
แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

ท่ี หรือจ้ำง และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสังเขป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือน้้ำมันเดือน เมษำยน 2563 19,210.00        19,210.00       เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตร/19,210 สหกรณ์กำรเกษตร/19,210 ให้บริกำรรวดเร็ว รำคำมำตรฐำน 40/2563 31 มี.ค.63

2 จ้ำงเหมำเก็บขยะ 8,000.00          8,000.00         เฉพำะเจำะจง นำงบุญส่ง สังข์ทอง/8,000 นำงบุญส่ง สังข์ทอง/8,000 สำมำรถปฏิบัติงำนในพ้ืนท่ีได้ 179/2563 1 เม.ย.63

3 จ้ำงเหมำเก็บขยะ 8,000.00          8,000.00         เฉพำะเจำะจง น.ส.รัชนี  สังข์ทอง/8,000 น.ส.รัชนี  สังข์ทอง/8,000 สำมำรถปฏิบัติงำนในพ้ืนท่ีได้ 180/2563 1 เม.ย.63

4 จ้ำงเหมำ ดูแลสวนสัตว์ 9,000.00          9,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยสมใจ ป้ันช้ำง/9,000 นำยสมใจ ป้ันช้ำง/9,000 สำมำรถปฏิบัติงำนในพ้ืนท่ีได้ 181/2563 1 เม.ย.63

5 จ้ำงเหมำ ดูแลสวนสัตว์ 9,000.00          9,000.00         เฉพำะเจำะจง นำงสำวจันทนำ ขุมทอง/9,000 นำงสำวจันทนำ ขุมทอง/9,000 สำมำรถปฏิบัติงำนในพ้ืนท่ีได้ 182/2563 1 เม.ย.63

6 จ้ำงเหมำบริกำรจดมำตรน้้ำ และจัดเก็บค่ำน้้ำประปำ หมู่ท่ี 1,4 3,000.00          3,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยเอกพล สังข์ทอง/3,000 นำยเอกพล สังข์ทอง/3,000 สำมำรถปฏิบัติงำนในพ้ืนท่ีได้ 183/2563 1 เม.ย.63

7 จ้ำงเหมำบริกำรจดมำตรน้้ำ และจัดเก็บค่ำน้้ำประปำ  หมู่ท่ี 2 1,140.00          1,140.00         เฉพำะเจำะจง นำยมำนพ อินทร์สุ่ม/1,140 นำยมำนพ อินทร์สุ่ม/1,140 สำมำรถปฏิบัติงำนในพ้ืนท่ีได้ 184/2563 1 เม.ย.63

8 จ้ำงเหมำบริกำรจดมำตรน้้ำ และจัดเก้บค่ำน้้ำประปำ หมู่ท่ี 5 1,200.00          1,200.00         เฉพำะเจำะจง น.ส.สมสำย เชษฐำ/1,200 น.ส.สมสำย เชษฐำ/1,200 สำมำรถปฏิบัติงำนในพ้ืนท่ีได้ 185/2563 1 เม.ย.63

9 จ้ำงเหมำบริกำรจดมำตรน้้ำ และจัดเก็บค่ำน้้ำประปำ หมู่ท่ี 6 1,140.00          1,140.00         เฉพำะเจำะจง น.ส.อรพินท์ ทองอ่ิม/1,140 น.ส.อรพินท์ ทองอ่ิม/1,140 สำมำรถปฏิบัติงำนในพ้ืนท่ีได้ 186/2563 1 เม.ย.63

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  เมษำยน 2563

หน่วยงำน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหูช้ำง  อ ำเภอบ้ำนไร่  จังหวัดอุทัยธำนี

วันท่ี 5 พฤษภำคม 2563

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ



10 จ้ำงเหมำบริกำรจดมำตรน้้ำ และจัดเก็บค่ำน้้ำประปำ หมู่ท่ี 7 1,300.00          1,300.00         เฉพำะเจำะจง นำยสมชำย ดีฉนวน/1,300 นำยสมชำย ดีฉนวน/1,300 สำมำรถปฏิบัติงำนในพ้ืนท่ีได้ 187/2563 1 เม.ย.63

11 จ้ำงเหมำบริกำรจดมำตรน้้ำ และจัดเก็บค่ำน้้ำประปำ หมู่ท่ี 13 1,200.00          1,200.00         เฉพำะเจำะจง นำงโนรี ชุ่มมำตร/1,200 นำงโนรี ชุ่มมำตร/1,200 สำมำรถปฏิบัติงำนในพ้ืนท่ีได้ 188/2563 1 เม.ย.63

12 จ้ำงเหมำคนงำนท่ัวไปดูแลระบบประปำ 9,000.00          9,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยณัฐพล โพธ์ิเงิน/9,000 นำยณัฐพล โพธ์ิเงิน/9,000 สำมำรถปฏิบัติงำนในพ้ืนท่ีได้ 189/2563 1 เม.ย.63

13 จ้ำงเหมำคนงำนท่ัวไปดูแลระบบประปำ 9,000.00          9,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยมังกร ทองคล่ี/9,000 นำยมังกร ทองคล่ี/9,000 สำมำรถปฏิบัติงำนในพ้ืนท่ีได้ 190/2563 1 เม.ย.63

14 จ้ำงเหมำคนงำนท่ัวไปประจ้ำรถตู้ ems 9,000.00          9,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยสมรักษ์  มำกประเสริฐ/9,000 นำยสมรักษ์  มำกประเสริฐ/9,000 สำมำรถปฏิบัติงำนในพ้ืนท่ีได้ 191/2563 1 เม.ย.63

15 จ้ำงเหมำคนงำนท่ัวไปประจ้ำรถตู้ ems 9,000.00          9,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยวรวุฒิ  เม่นตะเภำ/9,000 นำยวรวุฒิ  เม่นตะเภำ/9,000 สำมำรถปฏิบัติงำนในพ้ืนท่ีได้ 192/2563 1 เม.ย.63

16 จ้ำงเหมำคนงำนท่ัวไปประจ้ำรถน้้ำ รถดับเพลิง 9,000.00          9,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยประเทือง กันแคล้ว/9,000 นำยประเทือง กันแคล้ว/9,000 สำมำรถปฏิบัติงำนในพ้ืนท่ีได้ 193/2563 1 เม.ย.63

17 จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือปฏิบัติงำนช่ำงไฟฟ้ำ 9,000.00          9,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยธนวิชญ์  เกษมะณี/9,000 นำยธนวิชญ์  เกษมะณี/9,000 สำมำรถปฏิบัติงำนในพ้ืนท่ีได้ 194/2563 1 เม.ย.63

18 จ้ำงเหมำคนงำนท่ัวไปปฏิบัติงำนคนสวน 9,000.00          9,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยวัง จันทร์เท่ียง/9,000 นำยวัง จันทร์เท่ียง/9,000 สำมำรถปฏิบัติงำนในพ้ืนท่ีได้ 195/2563 1 เม.ย.63

19 จ้ำงเหมำบุคคลคนเพ่ือปฏิบัติงำนจัดเก็บภำษี 9,000.00          9,000.00         เฉพำะเจำะจง น.ส.พิตรพิบูล พูม่วง/9,000 น.ส.พิตรพิบูล พูม่วง/9,000 สำมำรถปฏิบัติงำนในพ้ืนท่ีได้ 196/2563 1 เม.ย.63

20 จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน 9,000.00          9,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยจำมร  อัศวรำพำนิช/9,000 นำยจำมร  อัศวรำพำนิช/9,000 สำมำรถปฏิบัติงำนในพ้ืนท่ีได้ 197/2563 1 เม.ย.63

21 จ้ำงเหมำบุคคลคนเพ่ือปฏิบัติงำนผู้ช่วยพัสดุ 9,000.00          9,000.00         เฉพำะเจำะจง นำงปนัดดำ จันทร์เพชร/9,000 นำงปนัดดำ จันทร์เพชร/9,000 สำมำรถปฏิบัติงำนในพ้ืนท่ีได้ 198/2563 1 เม.ย.63

22 จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือปฏิบัติงำนพัฒนำชุมชน 9,000.00          9,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยสุรเชษ{ฐ์ เทพรักษ์/9,000 นำยสุรเชษ{ฐ์ เทพรักษ์/9,000 สำมำรถปฏิบัติงำนในพ้ืนท่ีได้ 199/2563 1 เม.ย.63

23 จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือปฏิบัติงำนด้ำนงำนป้องกัน 9,000.00          9,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยณัฐพงศ์ แก้วจันทร์/9,000 นำยณัฐพงศ์ แก้วจันทร์/9,000 สำมำรถปฏิบัติงำนในพ้ืนท่ีได้ 200/2563 1 เม.ย.63

24 จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือปฏิบัติงำนด้ำนวิเครำะห์ 9,000.00          9,000.00         เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุจิตรำ  ทองอ่ิม/9,000 นำงสำวสุจิตรำ  ทองอ่ิม/9,000 สำมำรถปฏิบัติงำนในพ้ืนท่ีได้ 201/2563 1 เม.ย.63

25 จ้ำงเหมำส้ำรวจจ้ำนวนแมวและสุนัข 7,689.00          7,689.00         เฉพำะเจำะจง นำงสมหมำย ทองอ่ิม/7,689 นำงสมหมำย ทองอ่ิม/7,689 สำมำรถปฏิบัติงำนในพ้ืนท่ีได้ 202/2563 1 เม.ย.63

26 จ้ำงเหมำท้ำอำหำรว่ำง/เคร่ืองด่ืม 750.00             750.00            เฉพำะเจำะจง น.ส.สุลัดดำ ชำวป่ำ/750 น.ส.สุลัดดำ ชำวป่ำ/750 สำมำรถปฏิบัติงำนในพ้ืนท่ีได้ 203/2563 2 เม.ย.63



27 จ้ำงเหมำซ่อมบ้ำรุงรถยนต์ส่วนกลำง จ้ำนวน 2 คัน 24,930.00        24,930.00       เฉพำะเจำะจง นำยวรรชัย ทองอร่ำม/24,930 นำยวรรชัย ทองอร่ำม/24,930 ให้บริกำรรวดเร็ว รำคำมำตรฐำน 204/2563 2 เม.ย.63

28 ค่ำเช่ำพ้ืนท่ีท้ำเว็ปไซต์ อบต. 8,500.00          8,500.00         เฉพำะเจำะจง บ.ก้ำธรสลูช่ัน จ้ำกัด/8,500 บ.ก้ำธรสลูช่ัน จ้ำกัด/8,500 ให้บริกำรรวดเร็ว รำคำมำตรฐำน 205/2563 8 เม.ย.63

29 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้้ำดิบพร้อมระบบตู้ควบคุมไฟฟ้ำ 34,360.00        34,360.00       เฉพำะเจำะจง นำยมณูร์ อ่อนฉ้่ำ/34,360 นำยมณูร์ อ่อนฉ้่ำ/34,360 ให้บริกำรรวดเร็ว รำคำมำตรฐำน 206/2563 8 เม.ย.63

30 จ้ำงเหมำซ่อมรถยนต์ เลขทะเบียน กค 5071 อน. 1,966.66          1,966.66         เฉพำะเจำะจง บ.อีซูซุ อุทัยธำนี จ้ำกัด/1,966.66 บ.อีซูซุ อุทัยธำนี จ้ำกัด/1,966.66 ให้บริกำรรวดเร็ว รำคำมำตรฐำน 207/2563 8 เม.ย.63

31 จ้ำงเหมำรถแบคโฮขุดซ่อมแซมท่อเมนประปำ 5,600.00          5,600.00         เฉพำะเจำะจง นำยสุคริส ทองคล่ี/5,600 นำยสุคริส ทองคล่ี/5,600 สำมำรถปฏิบัติงำนในพ้ืนท่ีได้ 208/2563 14 เม.ย.63

32 จ้ำงเหมำซ่อมแซมหลังคำ ส้ำนักงำน อบต. 8,000.00          8,000.00         เฉพำะเจำะจง นำงมด ศรีรัตน์/8,000 นำงมด ศรีรัตน์/8,000 สำมำรถปฏิบัติงำนในพ้ืนท่ีได้ 209/2563 14 เม.ย.63

33 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ ศพด. 2,550.00          2,550.00         เฉพำะเจำะจง อู๋ เซอร์วิซ/2,550 อู๋ เซอร์วิซ/2,550 สำมำรถปฏิบัติงำนในพ้ืนท่ีได้ 210/2563 14 เม.ย.63

34 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ อปพร. 900.00             900.00            เฉพำะเจำะจง อู๋ เซอร์วิซ/900 อู๋ เซอร์วิซ/900 สำมำรถปฏิบัติงำนในพ้ืนท่ีได้ 211/2563 14 เม.ย.63

35 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ กองช่ำง 600.00             600.00            เฉพำะเจำะจง อู๋ เซอร์วิซ/600 อู๋ เซอร์วิซ/600 สำมำรถปฏิบัติงำนในพ้ืนท่ีได้ 212/2563 14 เม.ย.63

36 ซ้ือวัคซีนป้องกินพิษสุนัขบ้ำ 71,764.00        71,764.00       เฉพำะเจำะจง บ.เหลืองเวชภัณฑ์ จ้ำกัด/71,764 บ.เหลืองเวชภัณฑ์ จ้ำกัด/71,764 ให้บริกำรรวดเร็ว รำคำมำตรฐำน 41/2563 7 เม.ย.63

37 ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ จ้ำนวน 2 รำยกำร 8,600.00          8,600.00         เฉพำะเจำะจง บ.ดวงดีกำรเกษตร/8,600 บ.ดวงดีกำรเกษตร/8,600 ให้บริกำรรวดเร็ว รำคำมำตรฐำน 42/2563 8 เม.ย.63

38 ซ้ือวัสดุท้ำหน้ำกำกผ้ำอนำมัย 32,800.00        32,800.00       เฉพำะเจำะจง ก้ำชัยพำนิช/32,800 ก้ำชัยพำนิช/32,800 ให้บริกำรรวดเร็ว รำคำมำตรฐำน 43/2563 8 เม.ย.63

39 ซ้ือเคมีดับเพลิง 17,250.00        17,250.00       เฉพำะเจำะจง อำร์เอ็ม เซพต์ไฟร์/17,250 อำร์เอ็ม เซพต์ไฟร์/17,250 ให้บริกำรรวดเร็ว รำคำมำตรฐำน 44/2563 20 เม.ย.63

40 ซ้ือวัสดุบ้ำนพัง จ้ำนวน 38 รำยกำร 202,666.00      202,666.00     เฉพำะเจำะจง อังคณำวัสดุก่อสร้ำง/202,666 อังคณำวัสดุก่อสร้ำง/202,666 ให้บริกำรรวดเร็ว รำคำมำตรฐำน 45/2563 20 เม.ย.63


