
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 102/2564 1 ม.ค.64

2 จา้งเหมาเกบ็ขยะ 8,000.00       8,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนี  สังขท์อง/8,000 นางสาวรัชนี  สังขท์อง/8,000 สามารถปฏบิัติงานในพืน้ทีไ่ด้ 103/2564 1 ม.ค.64

3 จา้งเหมา ดูแลสวนสัตว์ 9,000.00       9,000.00        เฉพาะเจาะจง นายสมใจ ปัน้ช้าง/9,000 นายสมใจ ปัน้ช้าง/9,000 สามารถปฏบิัติงานในพืน้ทีไ่ด้ 104/2564 1 ม.ค.64

4 จา้งเหมา ดูแลสวนสัตว์ 9,000.00       9,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวจนัทนา ขมุทอง/9,000 นางสาวจนัทนา ขมุทอง/9,000 สามารถปฏบิัติงานในพืน้ทีไ่ด้ 105/2564 1 ม.ค.64

5 จา้งเหมาบริการจดมาตรน้้า และจดัเกบ็ค่าน้้าประปา  หมูท่ี ่2 1,140.00       1,140.00        เฉพาะเจาะจง นายมานพ อนิทร์สุ่ม/1,140 นายมานพ อนิทร์สุ่ม/1,140 สามารถปฏบิัติงานในพืน้ทีไ่ด้ 106/2564 4 ม.ค.64

6 จา้งเหมาบริการจดมาตรน้้า และจดัเกบ้ค่าน้้าประปา หมูท่ี ่5 1,200.00       1,200.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.สมสาย เชษฐา/1,200 น.ส.สมสาย เชษฐา/1,200 สามารถปฏบิัติงานในพืน้ทีไ่ด้ 107/2564 4 ม.ค.64

7 จา้งเหมาบริการจดมาตรน้้า และจดัเกบ็ค่าน้้าประปา หมูท่ี ่6 1,140.00       1,140.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.อรพินท์ ทองอิม่/1,140 น.ส.อรพินท์ ทองอิม่/1,140 สามารถปฏบิัติงานในพืน้ทีไ่ด้ 108/2564 4 ม.ค.64

8 จา้งเหมาบริการจดมาตรน้้า และจดัเกบ็ค่าน้้าประปา หมูท่ี ่7 1,300.00       1,300.00        เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ดีฉนวน/1,300 นายสมชาย ดีฉนวน/1,300 สามารถปฏบิัติงานในพืน้ทีไ่ด้ 109/2564 4 ม.ค.64

9 จา้งเหมาบริการจดมาตรน้้า และจดัเกบ็ค่าน้้าประปา หมูท่ี ่13 1,200.00       1,200.00        เฉพาะเจาะจง นางโนรี ชุ่มมาตร/1,200 นางโนรี ชุ่มมาตร/1,200 สามารถปฏบิัติงานในพืน้ทีไ่ด้ 110/2564 4 ม.ค.64

10 จา้งเหมาคนงานทัว่ไปดูแลระบบประปา 9,000.00       9,000.00        เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล  โพธิ์เงิน/9,000 นายณัฐพล  โพธิ์เงิน/9,000 สามารถปฏบิัติงานในพืน้ทีไ่ด้ 111/2564 4 ม.ค.64

11 จา้งเหมาคนงานทัว่ไปดูแลระบบประปา 9,000.00       9,000.00        เฉพาะเจาะจง นายสัจจา  นาคสังค์/9,000 นายสัจจา  นาคสังค์/9,000 สามารถปฏบิัติงานในพืน้ทีไ่ด้ 112/2564 4 ม.ค.64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มกราคม 2564

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลหูชา้ง  อ าเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี

วันที ่5 กุมภาพันธ์ 2564

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ



12 จา้งเหมาคนงานทัว่ไปประจ้ารถตู้ ems 9,000.00       9,000.00        เฉพาะเจาะจง นายวรวุฒิ  เมน่ตะเภา/9,000 นายวรวุฒิ  เมน่ตะเภา/9,000 สามารถปฏบิัติงานในพืน้ทีไ่ด้ 113/2564 4 ม.ค.64

13 จา้งเหมาคนงานทัว่ไปประจ้ารถน้้า รถดับเพลิง 9,000.00       9,000.00        เฉพาะเจาะจง นายประเทือง กนัแคล้ว/9,000 นายประเทือง กนัแคล้ว/9,000 สามารถปฏบิัติงานในพืน้ทีไ่ด้ 114/2564 4 ม.ค.64

14 จา้งเหมาคนงานทัว่ไปปฏบิัติงานคนสวน 9,000.00       9,000.00        เฉพาะเจาะจง นายวัง จนัทร์เทีย่ง/9,000 นายวัง จนัทร์เทีย่ง/9,000 สามารถปฏบิัติงานในพืน้ทีไ่ด้ 115/2564 4 ม.ค.64

15 จา้งเหมาบุคคลคนเพือ่ปฏบิัติงานผู้ช่วยพัสดุ 9,000.00       9,000.00        เฉพาะเจาะจง นางปนัดดา จนัทร์เพชร/9,000 นางปนัดดา จนัทร์เพชร/9,000 สามารถปฏบิัติงานในพืน้ทีไ่ด้ 116/2564 4 ม.ค.64

16 จา้งเหมาบุคคลคนเพือ่ปฏบิัติงานจดัเกบ็ภาษี 9,000.00       9,000.00        เฉพาะเจาะจง นายนัฐพงศ์  แกว้จนัทร์/9,000 นายนัฐพงศ์  แกว้จนัทร์/9,000 สามารถปฏบิัติงานในพืน้ทีไ่ด้ 117/2564 4 ม.ค.64

17 จา้งเหมาบุคคลเพือ่ปฏบิัติงานด้านงานป้องกนัฯ 9,000.00       9,000.00        เฉพาะเจาะจง นายจามร  อศัวราพานิช/9,000 นายจามร  อศัวราพานิช/9,000 สามารถปฏบิัติงานในพืน้ทีไ่ด้ 118/2564 4 ม.ค.64

18 จา้งเหมาบุคคลเพือ่ปฏบิัติงานด้านวิเคราะห์ 9,000.00       9,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสุจติรา  ทองอิม่/9,000 นางสาวสุจติรา  ทองอิม่/9,000 สามารถปฏบิัติงานในพืน้ทีไ่ด้ 119/2564 4 ม.ค.64

19 จา้งเหมาบุคคลเพือ่ปฏบิัติงานด้านครูผู้ดูแลเด็ก 9,000.00       9,000.00        เฉพาะเจาะจง นางประจวบ  เกษราช/9,000 นางประจวบ  เกษราช/9,000 สามารถปฏบิัติงานในพืน้ทีไ่ด้ 120/2564 4 ม.ค.64

20 จา้งเหมาบุคคลเพือ่ปฏบิัติงานด้านธุรการกองการศึกษา 9,000.00       9,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ชลธิชา  ฟักออ่น/9,000 น.ส.ชลธิชา  ฟักออ่น/9,000 สามารถปฏบิัติงานในพืน้ทีไ่ด้ 121/2564 4 ม.ค.64

21 จา้งเหมาบริการจดมาตรน้้า และจดัเกบ็ค่าน้้าประปา หมูท่ี ่1,4 3,000.00       3,000.00        เฉพาะเจาะจง นายเอกพล สังขท์อง/3,000 นายเอกพล สังขท์อง/3,000 สามารถปฏบิัติงานในพืน้ทีไ่ด้ 122/2564 4 ม.ค.64

22 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ จ้านวน 1 เคร่ือง 300.00          300.00          เฉพาะเจาะจง เจคอม เซอร์วิส/300 เจคอม เซอร์วิส/300 ใหบ้ริการรวดเร็ว ราคามาตรฐาน 123/2564 4 ม.ค.64

23 จา้งเหมาจดัท้าป้ายไวนิล 7,980.00       7,980.00        เฉพาะเจาะจง เคเทค กราฟฟิค/7,980 เคเทค กราฟฟิค/7,980 สามารถปฏบิัติงานในพืน้ทีไ่ด้ 124/2564 13 ม.ค.64

24 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ จ้านวน 1 เคร่ือง 1,300.00       1,300.00        เฉพาะเจาะจง เจคอม เซอร์วิส/1,300 เจคอม เซอร์วิส/1,300 สามารถปฏบิัติงานในพืน้ทีไ่ด้ 125/2564 18 ม.ค.64

25 จา้งเหมาจดัท้าป้ายไวนิล จ้านวน 3 ป้าย 3,525.00       3,525.00        เฉพาะเจาะจง เคเทค กราฟฟิค/3,525 เคเทค กราฟฟิค/3,525 ใหบ้ริการรวดเร็ว ราคามาตรฐาน 126/2564 18 ม.ค.64

26 จา้งเหมาตรวจเชคซ่อมแซมรถยนต์ 7,180.00       7,180.00        เฉพาะเจาะจง นายวรรชัย ทองอร่าม/7,180 นายวรรชัย ทองอร่าม/7,180 ใหบ้ริการรวดเร็ว ราคามาตรฐาน 127/2564 25 ม.ค.64

27 จดัซ้ือน้้ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือนมกราคม 2564 20,990.00     20,990.00      เฉพาะเจาะจง สหกรณ์บ้านไร่/20,990 สหกรณ์บ้านไร่/20,990 ใหบ้ริการรวดเร็ว ราคามาตรฐาน 14/2564 4 ม.ค.64

28 จดัซ้ือน้้าด่ืม เดือนมกราคม - มนีาคม -                เฉพาะเจาะจง รดาน้้าด่ืม/ รดาน้้าด่ืม/ ใหบ้ริการรวดเร็ว ราคามาตรฐาน 15/2564 4 ม.ค.64

29 จดัซ้ือวัสดุประปา จ้านวน 17 รายการ 14,044.00     14,044.00      เฉพาะเจาะจง องัคณาวัสดุกอ่สร้าง/14,044 องัคณาวัสดุกอ่สร้าง/14,044 ใหบ้ริการรวดเร็ว ราคามาตรฐาน 16/2564 6 ม.ค.64



30 จดัซ้ือวัสดุไฟฟ้า จ้านวน 14 รายการ 23,408.00     23,408.00      เฉพาะเจาะจง ดวงดีการเกษตร/23,408 ดวงดีการเกษตร/23,408 ใหบ้ริการรวดเร็ว ราคามาตรฐาน 17/2564 8 ม.ค.64

31 จดัซ้ือหน้ากากอนามยัแบบผ้า(ผู้ใหญ่) 48,000.00     48,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.เฮียฮกต้ัง 62 จ้ากกั/48,000 บ.เฮียฮกต้ัง 62 จ้ากกั/48,000 ใหบ้ริการรวดเร็ว ราคามาตรฐาน 19/2564 13 ม.ค64

32 จดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ 22,000.00     22,000.00      เฉพาะเจาะจง เจอคอมเซอร์วิส/22,000 เจอคอมเซอร์วิส/22,000 ใหบ้ริการรวดเร็ว ราคามาตรฐาน 20/2564 13 ม.ค.64

33 จดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ all in one 26,590.00     26,590.00      เฉพาะเจาะจง เจคอมเซอร์วิส/26,590 เจคอมเซอร์วิส/26,590 ใหบ้ริการรวดเร็ว ราคามาตรฐาน 21/2564 13 ม.ค.64

34 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ (เคร่ืองพิมพ)์ จ้านวน 1 เคร่ือง 8,690.00       8,690.00        เฉพาะเจาะจง เจคอมเซอร์วิส/8,690 เจคอมเซอร์วิส/8,690 ใหบ้ริการรวดเร็ว ราคามาตรฐาน 22/2564 13 ม.ค.64

35 ซ้ือวัสดุอปุกรณ์ป้องกนั โควิด19 309,400.00   309,400.00    เฉพาะเจาะจง เอ็มทกีารแพทย/์309,400 เอม็ทีการแพทย/์309,400 ใหบ้ริการรวดเร็ว ราคามาตรฐาน 23/2564 13 ม.ค.64

36 จดัซ้ือหน้ากากอนามยัชนิดผ้า(เด็ก) 13,500.00     13,500.00      เฉพาะเจาะจง โอเคสเตชัน่/13,500 โอเคสเตชั่น/13,500 ใหบ้ริการรวดเร็ว ราคามาตรฐาน 24/2564 13 ม.ค.64

37 จดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้านวน 5 รายการ 3,510.00       3,510.00        เฉพาะเจาะจง เจอคอมเซอร์วสิ/3,510 เจอคอมเซอร์วิส/3,510 ใหบ้ริการรวดเร็ว ราคามาตรฐาน 25/2564 18 ม.ค.64

38 จดัซ้ือวัสดุส้านักงาน จ้านวน 18 รายการ 14,175.00     14,175.00      เฉพาะเจาะจง อักษรศักด์ิศิริ/14,175 อกัษรศักด์ิศิริ/14,175 ใหบ้ริการรวดเร็ว ราคามาตรฐาน 26/2564 26 ม.ค.64

39 จดัซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ้านวน 1 รายการ 360.00          360.00          เฉพาะเจาะจง ดวงดีการเกษตร/360 ดวงดีการเกษตร/360 ใหบ้ริการรวดเร็ว ราคามาตรฐาน 27/2564 26 ม.ค.64

40 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ้านวน 1 รายการ 640.00          640.00          เฉพาะเจาะจง ดวงดีการเกษตร/640 ดวงดีการเกษตร/640 ใหบ้ริการรวดเร็ว ราคามาตรฐาน 28/2564 26 ม.ค.64

41 จดัซ้ือยางรถยนต์ เลขทะเบียน บง 7490 อน. 11,200.00     11,200.00      เฉพาะเจาะจง บวัขาวการยาง/11,200 บัวขาวการยาง/11,200 ใหบ้ริการรวดเร็ว ราคามาตรฐาน 29/2564 29 ม.ค.64

42 กอ่สร้างถนน คสล. ม.4 259,000.00   259,810.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.ปทัมา พิมพ์สวสัด์ิ/259,000 น.ส.ปัทมา พิมพ์สวัสด์ิ/259,000 ใหบ้ริการรวดเร็ว ราคามาตรฐาน 4/2564 6 ม.ค.64

43 กอ่สร้างถนน คสล. ม.13 233,000.00   233,510.00    เฉพาะเจาะจง หจก.บา้นไร่ยูคา/233,000 หจก.บ้านไร่ยคูา/233,000 ใหบ้ริการรวดเร็ว ราคามาตรฐาน 5/2564 11 ม.ค.64


