
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 215/2563 1 พ.ค.63

2 จ้างเหมาเก็บขยะ 8,000.00        8,000.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.รัชนี  สังข์ทอง/8,000 น.ส.รัชนี  สังข์ทอง/8,000 สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได้ 216/2563 1 พ.ค.63

3 จ้างเหมา ดูแลสวนสัตว์ 9,000.00        9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสมใจ ป้ันช้าง/9,000 นายสมใจ ป้ันช้าง/9,000 สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได้ 217/2563 1 พ.ค.63

4 จ้างเหมา ดูแลสวนสัตว์ 9,000.00        9,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทนา ขุมทอง/9,000 นางสาวจันทนา ขุมทอง/9,000 สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได้ 218/2563 1 พ.ค.63

5 จ้างเหมาบริการจดมาตรน้้า และจัดเก็บค่าน้้าประปา หมู่ท่ี 1,4 3,000.00        3,000.00       เฉพาะเจาะจง นายเอกพล สังข์ทอง/3,000 นายเอกพล สังข์ทอง/3,000 สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได้ 219/2563 1 พ.ค.63

6 จ้างเหมาบริการจดมาตรน้้า และจัดเก็บค่าน้้าประปา  หมู่ท่ี 2 1,140.00        1,140.00       เฉพาะเจาะจง นายมานพ อินทร์สุ่ม/1,140 นายมานพ อินทร์สุ่ม/1,140 สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได้ 220/2563 1 พ.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 221/2563 1 พ.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 222/2563 1 พ.ค.63

9 จ้างเหมาบริการจดมาตรน้้า และจัดเก็บค่าน้้าประปา หมู่ท่ี 7 1,300.00        1,300.00       เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ดีฉนวน/1,300 นายสมชาย ดีฉนวน/1,300 สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได้ 223/2563 1 พ.ค.63

10 จ้างเหมาบริการจดมาตรน้้า และจัดเก็บค่าน้้าประปา หมู่ท่ี 13 1,200.00        1,200.00       เฉพาะเจาะจง นางโนรี ชุ่มมาตร/1,200 นางโนรี ชุ่มมาตร/1,200 สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได้ 224/2563 1 พ.ค.63

11 จ้างเหมาคนงานท่ัวไปดูแลระบบประปา 9,000.00        9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล  โพธ์ิเงิน/9,000 นายณัฐพล  โพธ์ิเงิน/9,000 สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได้ 225/2563 1 พ.ค.63

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  พฤษภำคม 2563

หน่วยงำน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหูช้ำง  อ ำเภอบ้ำนไร่  จังหวัดอุทัยธำนี

วันท่ี 5 มิถุนำยน 2563

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ



12 จ้างเหมาคนงานท่ัวไปดูแลระบบประปา 9,000.00        9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายมังกร  ทองคล่ี/9,000 นายมังกร  ทองคล่ี/9,000 สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได้ 226/2563 1 พ.ค.63

13 จ้างเหมาคนงานท่ัวไปประจ้ารถตู้ ems 9,000.00        9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสมรักษ์  มากประเสริฐ/9,000 นายสมรักษ์  มากประเสริฐ/9,000 สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได้ 227/2563 1 พ.ค.63

14 จ้างเหมาคนงานท่ัวไปประจ้ารถตู้ ems 9,000.00        9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ  เม่นตะเภา/9,000 นายณัฐวุฒิ  เม่นตะเภา/9,000 สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได้ 228/2563 1 พ.ค.63

15 จ้างเหมาคนงานท่ัวไปประจ้ารถน้้า รถดับเพลิง 9,000.00        9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายประเทือง กันแคล้ว/9,000 นายประเทือง กันแคล้ว/9,000 สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได้ 229/2563 1 พ.ค.63

16 จ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า 9,000.00        9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายธนวิชญ์  เกษมะณี/9,000 นายธนวิชญ์  เกษมะณี/9,000 สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได้ 230/2563 1 พ.ค.63

17 จ้างเหมาคนงานท่ัวไปปฏิบัติงานคนสวน 9,000.00        9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายวัง จันทร์เท่ียง/9,000 นายวัง จันทร์เท่ียง/9,000 สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได้ 231/2563 1 พ.ค.63

19 จ้างเหมาบุคคลคนเพ่ือปฏิบัติงานจัดเก็บภาษี 9,000.00        9,000.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.พิตรพิบูล พูม่วง/9,000 น.ส.พิตรพิบูล พูม่วง/9,000 สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได้ 232/2563 1 พ.ค.63

20 จ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานด้านการเงิน 9,000.00        9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายจามร  อัศวราพานิช/9,000 นายจามร  อัศวราพานิช/9,000 สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได้ 233/2563 1 พ.ค.63

21 จ้างเหมาบุคคลคนเพ่ือปฏิบัติงานผู้ช่วยพัสดุ 9,000.00        9,000.00       เฉพาะเจาะจง นางปนัดดา จันทร์เพชร/9,000 นางปนัดดา จันทร์เพชร/9,000 สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได้ 234/2563 1 พ.ค.63

22 จ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน 9,000.00        9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสุรเชษ{ฐ์ เทพรักษ์/9,000 นายสุรเชษ{ฐ์ เทพรักษ์/9,000 สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได้ 235/2563 1 พ.ค.63

23 จ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานด้านงานป้องกัน 9,000.00        9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงศ์ แก้วจันทร์/9,000 นายณัฐพงศ์ แก้วจันทร์/9,000 สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได้ 236/2563 1 พ.ค.63

24 จ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์ 9,000.00        9,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวสุจิตรา  ทองอ่ิม/9,000 นางสาวสุจิตรา  ทองอ่ิม/9,000 สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได้ 237/2563 1 พ.ค.63

24 จ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานด้านธุรการ 9,000.00        9,000.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.ชลธิชา  ฟักอ่อน/9,000 น.ส.ชลธิชา  ฟักอ่อน/9,000 สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได้ 238/2563 1 พ.ค.63

25 จ้างเหมาจัดท้าบรรไดข้ึนเสาไฟฟ้า 1,500.00        1,500.00       เฉพาะเจาะจง นายสังวาล กลัดกะยาง/1,500 นายสังวาล กลัดกะยาง/1,500 ให้บริการรวดเร็ว ราคามาตรฐาน 239/2563 5 พ.ค.63

26 จ้างเหมาซ่อมแอร์ส้านักงาน อบต. 7,800.00        7,800.00       เฉพาะเจาะจง พัชรพล แอร์ เซอร์วิส/7,800 พัชรพล แอร์ เซอร์วิส/7,800 สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได้ 240/2563 12 พ.ค.63

27 จ้างเหมาจัดท้าป้ายโควิด-19 1,824.00        1,824.00       เฉพาะเจาะจง เคเทค กราฟฟิค/1,824 เคเทค กราฟฟิค/1,824 ให้บริการรวดเร็ว ราคามาตรฐาน 241/2563 12 พ.ค.63

28 จ้างเหมาซ่อมแซมติดต้ังชุดสัญญาณไฟ 45,300.00      45,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านดีไฟร์เซอร์วิส/45,300 ร้านดีไฟร์เซอร์วิส/45,300 ให้บริการรวดเร็ว ราคามาตรฐาน 242/2563 12 พ.ค.63

29 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้า 160.00           160.00          เฉพาะเจาะจง ดวงดีการเกษตร/160 ดวงดีการเกษตร/160 ให้บริการรวดเร็ว ราคามาตรฐาน 243/2563 21 พ.ค.63



30 จัดซ้ือน้้ามันประจ้าเดือน พฤษภาคม 63 22,760.00      22,760.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์บ้านไร่/22,760 สหกรณ์บ้านไร่/22,760 ให้บริการรวดเร็ว ราคามาตรฐาน 46/2563 1 พ.ค.63

31 จัดซ้ือวัสดุประปา จ้านวน 1 รายการ 1,000.00        1,000.00       เฉพาะเจาะจง ดวงดีการเกษตร/1,000 ดวงดีการเกษตร/1,000 ให้บริการรวดเร็ว ราคามาตรฐาน 47/2563 5 พ.ค.63

32 จัดซ้ือวัสดุประปา จ้านวน 21 รายการ 2,208.00        2,208.00       เฉพาะเจาะจง อังคณาวัสดุก่อสร้าง/2,208 อังคณาวัสดุก่อสร้าง/2,208 ให้บริการรวดเร็ว ราคามาตรฐาน 48/2563 5 พ.ค.63

33 จัดซ้ือวัสดุซ่อมแซมหลังคาอาคารเก็บอาหารสัตว์ 1,085.00        1,085.00       เฉพาะเจาะจง อังคณาวัสดุก่อสร้าง/1,085 อังคณาวัสดุก่อสร้าง/1,085 ให้บริการรวดเร็ว ราคามาตรฐาน 49/2563 12 พ.ค.63

34 จัดซ้ืออาหารสัตว์ 37,000.00      37,000.00     เฉพาะเจาะจง ศิรประภาอาหารสัตว์/37,000 ศิรประภาอาหารสัตว์/37,000 ให้บริการรวดเร็ว ราคามาตรฐาน 50/2563 12 พ.ค.63

35 จัดซ้ือนมโรงเรียน 128,560.80    128,560.80   เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ  ผุดผ่อง/128,560.08 นายณัฐวุฒิ  ผุดผ่อง/128,560.08 ให้บริการรวดเร็ว ราคามาตรฐาน 51/2563 12 พ.ค.63

36 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 900.00           900.00          เฉพาะเจาะจง เจคอมเซอร์วิส/900 เจคอมเซอร์วิส/900 ให้บริการรวดเร็ว ราคามาตรฐาน 52/2563 21 พ.ค.63

37 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,580.00        2,580.00       เฉพาะเจาะจง เจคอมเซอร์วิส/2,580 เจคอมเซอร์วิส/2,580 ให้บริการรวดเร็ว ราคามาตรฐาน 53/2563 21 พ.ค.63

38 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน 7,130.00        7,130.00       เฉพาะเจาะจง บ.อักษรศักด์ิศิริ/7,130 บ.อักษรศักด์ิศิริ/7,130 ให้บริการรวดเร็ว ราคามาตรฐาน 54/2563 21 พ.ค.63


