
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 47/2564 1 พ.ย.63

2 จา้งเหมาเกบ็ขยะ 8,000.00         8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนี  สังขท์อง/8,000 นางสาวรัชนี  สังขท์อง/8,000 สามารถปฏบิัติงานในพืน้ทีไ่ด้ 48/2564 1 พ.ย.63

3 จา้งเหมา ดูแลสวนสัตว์ 9,000.00         9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมใจ  ปัน้ช้าง/9,000 นายสมใจ  ปัน้ช้าง/9,000 สามารถปฏบิัติงานในพืน้ทีไ่ด้ 49/2564 1 พ.ย.63

4 จา้งเหมา ดูแลสวนสัตว์ 9,000.00         9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจนัทนา ขมุทอง/9,000 นางสาวจนัทนา ขมุทอง/9,000 สามารถปฏบิัติงานในพืน้ทีไ่ด้ 50/2564 1 พ.ย.63

5 จดัซ้ือน้้ามนั 13,585.00 13,585.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ฯบ้านไร่/13,585 สหกรณ์ฯบ้านไร่/13,585 ใหบ้ริการรวดเร็ว ราคามาตรฐาน 5/2564 2 พ.ย.63

6 จา้งเหมาบริการจดมาตรน้้า และจดัเกบ็ค่าน้้าประปา หมูท่ี ่1,4 3,000.00         3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกพล สังขท์อง/3,000 นายเอกพล สังขท์อง/3,000 สามารถปฏบิัติงานในพืน้ทีไ่ด้ 51/2564 2 พ.ย.63

7 จา้งเหมาบริการจดมาตรน้้า และจดัเกบ็ค่าน้้าประปา  หมูท่ี ่2 1,140.00         1,140.00 เฉพาะเจาะจง นายมานพ อนิทร์สุ่ม/1,140 นายมานพ อนิทร์สุ่ม/1,140 สามารถปฏบิัติงานในพืน้ทีไ่ด้ 52/2564 2 พ.ย.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 53/2564 2 พ.ย.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 54/2564 2 พ.ย.63

10 จา้งเหมาบริการจดมาตรน้้า และจดัเกบ็ค่าน้้าประปา หมูท่ี ่7 1,300.00         1,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ดีฉนวน/1,300 นายสมชาย ดีฉนวน/1,300 สามารถปฏบิัติงานในพืน้ทีไ่ด้ 55/2564 2 พ.ย.63

11 จา้งเหมาบริการจดมาตรน้้า และจดัเกบ็ค่าน้้าประปา หมูท่ี ่13 1,200.00         1,200.00 เฉพาะเจาะจง นางโนรี ชุ่มมาตร/1,200 นางโนรี ชุ่มมาตร/1,200 สามารถปฏบิัติงานในพืน้ทีไ่ด้ 56/2564 2 พ.ย.63

12 จา้งเหมาคนงานทัว่ไปดูแลระบบประปา 9,000.00         9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล  โพธิ์เงิน/9,000 นายณัฐพล  โพธิ์เงิน/9,000 สามารถปฏบิัติงานในพืน้ทีไ่ด้ 57/2564 2 พ.ย.63

13 จา้งเหมาคนงานทัว่ไปดูแลระบบประปา 9,000.00         9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสัจจา  นาคแกว้/9,000 นายสัจจา  นาคแกว้/9,000 สามารถปฏบิัติงานในพืน้ทีไ่ด้ 58/2564 2 พ.ย.64

14 จา้งเหมาคนงานทัว่ไปประจ้ารถตู้ ems 9,000.00         9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรวุฒิ เมน่ตะเภา/9,000 นายวรวุฒิ เมน่ตะเภา/9,000 สามารถปฏบิัติงานในพืน้ทีไ่ด้ 62/2564 2 พ.ย.63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  พฤศจิกายน 2563

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลหูชา้ง  อ าเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี

วันที ่4 ธันวาคม 2563

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ



15 จา้งเหมาคนงานทัว่ไปประจ้ารถน้้า รถดับเพลิง 9,000.00         9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประเทือง กนัแคล้ว/9,000 นายประเทือง กนัแคล้ว/9,000 สามารถปฏบิัติงานในพืน้ทีไ่ด้ 60/2564 2 พ.ย.63

16 จา้งเหมาคนงานทัว่ไปปฏบิัติงานคนสวน 9,000.00         9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัง จนัทร์เทีย่ง/9,000 นายวัง จนัทร์เทีย่ง/9,000 สามารถปฏบิัติงานในพืน้ทีไ่ด้ 61/2564 2 พ.ย.63

17 จา้งเหมาบุคคลคนเพือ่ปฏบิัติงานผู้ช่วยพัสดุ 9,000.00         9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปนัดดา จนัทร์เพชร/9,000 นางปนัดดา จนัทร์เพชร/9,000 สามารถปฏบิัติงานในพืน้ทีไ่ด้ 59/2564 2 พ.ย.63

18 จา้งเหมาบุคคลคนเพือ่ปฏบิัติงานจดัเกบ็ภาษี 9,000.00         9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนัฐพงศ์ แกว้จนัทร์/9,000 นายนัฐพงศ์ แกว้จนัทร์/9,000 สามารถปฏบิัติงานในพืน้ทีไ่ด้ 63/2564 2 พ.ย.63

19 จา้งเหมาบุคคลเพือ่ปฏบิัติงานป้องกนัฯ 9,000.00         9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจามร  อศัวราพานิช/9,000 นายจามร  อศัวราพานิช/9,000 สามารถปฏบิัติงานในพืน้ทีไ่ด้ 64/2564 2 พ.ย.63

20 จา้งเหมาบุคคลเพือ่ปฏบิัติงานด้านวิเคราะห์ 9,000.00         9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุจติรา  ทองอิม่/4,640 นางสาวสุจติรา  ทองอิม่/4,640 สามารถปฏบิัติงานในพืน้ทีไ่ด้ 65/2564 2 พ.ย.63

21 จา้งเหมาบุคคลเพือ่ปฏบิัติงานด้านงานผู้ดูแลเด็ก 9,000.00         9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางประจวบ  เกษราช/675 นางประจวบ  เกษราช/675 สามารถปฏบิัติงานในพืน้ทีไ่ด้ 66/2564 2 พ.ย.63

22 จา้งเหมาบริการบุคคล ปฏบิัติงานด้านงานธุรการในกองการศึกษาฯ 9,000.00         9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชลธิชา  ฟักออ่น/9,000 น.ส.ชลธิชา  ฟักออ่น/9,000 สามารถปฏบิัติงานในพืน้ทีไ่ด้ 67/2564 2 พ.ย.63

23 จา้งเหมาปรับปรุงซ่อมแซมและยา้ยต้าแหน่งกล้องโทรทัศน์ 9,270.00         9,270.00         เฉพาะเจาะจง เอสพี วอเตอร์แอร์ แอน์ด CCTV/9,270 เอสพี วอเตอร์แอร์ แอน์ด CCTV/9,270 สามารถปฏบิัติงานในพืน้ทีไ่ด้ 68/2564 3 พ.ย.63

24 จา้งเหมารถแบคโฮขดุซ่อมแซมท่อเมนประปา 1,500.00         1,500.00         เฉพาะเจาะจง นายค้าเนีน ป้อมค้า/1,500 นายค้าเนีน ป้อมค้า/1,500 ใหบ้ริการรวดเร็ว ราคามาตรฐาน 69/2564 5 พ.ย.63

25 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้านวน 5 รายการ 4,380.00         4,380.00         เฉพาะเจาะจง เจ คอมเซอร์วิวิส/4,380 เจ คอมเซอร์วิวิส/4,380 ใหบ้ริการรวดเร็ว ราคามาตรฐาน 6/2564 5 พ.ย.63

26 ซ้ือวัสดุประปา จ้านวน 9 รายการ 2,073.00         2,073.00         เฉพาะเจาะจง องัคณาวัสดุกอ่สร้าง/2,073 องัคณาวัสดุกอ่สร้าง/2,073 ใหบ้ริการรวดเร็ว ราคามาตรฐาน 7/2564 18 พ.ย.63

27 จา้งเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังภายในต้าบลหชู้าง 335,000.00     335,000.00     เฉพาะเจาะจง อาร์เค คอนสตรัคชั่น/335,500 อาร์เค คอนสตรัคชั่น/335,500 ใหบ้ริการรวดเร็ว ราคามาตรฐาน 70/2564 13 พ.ย.63

28 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้า 3,050.00         3,050.00         เฉพาะเจาะจง ดวงดีการเกษตร/3,050 ดวงดีการเกษตร/3,050 สามารถปฏบิัติงานในพืน้ทีไ่ด้ 71/2564 18 พ.ย.63

29 จา้งเหมาตกแต่งขบวนโครงการงานมรดกโลกหว้ยขาแขง้ 50,000.00       50,000.00       เฉพาะเจาะจง นายหอม  ศรีเดช/50,000 นายหอม  ศรีเดช/50,000 สามารถปฏบิัติงานในพืน้ทีไ่ด้ 72/2564 27 พ.ย.63


