้ำนไร่/23,570 สหกรณ์ฯบ้ำนไร่/23,570 ให้บริกำรรวดเร็ว รำคำมำตรฐำน 3/2563 1 พ.ย.62

2 จัดซ้ือวัสดุซ่อมแซมท่ีอยู่อำศัยให้ผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน (วำตภัย) 9,296.00 9,296.00        เฉพำะเจำะจง อังคณำ/9,296 อังคณำ/9,296 ให้บริกำรรวดเร็ว รำคำมำตรฐำน 4/2563 5 พ.ย.62

3 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน (กระดำษต่อเน่ือง) 1,400.00 1,400.00        เฉพำะเจำะจง เจ คอมพิวเตอร์/1,400 เจ คอมพิวเตอร์/1,400 ให้บริกำรรวดเร็ว รำคำมำตรฐำน 5/2562 5 พ.ย.62

4 จัดซ้ือพัดลมติดผนัง 1,800.00 1,800.00        เฉพำะเจำะจง บ. เฮง2528/1,800 บ. เฮง2528/1,800 ให้บริกำรรวดเร็ว รำคำมำตรฐำน 6/2563 18 พ.ย.62

5 จัดซ้ือช้ันไม้วำงของ 3,000.00 3,000.00        เฉพำะเจำะจง บ. เฮง2528/3,000 บ. เฮง2528/3,000 ให้บริกำรรวดเร็ว รำคำมำตรฐำน 7/2563 18 พ.ย.62

6 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 2,471.70 2,471.70        เฉพำะเจำะจง บ.ดวงดีกำรเกษตร/2,471.70 บ.ดวงดีกำรเกษตร/2,471.70ให้บริกำรรวดเร็ว รำคำมำตรฐำน 8/2563 22 พ.ย.62

7 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 6,210.00 6,210.00        เฉพำะเจำะจง เจ คอมพิวเตอร์/6,210 เจ คอมพิวเตอร์/6,210 ให้บริกำรรวดเร็ว รำคำมำตรฐำน 9/2563 22 พ.ย.62

8 จ้ำงเหมำ ดูแลสวนสัตว์ 9,000.00 9,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยสมใจ  ป้ันช้ำง/9,000 นำยสมใจ  ป้ันช้ำง/9,000 สำมำรถปฏิบัติงำนในพ้ืนท่ีได้ 32/2563 1 พ.ย.62

9 จ้ำงเหมำ ดูแลสวนสัตว์ 9,000.00 9,000.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวจันทนำ ขุมทอง/9,000 นำงสำวจันทนำ ขุมทอง/9,000 สำมำรถปฏิบัติงำนในพ้ืนท่ีได้ 33/2563 1 พ.ย.62

10 จ้ำงเหมำบริกำรจดมำตรน้้ำ และจัดเก็บค่ำน้้ำประปำ หมู่ท่ี 1,4 3,000.00 3,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยเอกพล สังข์ทอง/3,000 นำยเอกพล สังข์ทอง/3,000 สำมำรถปฏิบัติงำนในพ้ืนท่ีได้ 34/2563 1 พ.ย.62

11 จ้ำงเหมำบริกำรจดมำตรน้้ำ และจัดเก็บค่ำน้้ำประปำ  หมู่ท่ี 2 1,140.00 1,140.00        เฉพำะเจำะจง นำยมำนพ อินทร์สุ่ม/1,140 นำยมำนพ อินทร์สุ่ม/1,140 สำมำรถปฏิบัติงำนในพ้ืนท่ีได้ 35/2563 1 พ.ย.62

12 จ้ำงเหมำบริกำรจดมำตรน้้ำ และจัดเก้บค่ำน้้ำประปำ หมู่ท่ี 5 1,200.00 1,200.00        เฉพำะเจำะจง น.ส.สมสำย เชษฐำ/1,200 น.ส.สมสำย เชษฐำ/1,200 สำมำรถปฏิบัติงำนในพ้ืนท่ีได้ 36/2563 1 พ.ย.62

13 จ้ำงเหมำบริกำรจดมำตรน้้ำ และจัดเก็บค่ำน้้ำประปำ หมู่ท่ี 6 1,140.00 1,140.00        เฉพำะเจำะจง น.ส.อรพินท์ ทองอ่ิม/1,140 น.ส.อรพินท์ ทองอ่ิม/1,140 สำมำรถปฏิบัติงำนในพ้ืนท่ีได้ 37/2563 1 พ.ย.62

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหูช้ำง  อ ำเภอบ้ำนไร่  จังหวัดอุทัยธำนี

วันท่ี 4 ธันวำคม 2562

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ



14 จ้ำงเหมำบริกำรจดมำตรน้้ำ และจัดเก็บค่ำน้้ำประปำ หมู่ท่ี 7 1,300.00 1,300.00        เฉพำะเจำะจง นำยสมชำย ดีฉนวน/1,300 นำยสมชำย ดีฉนวน/1,300 สำมำรถปฏิบัติงำนในพ้ืนท่ีได้ 38/2563 1 พ.ย.62

15 จ้ำงเหมำบริกำรจดมำตรน้้ำ และจัดเก็บค่ำน้้ำประปำ หมู่ท่ี 13 1,200.00 1,200.00        เฉพำะเจำะจง นำงโนรี ชุ่มมำตร/1,200 นำงโนรี ชุ่มมำตร/1,200 สำมำรถปฏิบัติงำนในพ้ืนท่ีได้ 39/2563 1 พ.ย.62

16 จ้ำงเหมำคนงำนท่ัวไปดูแลระบบประปำ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยณัฐพล  โพธ์ิเงิน/9,000 นำยณัฐพล  โพธ์ิเงิน/9,000 สำมำรถปฏิบัติงำนในพ้ืนท่ีได้ 40/2563 1 พ.ย.62

17 จ้ำงเหมำคนงำนท่ัวไปดูแลระบบประปำ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยมังกร  ทองคล่ี/9,000 นำยมังกร  ทองคล่ี/9,000 สำมำรถปฏิบัติงำนในพ้ืนท่ีได้ 41/2563 1 พ.ย.62

19 จ้ำงเหมำคนงำนท่ัวไปประจ้ำรถตู้ ems 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสมรักษ์ มำกประเสริฐ/9,000 นำยสมรักษ์ มำกประเสริฐ/9,000สำมำรถปฏิบัติงำนในพ้ืนท่ีได้ 42/2563 1 พ.ย.62

20 จ้ำงเหมำคนงำนท่ัวไปประจ้ำรถตู้ ems 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยวรวุฒิ เม่นตะเภำ/9,000 นำยวรวุฒิ เม่นตะเภำ/9,000 สำมำรถปฏิบัติงำนในพ้ืนท่ีได้ 43/2563 1 พ.ย.62

21 จ้ำงเหมำคนงำนท่ัวไปประจ้ำรถน้้ำ รถดับเพลิง 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยประเทือง กันแคล้ว/9,000 นำยประเทือง กันแคล้ว/9,000 สำมำรถปฏิบัติงำนในพ้ืนท่ีได้ 44/2563 1 พ.ย.62

22 จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือปฏิบัติงำนช่ำงไฟฟ้ำ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยธนวิชญ์  เกษมะณี/9,000 นำยธนวิชญ์  เกษมะณี/9,000 สำมำรถปฏิบัติงำนในพ้ืนท่ีได้ 45/2563 1 พ.ย.62

23 จ้ำงเหมำคนงำนท่ัวไปปฏิบัติงำนคนสวน 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยวัง จันทร์เท่ียง/9,000 นำยวัง จันทร์เท่ียง/9,000 สำมำรถปฏิบัติงำนในพ้ืนท่ีได้ 46/2563 1 พ.ย.62

24 จ้ำงเหมำบุคคลคนเพ่ือปฏิบัติงำนจัดเก็บภำษี 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.พิตรพิบูล พูม่วง/9,000 น.ส.พิตรพิบูล พูม่วง/9,000 สำมำรถปฏิบัติงำนในพ้ืนท่ีได้ 47/2563 1 พ.ย.62

25 จ้ำงเหมำบุคคลคนเพ่ือปฏิบัติงำนผู้ช่วยพัสดุ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงปนัดดำ จันทร์เพชร/9,000 นำงปนัดดำ จันทร์เพชร/9,000 สำมำรถปฏิบัติงำนในพ้ืนท่ีได้ 48/2563 1 พ.ย.62

26 จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือปฏิบัติงำนด้ำนงำนแผนท่ีภำษี 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยจำมร  อัศวรำพำนิช/9,000 นำยจำมร  อัศวรำพำนิช/9,000สำมำรถปฏิบัติงำนในพ้ืนท่ีได้ 49/2563 1 พ.ย.62

27 จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือปฏิบัติงำนพัฒนำชุมชน 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสุรเชษ{ฐ์ เทพรักษ์/9,000 นำยสุรเชษ{ฐ์ เทพรักษ์/9,000 สำมำรถปฏิบัติงำนในพ้ืนท่ีได้ 50/2563 1 พ.ย.62

28 จ้ำงเหมำเก็บขยะ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงบุญส่ง สังข์ทอง/8,000 นำงบุญส่ง สังข์ทอง/8,000 สำมำรถปฏิบัติงำนในพ้ืนท่ีได้ 51/2563 1 พ.ย.62

29 จ้ำงเหมำเก็บขยะ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวรัชนี  สังข์ทอง/8,000 นำงสำวรัชนี  สังข์ทอง/8,000 สำมำรถปฏิบัติงำนในพ้ืนท่ีได้ 52/2563 1 พ.ย.62

30 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยไวนิลอุทัยธำนีเกมส์ 1,824.00        1,824.00        เฉพำะเจำะจง เคเทค กรำฟฟิค/1,824 เคเทค กรำฟฟิค/1,824 สำมำรถปฏิบัติงำนในพ้ืนท่ีได้ 53/2563 5 พ.ย.62

31 จ้ำงเหมำรถแบคโฮขุดซ่อมแซมท่อเมนประปำ 1,500.00        1,500.00        เฉพำะเจำะจง นำยสุคริส ทองคล่ี/1,500 นำยสุคริส ทองคล่ี/1,500 สำมำรถปฏิบัติงำนในพ้ืนท่ีได้ 54/2563 7 พ.ย.62

32 จ้ำงเหมำซ่อมแซมประผุพ้ืนหอถังแชมเปญ 3,500.00        3,500.00        เฉพำะเจำะจง นำยวิชิต อ่อนฉ้่ำ/3,500 นำยวิชิต อ่อนฉ้่ำ/3,500 สำมำรถปฏิบัติงำนในพ้ืนท่ีได้ 55/2563 7 พ.ย.62

33 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 6,350.00        6,350.00        เฉพำะเจำะจง อู๋ เจริญแอร์เซอร์วิส/6,350 อู๋ เจริญแอร์เซอร์วิส/6,350 สำมำรถปฏิบัติงำนในพ้ืนท่ีได้ 56/2563 12 พ.ย.62

34 จ้ำงเหมำจัดท้ำป้ำยไวนิลห้ำมดักจับสัตว์ 500.00           500.00           เฉพำะเจำะจง เคเทค กรำฟฟิค/500 เคเทค กรำฟฟิค/500 สำมำรถปฏิบัติงำนในพ้ืนท่ีได้ 57/2563 22 พ.ย.62


