
แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

ท่ี หรือจ้ำง และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสังเขป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างเหมาเก็บขยะ 8,000.00          8,000.00          เฉพาะเจาะจง นางบุญส่ง สังข์ทอง/8,000 นางบุญส่ง สังข์ทอง/8,000 สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได้ 120/2563 31 ม.ค.63

2 จ้างเหมาเก็บขยะ 8,000.00          8,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนี  สังข์ทอง/8,000 นางสาวรัชนี  สังข์ทอง/8,000 สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได้ 121/2563 31 ม.ค.63

3 จ้างเหมา ดูแลสวนสัตว์ 9,000.00          9,000.00          เฉพาะเจาะจง นายสมใจ ป้ันช้าง/9,000 นายสมใจ ป้ันช้าง/9,000 สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได้ 122/2563 31 ม.ค.63

4 จ้างเหมา ดูแลสวนสัตว์ 9,000.00          9,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทนา ขุมทอง/9,000 นางสาวจันทนา ขุมทอง/9,000 สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได้ 123/2563 31 ม.ค.63

5 จ้างเหมาบริการจดมาตรน้้า และจัดเก็บค่าน้้าประปา หมู่ท่ี 1,4 3,000.00          3,000.00          เฉพาะเจาะจง นายเอกพล สังข์ทอง/3,000 นายเอกพล สังข์ทอง/3,000 สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได้ 124/2563 31 ม.ค.63

6 จ้างเหมาบริการจดมาตรน้้า และจัดเก็บค่าน้้าประปา  หมู่ท่ี 2 1,140.00          1,140.00          เฉพาะเจาะจง นายมานพ อินทร์สุ่ม/1,140 นายมานพ อินทร์สุ่ม/1,140 สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได้ 125/2563 31 ม.ค.63

7 จ้างเหมาบริการจดมาตรน้้า และจัดเก้บค่าน้้าประปา หมู่ท่ี 5 1,200.00          1,200.00          เฉพาะเจาะจง น.ส.สมสาย เชษฐา/1,200 น.ส.สมสาย เชษฐา/1,200 สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได้ 126/2563 31 ม.ค.63

8 จ้างเหมาบริการจดมาตรน้้า และจัดเก็บค่าน้้าประปา หมู่ท่ี 6 1,140.00          1,140.00          เฉพาะเจาะจง น.ส.อรพินท์ ทองอ่ิม/1,140 น.ส.อรพินท์ ทองอ่ิม/1,140 สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได้ 127/2563 31 ม.ค.63

9 จ้างเหมาบริการจดมาตรน้้า และจัดเก็บค่าน้้าประปา หมู่ท่ี 7 1,300.00          1,300.00          เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ดีฉนวน/1,300 นายสมชาย ดีฉนวน/1,300 สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได้ 128/2563 31 ม.ค.63

10 จ้างเหมาบริการจดมาตรน้้า และจัดเก็บค่าน้้าประปา หมู่ท่ี 13 1,200.00          1,200.00          เฉพาะเจาะจง นางโนรี ชุ่มมาตร/1,200 นางโนรี ชุ่มมาตร/1,200 สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได้ 129/2563 31 ม.ค.63

11 จ้างเหมาคนงานท่ัวไปดูแลระบบประปา 9,000.00          9,000.00          เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล  โพธ์ิเงิน/9,000 นายณัฐพล  โพธ์ิเงิน/9,000 สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได้ 130/2563 31 ม.ค.63

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  กุมภำพันธ์ 2563

หน่วยงำน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหูช้ำง  อ ำเภอบ้ำนไร่  จังหวัดอุทัยธำนี

วันท่ี 3 มีนำคม 2562

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ



12 จ้างเหมาคนงานท่ัวไปดูแลระบบประปา 9,000.00          9,000.00          เฉพาะเจาะจง นายมังกร  ทองคล่ี/9,000 นายมังกร  ทองคล่ี/9,000 สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได้ 131/2563 31 ม.ค.63

13 จ้างเหมาคนงานท่ัวไปประจ้ารถตู้ ems 9,000.00          9,000.00          เฉพาะเจาะจง นายสมรักษ์  มากประเสริฐ/9,000 นายสมรักษ์  มากประเสริฐ/9,000 สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได้ 132/2563 31 ม.ค.63

14 จ้างเหมาคนงานท่ัวไปประจ้ารถตู้ ems 9,000.00          9,000.00          เฉพาะเจาะจง นายวรวุฒิ  เม่นตะเภา/9,000 นายวรวุฒิ  เม่นตะเภา/9,000 สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได้ 133/2563 31 ม.ค.63

15 จ้างเหมาคนงานท่ัวไปประจ้ารถน้้า รถดับเพลิง 9,000.00          9,000.00          เฉพาะเจาะจง นายประเทือง กันแคล้ว/9,000 นายประเทือง กันแคล้ว/9,000 สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได้ 134/2563 31 ม.ค.63

16 จ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า 9,000.00          9,000.00          เฉพาะเจาะจง นายธนวิชญ์  เกษมะณี/9,000 นายธนวิชญ์  เกษมะณี/9,000 สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได้ 135/2563 31 ม.ค.63

17 จ้างเหมาคนงานท่ัวไปปฏิบัติงานคนสวน 9,000.00          9,000.00          เฉพาะเจาะจง นายวัง จันทร์เท่ียง/9,000 นายวัง จันทร์เท่ียง/9,000 สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได้ 136/2563 31 ม.ค.63

18 จ้างเหมาบุคคลคนเพ่ือปฏิบัติงานจัดเก็บภาษี 9,000.00          9,000.00          เฉพาะเจาะจง น.ส.พิตรพิบูล พูม่วง/9,000 น.ส.พิตรพิบูล พูม่วง/9,000 สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได้ 137/2563 31 ม.ค.63

19 จ้างเหมาบุคคลคนเพ่ือปฏิบัติงานผู้ช่วยพัสดุ 9,000.00          9,000.00          เฉพาะเจาะจง นางปนัดดา จันทร์เพชร/9,000 นางปนัดดา จันทร์เพชร/9,000 สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได้ 138/2563 31 ม.ค.63

20 จ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานด้านงานแผนท่ีภาษี 9,000.00          9,000.00          เฉพาะเจาะจง นายจามร  อัศวราพานิช/9,000 นายจามร  อัศวราพานิช/9,000 สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได้ 138/2563 31 ม.ค.63

21 จ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน 9,000.00          9,000.00          เฉพาะเจาะจง นายสุรเชษ{ฐ์ เทพรักษ์/9,000 นายสุรเชษ{ฐ์ เทพรักษ์/9,000 สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได้ 140/2563 31 ม.ค.63

22 จ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์ 9,000.00          9,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวสุจิตรา  ทองอ่ิม/9,000 นางสาวสุจิตรา  ทองอ่ิม/9,000 สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได้ 141/2563 31 ม.ค.63

23 ตรวจเช็คซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ืองพิมพ์ 2,160.00          2,160.00          เฉพาะเจาะจง เจคอม เซอร์วิส/2,160 เจคอม เซอร์วิส/2,160 ให้บริการรวดเร็ว ราคามาตรฐาน 142/2563 5 ก.พ.63

24 จ้างเหมาซ่อมบ้ารุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน  บจ 7089 อุทัยธานี 2,150.00          2,150.00          เฉพาะเจาะจง สุชาติออโต้แอร์/3,150 สุชาติออโต้แอร์/3,150 สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได้ 143/2563 11 ก.พ.63

25 จ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5,890.00          5,890.00          เฉพาะเจาะจง นายนัฐพงศ์ แก้วจันทร์/5,890 นายนัฐพงศ์ แก้วจันทร์/5,890 สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได้ 144/2563 11 ก.พ.63

26 จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ 300.00            300.00            เฉพาะเจาะจง เจคอม เซอร์วิส/300 เจคอม เซอร์วิส/300 ให้บริการรวดเร็ว ราคามาตรฐาน 145/2563 14 ก.พ.63

27 จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3,150.00          3,150.00          เฉพาะเจาะจง เจคอม เซอร์วิส/3,150 เจคอม เซอร์วิส/3,150 ให้บริการรวดเร็ว ราคามาตรฐาน 146/2563 14 ก.พ.63

28 จ้างเหมารถแบ็คโฮขุดซ่อมแซมท่อเมนประปา 3,000.00          3,000.00          เฉพาะเจาะจง นายสุคริส ทองคล่ี/3,000 นายสุคริส ทองคล่ี/3,000 ให้บริการรวดเร็ว ราคามาตรฐาน 147/2563 18 ก.พ.63

29 จ้างเหมาซ่อมแซมประตูระบายน้้า หมู่ 1 20,100.00        20,100.00        เฉพาะเจาะจง นายบุญมา ขอจัดกลาง/20,100 นายบุญมา ขอจัดกลาง/20,100 ให้บริการรวดเร็ว ราคามาตรฐาน 148/2563 18 ก.พ.63



30 จ้างเหมาท้าป้ายไวนิล 1,824.00          1,824.00          เฉพาะเจาะจง เคเทคกราฟฟิค/1,824 เคเทคกราฟฟิค/1,824 ให้บริการรวดเร็ว ราคามาตรฐาน 149/2563 24 ก.พ.63

31 จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ 740.00            740.00            เฉพาะเจาะจง เจคอม เซอร์วิส/740 เจคอม เซอร์วิส/740 สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได้ 150/2563 24 ก.พ.63

32 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน จ้านวน 10 รายการ 11,315.00        11,315.00        เฉพาะเจาะจง บ.อักษรศักด์ิศิริ จ้ากัด/11,315 บ.อักษรศักด์ิศิริ จ้ากัด/11,315 ให้บริการรวดเร็ว ราคามาตรฐาน 23/2563 3 ก.พ..63

33 จัดซ้ือวัสดุงานก่อสร้าง จ้านวน 1 รายการ 18,000.00        18,000.00        เฉพาะเจาะจง อังคณาวัสดุก่อสร้าง/18,000 อังคณาวัสดุก่อสร้าง/18,000 ให้บริการรวดเร็ว ราคามาตรฐาน 24/2563 5 ก.พ..63

34 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 540.00            540.00            เฉพาะเจาะจง บ.ดวงดีการเกษตร จ้ากัด/540 บ.ดวงดีการเกษตร จ้ากัด/540 ให้บริการรวดเร็ว ราคามาตรฐาน 25/2563 11 ก.พ..63

35 จัดซ้ือวัสดุการไฟฟ้า 2,930.00          2,930.00          เฉพาะเจาะจง บ.ดวงดีการเกษตร จ้ากัด/2,930 บ.ดวงดีการเกษตร จ้ากัด/2,930 ให้บริการรวดเร็ว ราคามาตรฐาน 26/2563 17 ก.พ..63

36 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 9,047.00          9,047.00          เฉพาะเจาะจง อังคณาวัสดุก่อสร้าง/9,047 อังคณาวัสดุก่อสร้าง/9,047 ให้บริการรวดเร็ว ราคามาตรฐาน 27/2563 17 ก.พ..63

37 จัดซ้ือวัสดุการไฟฟ้า จ้านวน 4 รายการ 5,050.00          5,050.00          เฉพาะเจาะจง บ.ดวงดีการเกษตร จ้ากัด/5,050 บ.ดวงดีการเกษตร จ้ากัด/5,050 ให้บริการรวดเร็ว ราคามาตรฐาน 29/2563 24 ก.พ..63


