
แบบ สขร. 1

ล าดบั วงเงินที่จะซ้ือ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

ที่ หรือจ้าง และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

1 จา้งเหมาเกบ็ขยะ 8,000.00         8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางบุญส่ง สังขท์อง/8,000 นางบุญส่ง สังขท์อง/8,000 สามารถปฏบิัติงานในพืน้ทีไ่ด้ 73/2564 1 ธ.ค.63

2 จา้งเหมาเกบ็ขยะ 8,000.00         8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนี  สังขท์อง/8,000 นางสาวรัชนี  สังขท์อง/8,000 สามารถปฏบิัติงานในพืน้ทีไ่ด้ 74/2564 1 ธ.ค.63

3 จา้งเหมา ดูแลสวนสัตว์ 9,000.00         9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมใจ  ปัน้ช้าง/9,000 นายสมใจ  ปัน้ช้าง/9,000 สามารถปฏบิัติงานในพืน้ทีไ่ด้ 75/2564 1 ธ.ค.63

4 จา้งเหมา ดูแลสวนสัตว์ 9,000.00         9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจนัทนา ขมุทอง/9,000 นางสาวจนัทนา ขมุทอง/9,000 สามารถปฏบิัติงานในพืน้ทีไ่ด้ 76/2564 1 ธ.ค.63

5 จดัซ้ือน้้ามนั ๒๑,๘๙๐.๐๐ 21,890.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ฯบ้านไร่/21,890 สหกรณ์ฯบ้านไร่/21,890 ใหบ้ริการรวดเร็ว ราคามาตรฐาน 8/2564 1 ธ.ค.63

6 จา้งเหมาบริการจดมาตรน้้า และจดัเกบ็ค่าน้้าประปา หมูท่ี ่1,4 3,000.00         3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกพล สังขท์อง/3,000 นายเอกพล สังขท์อง/3,000 สามารถปฏบิัติงานในพืน้ทีไ่ด้ 77/2564 1 ธ.ค.63

7 จา้งเหมาบริการจดมาตรน้้า และจดัเกบ็ค่าน้้าประปา  หมูท่ี ่2 1,140.00         1,140.00 เฉพาะเจาะจง นายมานพ อนิทร์สุ่ม/1,140 นายมานพ อนิทร์สุ่ม/1,140 สามารถปฏบิัติงานในพืน้ทีไ่ด้ 78/2564 1 ธ.ค.63

8 จา้งเหมาบริการจดมาตรน้้า และจดัเกบ้ค่าน้้าประปา หมูท่ี ่5 1,200.00         1,200.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สมสาย เชษฐา/1,200 น.ส.สมสาย เชษฐา/1,200 สามารถปฏบิัติงานในพืน้ทีไ่ด้ 79/2564 1 ธ.ค.63

9 จา้งเหมาบริการจดมาตรน้้า และจดัเกบ็ค่าน้้าประปา หมูท่ี ่6 1,140.00         1,140.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อรพินท์ ทองอิม่/1,140 น.ส.อรพินท์ ทองอิม่/1,140 สามารถปฏบิัติงานในพืน้ทีไ่ด้ 80/2564 1 ธ.ค.63

10 จา้งเหมาบริการจดมาตรน้้า และจดัเกบ็ค่าน้้าประปา หมูท่ี ่7 1,300.00         1,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ดีฉนวน/1,300 นายสมชาย ดีฉนวน/1,300 สามารถปฏบิัติงานในพืน้ทีไ่ด้ 81/2564 1 ธ.ค.63

11 จา้งเหมาบริการจดมาตรน้้า และจดัเกบ็ค่าน้้าประปา หมูท่ี ่13 1,200.00         1,200.00 เฉพาะเจาะจง นางโนรี ชุ่มมาตร/1,200 นางโนรี ชุ่มมาตร/1,200 สามารถปฏบิัติงานในพืน้ทีไ่ด้ 82/2564 1 ธ.ค.63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  ธันวาคม 2563

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลหูชา้ง  อ าเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี

วันที ่5 มกราคม 2564

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ



12 จา้งเหมาคนงานทัว่ไปดูแลระบบประปา 9,000.00         9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล  โพธิ์เงิน/9,000 นายณัฐพล  โพธิ์เงิน/9,000 สามารถปฏบิัติงานในพืน้ทีไ่ด้ 83/2564 1 ธ.ค.63

13 จา้งเหมาคนงานทัว่ไปดูแลระบบประปา 9,000.00         9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสัจจา  นาคแกว้/9,000 นายสัจจา  นาคแกว้/9,000 สามารถปฏบิัติงานในพืน้ทีไ่ด้ 84/2564 1 ธ.ค.63

14 จา้งเหมาคนงานทัว่ไปประจ้ารถตู้ ems 9,000.00         9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรวุฒิ เมน่ตะเภา/9,000 นายวรวุฒิ เมน่ตะเภา/9,000 สามารถปฏบิัติงานในพืน้ทีไ่ด้ 85/2564 1 ธ.ค.63

15 จา้งเหมาคนงานทัว่ไปประจ้ารถน้้า รถดับเพลิง 9,000.00         9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประเทือง กนัแคล้ว/9,000 นายประเทือง กนัแคล้ว/9,000 สามารถปฏบิัติงานในพืน้ทีไ่ด้ 86/2564 1 ธ.ค.63

16 จา้งเหมาคนงานทัว่ไปปฏบิัติงานคนสวน 9,000.00         9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัง จนัทร์เทีย่ง/9,000 นายวัง จนัทร์เทีย่ง/9,000 สามารถปฏบิัติงานในพืน้ทีไ่ด้ 87/2564 1 ธ.ค.63

17 จา้งเหมาบุคคลคนเพือ่ปฏบิัติงานผู้ช่วยพัสดุ 9,000.00         9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปนัดดา จนัทร์เพชร/9,000 นางปนัดดา จนัทร์เพชร/9,000 สามารถปฏบิัติงานในพืน้ทีไ่ด้ 88/2564 1 ธ.ค.63

18 จา้งเหมาบุคคลคนเพือ่ปฏบิัติงานจดัเกบ็ภาษี 9,000.00         9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนัฐพงศ์ แกว้จนัทร์/9,000 นายนัฐพงศ์ แกว้จนัทร์/9,000 สามารถปฏบิัติงานในพืน้ทีไ่ด้ 89/2564 1 ธ.ค.63

19 จา้งเหมาบุคคลเพือ่ปฏบิัติงานป้องกนัฯ 9,000.00         9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจามร  อศัวราพานิช/9,000 นายจามร  อศัวราพานิช/9,000 สามารถปฏบิัติงานในพืน้ทีไ่ด้ 90/2564 1 ธ.ค.63

20 จา้งเหมาบุคคลเพือ่ปฏบิัติงานด้านวิเคราะห์ 9,000.00         9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุจติรา  ทองอิม่/4,640 นางสาวสุจติรา  ทองอิม่/4,640 สามารถปฏบิัติงานในพืน้ทีไ่ด้ 91/2564 1 ธ.ค.63

21 จา้งเหมาบุคคลเพือ่ปฏบิัติงานด้านงานผู้ดูแลเด็ก 9,000.00         9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางประจวบ  เกษราช/675 นางประจวบ  เกษราช/675 สามารถปฏบิัติงานในพืน้ทีไ่ด้ 92/2564 1 ธ.ค.63

22 จา้งเหมาบริการบุคคล ปฏบิัติงานด้านงานธุรการในกองการศึกษาฯ 9,000.00         9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชลธิชา  ฟักออ่น/9,000 น.ส.ชลธิชา  ฟักออ่น/9,000 สามารถปฏบิัติงานในพืน้ทีไ่ด้ 93/2564 1 ธ.ค.63

23 จา้งเหมาจดัเตรียมอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 750.00            750.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.สุลัดดา ชาวป่า/750 น.ส.สุลัดดา ชาวป่า/750 สามารถปฏบิัติงานในพืน้ทีไ่ด้ 94/2564 17 ธ.ค.63

24 จา้งเหมาเปล่ียนกรวดกรอง-ทรายกรอง น้้าประปา 81,000.00       81,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสาธิต สิงหท์อง/81,000 นายสาธิต สิงหท์อง/81,000 ใหบ้ริการรวดเร็ว ราคามาตรฐาน 95/2564 17 ธ.ค.63

25 ซ้ือชุดอปุกรณ์ DLTV 26,500.00       30,700.00       เฉพาะเจาะจง หจก.111 พานิช/26,500 หจก.111 พานิช/26,500 ใหบ้ริการรวดเร็ว ราคามาตรฐาน 9/2564  21 ธ.ค.63

26 ซ้ืออาหารสัตว์ จ้านวน 100 ลูก 37,000.00       37,000.00       เฉพาะเจาะจง ศิรประภาอาหารสัตว์/37,000 ศิรประภาอาหารสัตว์/37,000 ใหบ้ริการรวดเร็ว ราคามาตรฐาน 10/2564 23 ธ.ค.63

27 ซ้ือวัสดุส้านักงาน จ้านวน 5 รยการ 8,290.00         8,290.00         เฉพาะเจาะจง บ.อกัษรศักด์ิศิริ/8,290 บ.อกัษรศักด์ิศิริ/8,290 ใหบ้ริการรวดเร็ว ราคามาตรฐาน 11/2564 23 ธ.ค.63

28 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ้านวน 5 รายการ 1,880.00         1,880.00         เฉพาะเจาะจง โอเคสเตชั่น/1,880 โอเคสเตชั่น/1,880 ใหบ้ริการรวดเร็ว ราคามาตรฐาน 12/2564 23 ธ.ค.63

29 ซ้ือมาตรวัดน้้า จ้านวน 20 ตัว 7,600.00         7,600.00         เฉพาะเจาะจง องัคณาวัสดุกอ่สร้าง/7600 องัคณาวัสดุกอ่สร้าง/7600 ใหบ้ริการรวดเร็ว ราคามาตรฐาน 13/2564 24 ธ.ค.63



30 จา้งเหมารถแบคโฮขดุซ่อมแซมท่อเมนประปา 6,000.00         6,000.00         เฉพาะเจาะจง นายค้าเนียน ป้อมค้า/6,000 นายค้าเนียน ป้อมค้า/6,000 ใหบ้ริการรวดเร็ว ราคามาตรฐาน 96/2564 21 ธ.ค.63

31 จา้งเหมาท้าป้ายไวนิลโครงการ 7 วันอนัตราย ช่วงปีใหม่ 3,570.00         3,570.00         เฉพาะเจาะจง เคเทคกราฟฟิค/3,570 เคเทคกราฟฟิค/3,570 ใหบ้ริการรวดเร็ว ราคามาตรฐาน 97/2564 23 ธ.ค.63

32 จา้งเหมาจดัเตรียมสถานทีโ่ครงการ 7 วันอนัตราย ช่วงปีใหม่ 2,800.00         2,800.00         เฉพาะเจาะจง นายหอม ศรีเดช/2,800 นายหอม ศรีเดช/2,800 ใหบ้ริการรวดเร็ว ราคามาตรฐาน 98/2564 25 ธ.ค.63

33 จา้งเหมาจดัเตรียมน้้าด่ืมบริการประชาชน 3,500.00         3,500.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.สุลัดดา ชาวป่า/3,500 น.ส.สุลัดดา ชาวป่า/3,500 ใหบ้ริการรวดเร็ว ราคามาตรฐาน 99/2564 25 ธ.ค.63

34 จา้งเหมาจดัเตรียอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 750.00            750.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.สุลัดดา ชาวป่า/750 น.ส.สุลัดดา ชาวป่า/750 ใหบ้ริการรวดเร็ว ราคามาตรฐาน 100/2564 28 ธ.ค.63

35 จา้งเหมาซ่อมแซฒรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 5492 อน. -                 เฉพาะเจาะจง ดวงดีการเกษตร/3,050 ดวงดีการเกษตร/3,050 สามารถปฏบิัติงานในพืน้ทีไ่ด้ 101/2564 28 ธ.ค.63


