






แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ข้อบัญญัติ ซ้ือหรือจ้าง

1 จัดจ้างเหมาบริการ ผช.จพง.ขับ 27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายร าไพ   มีนาค 9,000 นายร าไพ   มีนาค เป็นผู้มีคุณสมบัติ 1/2565

รถน้ าและปฏิบัติตามค าส่ังท่ีได้รับ (9,000   บาท) ครบถ้วน 1  ตุลาคม  2564

มอบหมาย ประจ าเดือน ต.ค.64

2 จ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาด 24,000 24,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสุนทร    วะหิม 8,000 นางสุนทร    วะหิม เป็นผู้มีคุณสมบัติ 2/2565

และดูแลรักษาความสะอาดภายใน (8,000   บาท) ครบถ้วน 1  ตุลาคม  2564

พ้ืนท่ีส านักงานอบต. หาดสองแคว

ประจ าเดือน  ตุลาคม  2564

3 จ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาด 24,900 24,900 เฉพาะเจาะจง 1 นางวิรงค์รอง  โสดสุภาพ 8,300 นางวิรงค์รอง  โสดสุภาพ เป็นผู้มีคุณสมบัติ 3/2565

และดูแลรักษาความสะอาดภายใน (8,300   บาท) ครบถ้วน 1  ตุลาคม  2564

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หาดสองแคว

ประจ าเดือน  ตุลาคม 64

4 จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็กศูนย์ 27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาววาสนา   เอกา 9,000 นางสาววาสนา   เอกา เป็นผู้มีคุณสมบัติ 4/2565

หาดสองแคว และปฏิบัติตาม (9,000   บาท) ครบถ้วน 1  ตุลาคม  2564

ค าส่ังท่ีได้รับมอบหมาย ประจ า

เดือน ตุลาคม  2564

5 จัดจ้างเหมาบริการผู้ช่วยจพง. 24,000 24,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายกฤษดา   ช านิสูงเนิน 8,000 นายกฤษดา   ช านิสูงเนิน เป็นผู้มีคุณสมบัติ 5/2565

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (8,000   บาท) ครบถ้วน 1  ตุลาคม  2564

(ประจ ารถบรรทุกน้ าดับเพลิง)

ประจ าเดือน   ตุลาคม  2564

6 จัดจ้างเหมาบริการ ผช.จพง. 27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางศุภกิจ    ช้างทอง 9,000 นางศุภกิจ    ช้างทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติ 6/2565

ป้องกันและปฏิบัติตามค าส่ังท่ีได้รับ (9,000   บาท) ครบถ้วน 1  ตุลาคม  2564

มอบหมาย ประจ าเดือน ต.ค.64

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว
  วันท่ี  1-31  ตุลาคม  พ.ศ.  2564

                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565              



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ข้อบัญญัติ ซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว
  วันท่ี  1-31  ตุลาคม  พ.ศ.  2564

                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565              

7 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยจนท.การเงิน 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง 1 น.ส.ศิริพร  น้อยหนองโว้ง 10,000 น.ส.ศิริพร  น้อยหนองโว้ง เป็นผู้มีคุณสมบัติ 7/2565

และบัญชีและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ี (10,000   บาท) ครบถ้วน 1  ตุลาคม  2564

เก่ียวข้อง ประจ าเดือนตุลาคม64

8 จัดจ้างเหมผู้ช่วยนักพัฒนาการท่อง 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายทศพร    ตรีพุฒ 10,000 นายทศพร    ตรีพุฒ เป็นผู้มีคุณสมบัติ 8/2565

เท่ียวท าหน้าท่ีส ารวจรวบรวมปัญ (10,000   บาท) ครบถ้วน 1  ตุลาคม  2564

หาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆท่ีเก่ียวกับ

แหล่งท่องเท่ียวธุรกิจการท่องเท่ียว

บริการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนใหม่และ

ท่ีมีอยู่แล้ว ประจ าเดือน ต.ค 64

9 จ้างเหมาผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง 1 น.ส.หทัยกานต์   บุญสุภา 10,000 น.ส.หทัยกานต์   บุญสุภา เป็นผู้มีคุณสมบัติ 9/2565

เพ่ือท าหน้าท่ีวิเคราะห์เก่ียวกับ (10,000   บาท) ครบถ้วน 1  ตุลาคม  2564

แนะแนวทางการศึกษา ประจ า

เดือน  ตุลาคม  2564

10 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ี 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาวก่ิงแก้ว   อ่อนชูศรี 10,000 นางสาวก่ิงแก้ว อ่อนชูศรี เป็นผู้มีคุณสมบัติ 10/2565

สุขาภิบาล และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ี (10,000   บาท) ครบถ้วน 1  ตุลาคม  2564

เก่ียวข้อง ประจ าเดือน ต.ค. 64 

11 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง 1
นางสาวพุทธิภรณ์  บุญ
เกิด 10,000 นางสาวพุทธิภรณ์  บุญเกิด เป็นผู้มีคุณสมบัติ 11/2565

กองช่างเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีธุรการใน (10,000   บาท) ครบถ้วน 1  ตุลาคม  2564

กองช่างและปฏิบัติตามค าส่ังท่ีได้

รับมอบหมาย  ประจ าเดือน   

ตุลาคม  2564



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
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  วันท่ี  1-31  ตุลาคม  พ.ศ.  2564

                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565              

12 จ้างเหมาผู้ช่วยช่างไฟฟ้ากองช่าง 27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายช านาญ  พะตัน 9,000 นายช านาญ   พะตัน เป็นผู้มีคุณสมบัติ 12/2565

เพ่ือท าหน้าท่ีดูแลระบบไฟฟ้าภาย (9,000  บาท) ครบถ้วน 1  ตุลาคม  2564

ในอาคารและภายนอกอาคาร

ประจ าเดือน  ตุลาคม  2564

13 จัดจ้างเหมาพนักงานสูบน้ า เพ่ือท า 24,000 24,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายอุไร  กล่ินข า 8,000 นายอุไร  กล่ินข า เป็นผู้มีคุณสมบัติ 13/2565

หน้าท่ีในการดูแลการสูบน้ าประจ า (8,000  บาท) ครบถ้วน 1  ตุลาคม  2564

หมู่ท่ี 1 ต าบลหาดสองแคว 

ประจ าเดือน  ตุลาคม  2564  

14 จัดจ้างเหมาพนักงานสูบน้ า เพ่ือท า 21,000 21,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายณัฐพงษ์  นามรัง 7,000 นายณัฐพงษ์  นามรัง เป็นผู้มีคุณสมบัติ 14/2565

หน้าท่ีในการดูแลการสูบน้ าประจ า (7,000  บาท) ครบถ้วน 1  ตุลาคม  2564

หมู่ท่ี 4 ต าบลหาดสองแคว 

ประจ าเดือน  ตุลาคม  2564 

15 จัดจ้างเหมาผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาวผุสดี  อินทร์หนุน 9,000 นางสาวผุสดี  อินทร์หนุน เป็นผู้มีคุณสมบัติ 15/2565

และปฏิบัติตามค าส่ังท่ีได้รับมอบ (9,000  บาท) ครบถ้วน 1  ตุลาคม 2564

หมาย  ประจ าเดือน ตุลาคม 64

16 จ้างเหมาคนขับรถยนต์ส่วนกลาง 21,000 21,000 เฉพาะเจาะจง 1 นานกรีธาวุฒิ  รุ่งย้ิม 7,000 นานกรีธาวุฒิ  รุ่งย้ิม เป็นผู้มีคุณสมบัติ 16/2565

ของอบต.หาดสองแควและปฏิบัติ (7,000  บาท) ครบถ้วน 1  ตุลาคม  2564

ตามค าส่ังท่ีได้รับมอบหมาย

ประจ าเดือน  ตุลาคม  2564



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ
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17 จ้างเหมายาม เพ่ือท าหน้าท่ีดูแล   27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายสนอง   ทารัตน์ 9,000 นายสนอง   ทารัตน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ 17/2565

รักษาทรัพยืสินและปฏิบัติตามค าส่ัง (9,000   บาท) ครบถ้วน 1  ตุลาคม  2564

ท่ีได้รับรักษาความปลอดภัย  

ทรัพย์สิน ประจ าเดือน ต.ค. 64

18 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ 27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง 1 น.สพัชรีย์  ป่ินตาดวง 9,000 น.สพัชรีย์  ป่ินตาดวง เป็นผู้มีคุณสมบัติ 18/2565

นโยบายและแผน ท าหน้าท่ีช่วย (9,000  บาท) ครบถ้วน 1  ตุลาคม  2564

ศึกษาวิเคราะห์  วิจัยประสานแผน 

ประมวลแผน ประจ าเดือน ต.ค.64  

19 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธา 24,000 24,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาววิสสุตา  อนุเคราะห์ 8,000 นางสาววิสสุตา  อนุเคราะห์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ 19/2565

รณสุข เพ่ือท าหน้าท่ีด้านการส่ง (8,000  บาท) ครบถ้วน 1  ตุลาคม  2565

เสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

ในพ้ืนท่ี ประจ าเดือน ต.ค.64

20 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ 24,000 24,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายธนพล   อยู่สา 8,000 นายธนพล  อยู่สา เป็นผู้มีคุณสมบัติ 20/2565

รายได้ ปฏิบัติงานพัฒนาเก่ียวกับ (8,000  บาท) ครบถ้วน 1 ตุลาคม 2564

จัดเก็บรายได้และงานทะเบียน

ทรัพยสินและพัสดุ ประจ าเดือน

ตุลาคม 2564

21 จ้างเหมานักการภารโรง เพ่ือปิด- 27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายประยุทธ  วะหิม 9,000 นายประยุทธ  วะหิม เป็นผู้มีคุณสมบัติ 21/2565

เปิดส านักงาน บ ารุง ดูแลรักษา (9,000  บาท) ครบถ้วน 1 ตุลาคม 2564

ตัดหญ้าและดูแลรักษาทรัพย์สิน

ของทางราชการ ประจ าเดือน

ตุลาคม 2564
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22 จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กสังกัดศูนย์ 24,000 24,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาวกัลยา   เอกา 8,000 นางสาวกัลยา  เอกา เป็นผู้มีคุณสมบัติ 22/2565

พัฒนาเด็กเล็กอบต.หาดสองแคว (8,000  บาท) ครบถ้วน 1 ตุลาคม 2564

ต้ังแต่เดือนกรกฎาคม 2564 -

กันยายน 2564

23 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพัสดุกอง 24,000 24,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาวศุภลักษณ์  สุขช้ า 8,000 นางสาวศุภลักษณ์  สุขช้ า เป็นผู้มีคุณสมบัติ 23/2565

คลังปฏิบัติหน้าท่ีพัสดุกองคลัง (8,000   บาท) ครบถ้วน 1 ตุลาคม 2564

ตลอดจนดูแลทรัพย์สินและช่วยงาน

ต่างๆและปฏิบัติตามค าส่ังท่ีได้รับ

มอบหมายประจ าเดือน ต.ค.64
24 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 16,359 16,359 เฉพาะเจาะจง 1 นางสมศรี   ดวงดัน 16,359 นางสมศรี  ดวงดัน เป็นผู้มีคุณสมบัติ 24/2565

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ (16,359 บาท) ครบถ้วน 1 ตุลาคม  2564
บริหารส่วนต าบลหาดสองแคว 
ประจ าปี 2564 เดือนตุลาคม 64

25 จ้างเหมาลูกจ้างประจ าศูนย์ปฏิบัติ 108,000 108,000 เฉพาะเจาะจง 1 น.ส.วิสาขา สาน้ าอ่าง 9,000 น.ส.วิสาขา สาน้ าอ่าง เป็นผู้มีคุณสมบัติ 25/2565
การร่วมในการช่วยเหลือประชาชน (9,000  บาท) ครบถ้วน 1 ตุลาคม  2564
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ระดับอ าเภอตรอน ตุลาคม 64
ถึง กันยายน 2564

26 จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบ ารุง 5,630 5,630 เฉพาะเจาะจง 1 ร้านปุ้มแอร์   5,630 ร้านปุ้มแอร์   เป็นผู้มีคุณสมบัติ 26/2565
รถยนต์ส่วนกลาง  ทะเบียนรถ  (5,630 บาท) ครบถ้วน 25 ตุลาคม  2564
กข 6235

27 จ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพและ 5,060.85 5,060.85 เฉพาะเจาะจง 1 บริษัท อีซูซุอุตรดิตถ์ฮกอันต้ึง 5,060.85 บริษัท อีซูซุอุตรดิตถ์ฮกอันต้ึง เป็นผู้มีคุณสมบัติ 27/2565
ซ่อมบ ารุงเคร่ืองยนต์ต่างๆ ของ (5,060.85  บาท) ครบถ้วน 26 ตุลาคม  2564
รถยนต์ทะเบียนรถ   กง 8022  



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ข้อบัญญัติ ซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว
  วันท่ี  1-31  ตุลาคม  พ.ศ.  2564

                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565              

28 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง คือ ยางมะตอย 15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง 1 หจก.สยามเลเจนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 15,000 หจก.สยามเลเจนด์ เอ็นจิเนียร่ิง สินค้ามีคุณภาพ 10/2565
ผสมเสร็จ ขนาด 20 กก.จ านวน (15,000  บาท) ราคายุติธรรม 26 ตุลาคม  2564
100 ถุง

29 จัดซ้ืออาหารเสริมนม ส าหรับศูนย์ 48,351.06 48,351.06 เฉพาะเจาะจง 1 บริษัท โกลด์มิลค์ จ ากัด 48,351.06 บริษัท โกลด์มิลค์ จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ 9/2565
พัฒนาเด็กเล็กอบต.หาดสองแคว (37,606.38 บาท) ราคายุติธรรม 1  ตุลาคม 2564
โรงเรียนบ้านหาดสองแคว,บึงพาด
เด่นส าโรง



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ข้อบัญญัติ ซ้ือหรือจ้าง

1 จัดจ้างเหมาบริการ ผช.จพง.ขับ 27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายร าไพ   มีนาค 9,000 นายร าไพ   มีนาค เป็นผู้มีคุณสมบัติ 1/2565

รถน้ าและปฏิบัติตามค าส่ังท่ีได้รับ (9,000   บาท) ครบถ้วน 1  ตุลาคม  2564

มอบหมาย ประจ าเดือน พ.ย.64

2 จ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาด 24,000 24,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสุนทร    วะหิม 8,000 นางสุนทร    วะหิม เป็นผู้มีคุณสมบัติ 2/2565

และดูแลรักษาความสะอาดภายใน (8,000   บาท) ครบถ้วน 1  ตุลาคม  2564

พ้ืนท่ีส านักงานอบต. หาดสองแคว

ประจ าเดือน พ.ย.  2564

3 จ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาด 24,900 24,900 เฉพาะเจาะจง 1 นางวิรงค์รอง  โสดสุภาพ 8,300 นางวิรงค์รอง  โสดสุภาพ เป็นผู้มีคุณสมบัติ 3/2565

และดูแลรักษาความสะอาดภายใน (8,300   บาท) ครบถ้วน 1  ตุลาคม  2564

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หาดสองแคว

ประจ าเดือน พฤษจิกายน 64

4 จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็กศูนย์ 27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาววาสนา   เอกา 9,000 นางสาววาสนา   เอกา เป็นผู้มีคุณสมบัติ 4/2565

หาดสองแคว และปฏิบัติตาม (9,000   บาท) ครบถ้วน 1  ตุลาคม  2564

ค าส่ังท่ีได้รับมอบหมาย ประจ า

เดือน พฤศจิกายน  2564

5 จัดจ้างเหมาบริการผู้ช่วยจพง. 24,000 24,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายกฤษดา   ช านิสูงเนิน 8,000 นายกฤษดา   ช านิสูงเนิน เป็นผู้มีคุณสมบัติ 5/2565

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (8,000   บาท) ครบถ้วน 1  ตุลาคม  2564

(ประจ ารถบรรทุกน้ าดับเพลิง)

ประจ าเดือน   พ.ย.  2564

6 จัดจ้างเหมาบริการ ผช.จพง. 27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางศุภกิจ    ช้างทอง 9,000 นางศุภกิจ    ช้างทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติ 6/2565

ป้องกันและปฏิบัติตามค าส่ังท่ีได้รับ (9,000   บาท) ครบถ้วน 1  ตุลาคม  2564

มอบหมาย ประจ าเดือน พ.ย.64

                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565               
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว

  วันท่ี  1-30  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ข้อบัญญัติ ซ้ือหรือจ้าง

                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565               
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว

  วันท่ี  1-30  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ

7 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยจนท.การเงิน 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง 1 น.ส.ศิริพร  น้อยหนองโว้ง 10,000 น.ส.ศิริพร  น้อยหนองโว้ง เป็นผู้มีคุณสมบัติ 7/2565

และบัญชีและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ี (10,000   บาท) ครบถ้วน 1  ตุลาคม  2564

เก่ียวข้อง ประจ าเดือน พ.ย.64

8 จัดจ้างเหมผู้ช่วยนักพัฒนาการท่อง 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายทศพร    ตรีพุฒ 10,000 นายทศพร    ตรีพุฒ เป็นผู้มีคุณสมบัติ 8/2565

เท่ียวท าหน้าท่ีส ารวจรวบรวมปัญ (10,000   บาท) ครบถ้วน 1  ตุลาคม  2564

หาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆท่ีเก่ียวกับ

แหล่งท่องเท่ียวธุรกิจการท่องเท่ียว

บริการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนใหม่และ

ท่ีมีอยู่แล้ว ประจ าเดือน พ.ย 64

9 จ้างเหมาผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง 1 น.ส.หทัยกานต์   บุญสุภา 10,000 น.ส.หทัยกานต์   บุญสุภา เป็นผู้มีคุณสมบัติ 9/2565

เพ่ือท าหน้าท่ีวิเคราะห์เก่ียวกับ (10,000   บาท) ครบถ้วน 1  ตุลาคม  2564

แนะแนวทางการศึกษา ประจ า

เดือน  พฤศจิกายน  2564

10 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ี 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาวก่ิงแก้ว   อ่อนชูศรี 10,000 นางสาวก่ิงแก้ว อ่อนชูศรี เป็นผู้มีคุณสมบัติ 10/2565

สุขาภิบาล และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ี (10,000   บาท) ครบถ้วน 1  ตุลาคม  2564

เก่ียวข้อง ประจ าเดือน พ.ย. 64 

11 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง 1
นางสาวพุทธิภรณ์  บุญ
เกิด 10,000 นางสาวพุทธิภรณ์  บุญเกิด เป็นผู้มีคุณสมบัติ 11/2565

กองช่างเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีธุรการใน (10,000   บาท) ครบถ้วน 1  ตุลาคม  2564

กองช่างและปฏิบัติตามค าส่ังท่ีได้

รับมอบหมาย  ประจ าเดือน   

พฤศจิกายน  2564



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ข้อบัญญัติ ซ้ือหรือจ้าง

                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565               
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว

  วันท่ี  1-30  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ

12 จ้างเหมาผู้ช่วยช่างไฟฟ้ากองช่าง 27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายช านาญ  พะตัน 9,000 นายช านาญ   พะตัน เป็นผู้มีคุณสมบัติ 12/2565

เพ่ือท าหน้าท่ีดูแลระบบไฟฟ้าภาย (9,000  บาท) ครบถ้วน 1  ตุลาคม  2564

ในอาคารและภายนอกอาคาร

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564

13 จัดจ้างเหมาพนักงานสูบน้ า เพ่ือท า 24,000 24,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายอุไร  กล่ินข า 8,000 นายอุไร  กล่ินข า เป็นผู้มีคุณสมบัติ 13/2565

หน้าท่ีในการดูแลการสูบน้ าประจ า (8,000  บาท) ครบถ้วน 1  ตุลาคม  2564

หมู่ท่ี 1 ต าบลหาดสองแคว 

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564  

14 จัดจ้างเหมาพนักงานสูบน้ า เพ่ือท า 21,000 21,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายณัฐพงษ์  นามรัง 7,000 นายณัฐพงษ์  นามรัง เป็นผู้มีคุณสมบัติ 14/2565

หน้าท่ีในการดูแลการสูบน้ าประจ า (7,000  บาท) ครบถ้วน 1  ตุลาคม  2564

หมู่ท่ี 4 ต าบลหาดสองแคว 

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564 

15 จัดจ้างเหมาผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาวผุสดี  อินทร์หนุน 9,000 นางสาวผุสดี  อินทร์หนุน เป็นผู้มีคุณสมบัติ 15/2565

และปฏิบัติตามค าส่ังท่ีได้รับมอบ (9,000  บาท) ครบถ้วน 1  ตุลาคม 2564

หมาย  ประจ าเดือน พ.ย. 64

16 จ้างเหมาคนขับรถยนต์ส่วนกลาง 21,000 21,000 เฉพาะเจาะจง 1 นานกรีธาวุฒิ  รุ่งย้ิม 7,000 นานกรีธาวุฒิ  รุ่งย้ิม เป็นผู้มีคุณสมบัติ 16/2565

ของอบต.หาดสองแควและปฏิบัติ (7,000  บาท) ครบถ้วน 1  ตุลาคม  2564

ตามค าส่ังท่ีได้รับมอบหมาย

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ข้อบัญญัติ ซ้ือหรือจ้าง

                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565               
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว

  วันท่ี  1-30  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ

17 จ้างเหมายาม เพ่ือท าหน้าท่ีดูแล   27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายสนอง   ทารัตน์ 9,000 นายสนอง   ทารัตน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ 17/2565

รักษาทรัพยืสินและปฏิบัติตามค าส่ัง (9,000   บาท) ครบถ้วน 1  ตุลาคม  2564

ท่ีได้รับรักษาความปลอดภัย  

ทรัพย์สิน ประจ าเดือน พ.ย. 64

18 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง 1 น.สพัชรีย์  ป่ินตาดวง 9,000 น.สพัชรีย์  ป่ินตาดวง เป็นผู้มีคุณสมบัติ 18/2565

นโยบายและแผน ท าหน้าท่ีช่วย (9,000  บาท) ครบถ้วน 1  ตุลาคม  2564

ศึกษาวิเคราะห์  วิจัยประสานแผน 

ประมวลแผน ประจ าเดือน พ.ย.64  

19 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธา 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาววิสสุตา  อนุเคราะห์ 8,000 นางสาววิสสุตา  อนุเคราะห์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ 19/2565

รณสุข เพ่ือท าหน้าท่ีด้านการส่ง (8,000  บาท) ครบถ้วน 1  ตุลาคม  2565

เสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

ในพ้ืนท่ี ประจ าเดือน พ.ย.64

20 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ 24,000 24,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายธนพล   อยู่สา 8,000 นายธนพล  อยู่สา เป็นผู้มีคุณสมบัติ 20/2565

รายได้ ปฏิบัติงานพัฒนาเก่ียวกับ (8,000  บาท) ครบถ้วน 1 ตุลาคม 2564

จัดเก็บรายได้และงานทะเบียน

ทรัพยสินและพัสดุ ประจ าเดือน

พฤศจิกายน 2564

21 จ้างเหมานักการภารโรง เพ่ือปิด- 27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายประยุทธ  วะหิม 9,000 นายประยุทธ  วะหิม เป็นผู้มีคุณสมบัติ 21/2565

เปิดส านักงาน บ ารุง ดูแลรักษา (9,000  บาท) ครบถ้วน 1 ตุลาคม 2564

ตัดหญ้าและดูแลรักษาทรัพย์สิน

ของทางราชการ ประจ าเดือน

พฤศจิกายน 2564



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ข้อบัญญัติ ซ้ือหรือจ้าง

                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565               
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว

  วันท่ี  1-30  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ

22 จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กสังกัดศูนย์ 24,000 24,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาวกัลยา   เอกา 24,000 นางสาวกัลยา  เอกา เป็นผู้มีคุณสมบัติ 22/2565

พัฒนาเด็กเล็กอบต.หาดสองแคว (24,000  บาท) ครบถ้วน 1 ตุลาคม 2564

ต้ังแต่เดือนกรกฎาคม 2564 -

พฤศจิกายน 2564

23 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพัสดุกอง 24,000 24,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาวศุภลักษณ์  สุขช้ า 8,000 นางสาวศุภลักษณ์  สุขช้ า เป็นผู้มีคุณสมบัติ 23/2565

คลังปฏิบัติหน้าท่ีพัสดุกองคลัง (8,000   บาท) ครบถ้วน 1 ตุลาคม 2564

ตลอดจนดูแลทรัพย์สินและช่วยงาน

ต่างๆและปฏิบัติตามค าส่ังท่ีได้รับ

มอบหมายประจ าเดือน พ.ย.64
24 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 16,359 16,359 เฉพาะเจาะจง 1 นางสมศรี   ดวงดัน 16,359 นางสมศรี  ดวงดัน เป็นผู้มีคุณสมบัติ 24/2565

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ (16,359 บาท) ครบถ้วน 1 ตุลาคม  2564
บริหารส่วนต าบลหาดสองแคว 
ประจ าปี 2564 เดือน พ.ย. 64

25 จ้างเหมาลูกจ้างประจ าศูนย์ปฏิบัติ 108,000 108,000 เฉพาะเจาะจง 1 น.ส.วิสาขา สาน้ าอ่าง 9,000 น.ส.วิสาขา สาน้ าอ่าง เป็นผู้มีคุณสมบัติ 25/2565
การร่วมในการช่วยเหลือประชาชน (9,000  บาท) ครบถ้วน 1 ตุลาคม  2564
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ระดับอ าเภอตรอน พ.ย. 64
ถึง กันยายน 2564

26 จ้างตามโครงการก่อสร้างต่อเติม 293,000 293,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายอิศเรศ  เพ็ชรศิลา 293,000 นายอิศเรศ  เพ็ชรศิลา เป็นผู้มีคุณสมบัติ 30/2565

ผนังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (293,000  บาท) ครบถ้วน 1 พฤศจิกายน 2564

อบต.หาดสองแคว



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ข้อบัญญัติ ซ้ือหรือจ้าง

                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565               
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว

  วันท่ี  1-30  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ

27 จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบ ารุง 9,150 9,150 เฉพาะเจาะจง 1 ร้านปุ้มแอร์   9,150 ร้านปุ้มแอร์   เป็นผู้มีคุณสมบัติ 31/2565

รถโดยสาร ขนาด 12 ท่ีน่ัง (รถตู้) (9,150 บาท) ครบถ้วน 4 พฤศจิกายน 2564

ทะเบียนรถ นข 2612(ซ่อมแอร์)

28 จ้างตามโครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษี 450,000 450,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายชินพิษณุ ละอองนวล 450,000 นายชินพิษณุ ละอองนวล เป็นผู้มีคุณสมบัติ 32/2565

และทะเบียนทรัพย์สิน เพ่ือเพ่ิมสิทธิ (450,000  บาท) ครบถ้วน 10 พฤศจิกายน 2564

ภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้

ตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและ

ะส่ิงก่อสร้าง(ระยะท่ี2 ภาคสนาม)

29 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 18,942 18,942 เฉพาะเจาะจง 1 นางสมศรี   ดวงดัน 18,942 นางสมศรี  ดวงดัน เป็นผู้มีคุณสมบัติ 33/2565

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ (18,942 บาท) ครบถ้วน 1 พฤศจิกายน 2564

บริหารส่วนต าบลหาดสองแคว 

ประจ าปี 2564 เดือน พ.ย. 64

30 จ้างเหมาลูกจ้างประจ าศูนย์ปฏิบัติ 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง 1 น.ส.วิสาขา สาน้ าอ่าง 9,000 น.ส.วิสาขา สาน้ าอ่าง เป็นผู้มีคุณสมบัติ 44/2565

การร่วมในการช่วยเหลือประชาชน (9,000  บาท) ครบถ้วน 1 พฤศจิกายน 2564

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ระดับอ าเภอตรอน เดือน พ.ย.64
31 จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ ตามโครงการ 31,866 31,866 เฉพาะเจาะจง 1 ร้านสรรพิทยา 2558 31,866 ร้านสรรพิทยา 2558 สินค้ามีคุณภาพ 23/2565

จัดการเลือกต้ังสมาชิกสภา และ (31,866 บาท) ราคายุติธรรม 15 พฤศจิกายน 2564
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

31 จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ ตามโครงการ 16,192.50 16,192.50 เฉพาะเจาะจง 1 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 16,192.50 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน สินค้ามีคุณภาพ 22/2565
จัดการเลือกต้ังสมาชิกสภา และ (16192.5  บาท) ราคายุติธรรม 15 พฤศจิกายน 2564
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
หาดสองแคว



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ข้อบัญญัติ ซ้ือหรือจ้าง

                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565               
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว

  วันท่ี  1-30  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ

32 จ้างจัดท าป้ายและส่ือประชาสัมพันธ์ 47,545 47,545 เฉพาะเจาะจง 1 ร้านบ้านป้าย 47,545 ร้านบ้านป้าย เป็นผู้มีคุณสมบัติ 34/2565
การเลือกต้ัง ตามโครงการเลือกต้ัง (47,545  บาท) ครบถ้วน 4 พฤศจิกายน 2564
สมาชิกสภาและนายกอบต.

33 จ้างเคร่ืองป่ันไฟ ส าหรับใช้ในสถานท่ี 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายศุภกร  ทองแดง 6,000 นายศุภกร  ทองแดง เป็นผู้มีคุณสมบัติ 39/2565
รับ-ส่งหีบบัตรเลือกต้ัง ตามโครงการ (6,000  บาท) ครบถ้วน 24 พฤศจิกายน 2564
เลือกต้ังสมาชิกสภาแลนายกอบต.

34 จัดซ้ืออาหารเสริมนม ส าหรับศูนย์ 39,741.24 39,741.24 เฉพาะเจาะจง 1 บริษัท โกลด์มิลค์ จ ากัด 39,741.24 บริษัท โกลด์มิลค์ จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ 20/2565
พัฒนาเด็กเล็กอบต.หาดสองแคว (39,741.24 บาท) ราคายุติธรรม 1 พฤศจิกายน 2564
โรงเรียนบ้านหาดสองแคว,บึงพาด
เด่นส าโรง



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ข้อบัญญัติ ซ้ือหรือจ้าง

1 จัดจ้างเหมาบริการ ผช.จพง.ขับ 27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายร าไพ   มีนาค 9,000 นายร าไพ   มีนาค เป็นผู้มีคุณสมบัติ 1/2565

รถน้ าและปฏิบัติตามค าส่ังท่ีได้รับ (9,000   บาท) ครบถ้วน 1  ตุลาคม  2564

มอบหมาย ประจ าเดือน ธ.ค.64

2 จ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาด 24,000 24,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสุนทร    วะหิม 8,000 นางสุนทร    วะหิม เป็นผู้มีคุณสมบัติ 2/2565

และดูแลรักษาความสะอาดภายใน (8,000   บาท) ครบถ้วน 1  ตุลาคม  2564

พ้ืนท่ีส านักงานอบต. หาดสองแคว

ประจ าเดือน  ธันวาคม  2564

3 จ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาด 24,900 24,900 เฉพาะเจาะจง 1 นางวิรงค์รอง  โสดสุภาพ 8,300 นางวิรงค์รอง  โสดสุภาพ เป็นผู้มีคุณสมบัติ 3/2565

และดูแลรักษาความสะอาดภายใน (8,300   บาท) ครบถ้วน 1  ตุลาคม  2564

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หาดสองแคว

ประจ าเดือน  ธันวาคม 64

4 จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็กศูนย์ 27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาววาสนา   เอกา 9,000 นางสาววาสนา   เอกา เป็นผู้มีคุณสมบัติ 4/2565

หาดสองแคว และปฏิบัติตาม (9,000   บาท) ครบถ้วน 1  ตุลาคม  2564

ค าส่ังท่ีได้รับมอบหมาย ประจ า

เดือน ธันวาคม  2564

5 จัดจ้างเหมาบริการผู้ช่วยจพง. 24,000 24,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายกฤษดา   ช านิสูงเนิน 8,000 นายกฤษดา   ช านิสูงเนิน เป็นผู้มีคุณสมบัติ 5/2565

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (8,000   บาท) ครบถ้วน 1  ตุลาคม  2564

(ประจ ารถบรรทุกน้ าดับเพลิง)

ประจ าเดือน   ธันวาคม  2564

6 จัดจ้างเหมาบริการ ผช.จพง. 27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางศุภกิจ    ช้างทอง 9,000 นางศุภกิจ    ช้างทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติ 6/2565

ป้องกันและปฏิบัติตามค าส่ังท่ีได้รับ (9,000   บาท) ครบถ้วน 1  ตุลาคม  2564

มอบหมาย ประจ าเดือน ธ.ค.64

                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565                
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว
  วันท่ี  1-31  ธันวาคม  พ.ศ.  2564

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ข้อบัญญัติ ซ้ือหรือจ้าง

                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565                
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว
  วันท่ี  1-31  ธันวาคม  พ.ศ.  2564

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ

7 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยจนท.การเงิน 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง 1 น.ส.ศิริพร  น้อยหนองโว้ง 10,000 น.ส.ศิริพร  น้อยหนองโว้ง เป็นผู้มีคุณสมบัติ 7/2565

และบัญชีและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ี (10,000   บาท) ครบถ้วน 1  ตุลาคม  2564

เก่ียวข้อง ประจ าเดือน ธ.ค.64

8 จัดจ้างเหมผู้ช่วยนักพัฒนาการท่อง 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายทศพร    ตรีพุฒ 10,000 นายทศพร    ตรีพุฒ เป็นผู้มีคุณสมบัติ 8/2565

เท่ียวท าหน้าท่ีส ารวจรวบรวมปัญ (10,000   บาท) ครบถ้วน 1  ตุลาคม  2564

หาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆท่ีเก่ียวกับ

แหล่งท่องเท่ียวธุรกิจการท่องเท่ียว

บริการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนใหม่และ

ท่ีมีอยู่แล้ว ประจ าเดือน ธ.ค 64

9 จ้างเหมาผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง 1 น.ส.หทัยกานต์   บุญสุภา 10,000 น.ส.หทัยกานต์   บุญสุภา เป็นผู้มีคุณสมบัติ 9/2565

เพ่ือท าหน้าท่ีวิเคราะห์เก่ียวกับ (10,000   บาท) ครบถ้วน 1  ตุลาคม  2564

แนะแนวทางการศึกษา ประจ า

เดือน  ธันวาคม  2564

10 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ี 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาวก่ิงแก้ว   อ่อนชูศรี 10,000 นางสาวก่ิงแก้ว อ่อนชูศรี เป็นผู้มีคุณสมบัติ 10/2565

สุขาภิบาล และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ี (10,000   บาท) ครบถ้วน 1  ตุลาคม  2564

เก่ียวข้อง ประจ าเดือน ธ.ค. 64 

11 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง 1
นางสาวพุทธิภรณ์  บุญ
เกิด 10,000 นางสาวพุทธิภรณ์  บุญเกิด เป็นผู้มีคุณสมบัติ 11/2565

กองช่างเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีธุรการใน (10,000   บาท) ครบถ้วน 1  ตุลาคม  2564

กองช่างและปฏิบัติตามค าส่ังท่ีได้

รับมอบหมาย  ประจ าเดือน   

ธันวาคม  2564



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ข้อบัญญัติ ซ้ือหรือจ้าง

                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565                
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว
  วันท่ี  1-31  ธันวาคม  พ.ศ.  2564

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ

12 จ้างเหมาผู้ช่วยช่างไฟฟ้ากองช่าง 27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายช านาญ  พะตัน 9,000 นายช านาญ   พะตัน เป็นผู้มีคุณสมบัติ 12/2565

เพ่ือท าหน้าท่ีดูแลระบบไฟฟ้าภาย (9,000  บาท) ครบถ้วน 1  ตุลาคม  2564

ในอาคารและภายนอกอาคาร

ประจ าเดือน  ธันวาคม  2564

13 จัดจ้างเหมาพนักงานสูบน้ า เพ่ือท า 24,000 24,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายอุไร  กล่ินข า 8,000 นายอุไร  กล่ินข า เป็นผู้มีคุณสมบัติ 13/2565

หน้าท่ีในการดูแลการสูบน้ าประจ า (8,000  บาท) ครบถ้วน 1  ตุลาคม  2564

หมู่ท่ี 1 ต าบลหาดสองแคว 

ประจ าเดือน  ธันวาคม  2564  

14 จัดจ้างเหมาพนักงานสูบน้ า เพ่ือท า 21,000 21,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายณัฐพงษ์  นามรัง 7,000 นายณัฐพงษ์  นามรัง เป็นผู้มีคุณสมบัติ 14/2565

หน้าท่ีในการดูแลการสูบน้ าประจ า (7,000  บาท) ครบถ้วน 1  ตุลาคม  2564

หมู่ท่ี 4 ต าบลหาดสองแคว 

ประจ าเดือน  ธันวาคม  2564 

15 จัดจ้างเหมาผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาวผุสดี  อินทร์หนุน 9,000 นางสาวผุสดี  อินทร์หนุน เป็นผู้มีคุณสมบัติ 15/2565

และปฏิบัติตามค าส่ังท่ีได้รับมอบ (9,000  บาท) ครบถ้วน 1  ตุลาคม 2564

หมาย  ประจ าเดือน ธ.ค. 64

16 จ้างเหมาคนขับรถยนต์ส่วนกลาง 21,000 21,000 เฉพาะเจาะจง 1 นานกรีธาวุฒิ  รุ่งย้ิม 7,000 นานกรีธาวุฒิ  รุ่งย้ิม เป็นผู้มีคุณสมบัติ 16/2565

ของอบต.หาดสองแควและปฏิบัติ (7,000  บาท) ครบถ้วน 1  ตุลาคม  2564

ตามค าส่ังท่ีได้รับมอบหมาย

ประจ าเดือน  ธันวาคม  2564



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ข้อบัญญัติ ซ้ือหรือจ้าง

                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565                
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว
  วันท่ี  1-31  ธันวาคม  พ.ศ.  2564

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ

17 จ้างเหมายาม เพ่ือท าหน้าท่ีดูแล   27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายสนอง   ทารัตน์ 9,000 นายสนอง   ทารัตน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ 17/2565

รักษาทรัพยืสินและปฏิบัติตามค าส่ัง (9,000   บาท) ครบถ้วน 1  ตุลาคม  2564

ท่ีได้รับรักษาความปลอดภัย  

ทรัพย์สิน ประจ าเดือน ธ.ค. 64

18 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง 1 น.สพัชรีย์  ป่ินตาดวง 9,000 น.สพัชรีย์  ป่ินตาดวง เป็นผู้มีคุณสมบัติ 18/2565

นโยบายและแผน ท าหน้าท่ีช่วย (9,000  บาท) ครบถ้วน 1  ตุลาคม  2564

ศึกษาวิเคราะห์  วิจัยประสานแผน 

ประมวลแผน ประจ าเดือน ธ.ค.64  

19 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธา 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาววิสสุตา  อนุเคราะห์ 8,000 นางสาววิสสุตา  อนุเคราะห์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ 19/2565

รณสุข เพ่ือท าหน้าท่ีด้านการส่ง (8,000  บาท) ครบถ้วน 1  ตุลาคม  2565

เสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

ในพ้ืนท่ี ประจ าเดือน ธ.ค.64

20 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ 24,000 24,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายธนพล   อยู่สา 8,000 นายธนพล  อยู่สา เป็นผู้มีคุณสมบัติ 20/2565

รายได้ ปฏิบัติงานพัฒนาเก่ียวกับ (8,000  บาท) ครบถ้วน 1 ตุลาคม 2564

จัดเก็บรายได้และงานทะเบียน

ทรัพยสินและพัสดุ ประจ าเดือน

ธันวาคม 2564

21 จ้างเหมานักการภารโรง เพ่ือปิด- 27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายประยุทธ  วะหิม 9,000 นายประยุทธ  วะหิม เป็นผู้มีคุณสมบัติ 21/2565

เปิดส านักงาน บ ารุง ดูแลรักษา (9,000  บาท) ครบถ้วน 1 ตุลาคม 2564

ตัดหญ้าและดูแลรักษาทรัพย์สิน

ของทางราชการ ประจ าเดือน

ธันวาคม 2564



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ข้อบัญญัติ ซ้ือหรือจ้าง

                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565                
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว
  วันท่ี  1-31  ธันวาคม  พ.ศ.  2564

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ

22 จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กสังกัดศูนย์ 24,000 24,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาวกัลยา   เอกา 24,000 นางสาวกัลยา  เอกา เป็นผู้มีคุณสมบัติ 22/2565

พัฒนาเด็กเล็กอบต.หาดสองแคว (24,000  บาท) ครบถ้วน 1 ตุลาคม 2564

ประจ าเดือน  ธันวาคม 2564

23 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพัสดุกอง 24,000 24,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาวศุภลักษณ์  สุขช้ า 8,000 นางสาวศุภลักษณ์  สุขช้ า เป็นผู้มีคุณสมบัติ 23/2565

คลังปฏิบัติหน้าท่ีพัสดุกองคลัง (8,000   บาท) ครบถ้วน 1 ตุลาคม 2564

ตลอดจนดูแลทรัพย์สินและช่วยงาน

ต่างๆและปฏิบัติตามค าส่ังท่ีได้รับ

มอบหมายประจ าเดือน ธ.ค.64
24 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 17,220 17,220 เฉพาะเจาะจง 1 นางสมศรี   ดวงดัน 17,220 นางสมศรี  ดวงดัน เป็นผู้มีคุณสมบัติ 43/2565

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ (17220บาท) ครบถ้วน 30 พ.ย.  2564
บริหารส่วนต าบลหาดสองแคว 
ประจ าปี 2564 เดือน ธ.ค. 64

25 จ้างเหมาลูกจ้างประจ าศูนย์ปฏิบัติ 108,000 108,000 เฉพาะเจาะจง 1 น.ส.วิสาขา สาน้ าอ่าง 9,000 น.ส.วิสาขา สาน้ าอ่าง เป็นผู้มีคุณสมบัติ 44/2565
การร่วมในการช่วยเหลือประชาชน (9,000  บาท) ครบถ้วน 30 พ.ย.  2564
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ระดับอ าเภอตรอน  ประจ าเดือน
ธันวาคม 2564

26 จัดซ้ืออาหารเสริมนม ส าหรับศูนย์ 36,128.40 36,128.40 เฉพาะเจาะจง 1 บริษัท โกลด์มิลค์ จ ากัด 36,128.40 บริษัท โกลด์มิลค์ จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ 25/2565

พัฒนาเด็กเล็กอบต.หาดสองแคว (36,128.40 บาท) ราคายุติธรรม 30 พฤศจิกายน 2564

โรงเรียนบ้านหาดสองแคว,บึงพาด

เด่นส าโรง



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ข้อบัญญัติ ซ้ือหรือจ้าง

1 จัดจ้างเหมาบริการ ผช.จพง.ขับ 27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายร าไพ   มีนาค 9,000 นายร าไพ   มีนาค เป็นผู้มีคุณสมบัติ 54/2565

รถน้ าและปฏิบัติตามค าส่ังท่ีได้รับ (9,000   บาท) ครบถ้วน 30  ธันวาคม  2564

มอบหมาย ประจ าเดือน ม.ค.65

2 จ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาด 24,000 24,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสุนทร    วะหิม 8,000 นางสุนทร    วะหิม เป็นผู้มีคุณสมบัติ 55/2565

และดูแลรักษาความสะอาดภายใน (8,000   บาท) ครบถ้วน 30  ธันวาคม  2564

พ้ืนท่ีส านักงานอบต. หาดสองแคว

ประจ าเดือน  มกราคม  2565

3 จ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาด 24,900 24,900 เฉพาะเจาะจง 1 นางวิรงค์รอง  โสดสุภาพ 8,300 นางวิรงค์รอง  โสดสุภาพ เป็นผู้มีคุณสมบัติ 56/2565

และดูแลรักษาความสะอาดภายใน (8,300   บาท) ครบถ้วน 30  ธันวาคม  2564

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หาดสองแคว

ประจ าเดือน  มกราคม 65

4 จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็กศูนย์ 27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาววาสนา   เอกา 9,000 นางสาววาสนา   เอกา เป็นผู้มีคุณสมบัติ 57/2565

หาดสองแคว และปฏิบัติตาม (9,000   บาท) ครบถ้วน 30  ธันวาคม  2564

ค าส่ังท่ีได้รับมอบหมาย ประจ า

เดือน มกราคม  2565

5 จัดจ้างเหมาบริการผู้ช่วยจพง. 24,000 24,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายกฤษดา   ช านิสูงเนิน 8,000 นายกฤษดา   ช านิสูงเนิน เป็นผู้มีคุณสมบัติ 58/2565

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (8,000   บาท) ครบถ้วน 30  ธันวาคม  2564

(ประจ ารถบรรทุกน้ าดับเพลิง)

ประจ าเดือน  มกราคม  2565

6 จัดจ้างเหมาบริการ ผช.จพง. 27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางศุภกิจ    ช้างทอง 9,000 นางศุภกิจ    ช้างทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติ 59/2565

ป้องกันและปฏิบัติตามค าส่ังท่ีได้รับ (9,000   บาท) ครบถ้วน 30  ธันวาคม  2564

มอบหมาย ประจ าเดือน ม.ค.65

                          สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว
วันท่ี  2-31  มกราคม  พ.ศ.  2565

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ข้อบัญญัติ ซ้ือหรือจ้าง

                          สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว
วันท่ี  2-31  มกราคม  พ.ศ.  2565

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ

7 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยจนท.การเงิน 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง 1 น.ส.ศิริพร  น้อยหนองโว้ง 10,000 น.ส.ศิริพร  น้อยหนองโว้ง เป็นผู้มีคุณสมบัติ 60/2565

และบัญชีและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ี (10,000   บาท) ครบถ้วน 30  ธันวาคม  2564

เก่ียวข้อง ประจ าเดือน ม.ค.65

8 จัดจ้างเหมผู้ช่วยนักพัฒนาการท่อง 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายทศพร    ตรีพุฒ 10,000 นายทศพร    ตรีพุฒ เป็นผู้มีคุณสมบัติ 61/2565

เท่ียวท าหน้าท่ีส ารวจรวบรวมปัญ (10,000   บาท) ครบถ้วน 30  ธันวาคม  2564

หาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆท่ีเก่ียวกับ

แหล่งท่องเท่ียวธุรกิจการท่องเท่ียว

บริการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนใหม่และ

ท่ีมีอยู่แล้ว ประจ าเดือน ม.ค 65

9 จ้างเหมาผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง 1 น.ส.หทัยกานต์   บุญสุภา 10,000 น.ส.หทัยกานต์   บุญสุภา เป็นผู้มีคุณสมบัติ 62/2565

เพ่ือท าหน้าท่ีวิเคราะห์เก่ียวกับ (10,000   บาท) ครบถ้วน 30  ธันวาคม  2564

แนะแนวทางการศึกษา ประจ า

เดือน  มกราคม  2565

10 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ี 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาวก่ิงแก้ว   อ่อนชูศรี 10,000 นางสาวก่ิงแก้ว อ่อนชูศรี เป็นผู้มีคุณสมบัติ 63/2565

สุขาภิบาล และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ี (10,000   บาท) ครบถ้วน 30  ธันวาคม  2564

เก่ียวข้อง ประจ าเดือน ม.ค. 65 

11 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง 1
นางสาวพุทธิภรณ์  บุญ
เกิด 10,000 นางสาวพุทธิภรณ์  บุญเกิด เป็นผู้มีคุณสมบัติ 64/2565

กองช่างเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีธุรการใน (10,000   บาท) ครบถ้วน 30  ธันวาคม  2564

กองช่างและปฏิบัติตามค าส่ังท่ีได้

รับมอบหมาย  ประจ าเดือน   

มกราคม  2565



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ข้อบัญญัติ ซ้ือหรือจ้าง

                          สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว
วันท่ี  2-31  มกราคม  พ.ศ.  2565

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ

12 จ้างเหมาผู้ช่วยช่างไฟฟ้ากองช่าง 27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายช านาญ  พะตัน 9,000 นายช านาญ   พะตัน เป็นผู้มีคุณสมบัติ 65/2565

เพ่ือท าหน้าท่ีดูแลระบบไฟฟ้าภาย (9,000  บาท) ครบถ้วน 30  ธันวาคม  2564

ในอาคารและภายนอกอาคาร

ประจ าเดือน  มกราคม  2565

13 จัดจ้างเหมาพนักงานสูบน้ า เพ่ือท า 24,000 24,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายอุไร  กล่ินข า 8,000 นายอุไร  กล่ินข า เป็นผู้มีคุณสมบัติ 66/2565

หน้าท่ีในการดูแลการสูบน้ าประจ า (8,000  บาท) ครบถ้วน 30  ธันวาคม  2564

หมู่ท่ี 1 ต าบลหาดสองแคว 

ประจ าเดือน  มกราคม  2565  

14 จัดจ้างเหมาพนักงานสูบน้ า เพ่ือท า 21,000 21,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายณัฐพงษ์  นามรัง 7,000 นายณัฐพงษ์  นามรัง เป็นผู้มีคุณสมบัติ 67/2565

หน้าท่ีในการดูแลการสูบน้ าประจ า (7,000  บาท) ครบถ้วน 30  ธันวาคม  2564

หมู่ท่ี 4 ต าบลหาดสองแคว 

ประจ าเดือน  มกราคม  2565 

15 จัดจ้างเหมาผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาวผุสดี  อินทร์หนุน 9,000 นางสาวผุสดี  อินทร์หนุน เป็นผู้มีคุณสมบัติ 68/2565

และปฏิบัติตามค าส่ังท่ีได้รับมอบ (9,000  บาท) ครบถ้วน 30  ธันวาคม  2564

หมาย  ประจ าเดือน มกราคม 65

16 จ้างเหมาคนขับรถยนต์ส่วนกลาง 21,000 21,000 เฉพาะเจาะจง 1 นานกรีธาวุฒิ  รุ่งย้ิม 7,000 นานกรีธาวุฒิ  รุ่งย้ิม เป็นผู้มีคุณสมบัติ 69/2565

ของอบต.หาดสองแควและปฏิบัติ (7,000  บาท) ครบถ้วน 30  ธันวาคม  2564

ตามค าส่ังท่ีได้รับมอบหมาย

ประจ าเดือน  มกราคม  2565



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ข้อบัญญัติ ซ้ือหรือจ้าง

                          สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว
วันท่ี  2-31  มกราคม  พ.ศ.  2565

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ

17 จ้างเหมายาม เพ่ือท าหน้าท่ีดูแล   27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายสนอง   ทารัตน์ 9,000 นายสนอง   ทารัตน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ 76/2565

รักษาทรัพยืสินและปฏิบัติตามค าส่ัง (9,000   บาท) ครบถ้วน 30  ธันวาคม  2564

ท่ีได้รับรักษาความปลอดภัย  

ทรัพย์สิน ประจ าเดือน ม.ค. 65

18 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง 1 น.สพัชรีย์  ป่ินตาดวง 9,000 น.สพัชรีย์  ป่ินตาดวง เป็นผู้มีคุณสมบัติ 70/2565

นโยบายและแผน ท าหน้าท่ีช่วย (9,000  บาท) ครบถ้วน 30  ธันวาคม  2564

ศึกษาวิเคราะห์  วิจัยประสานแผน 

ประมวลแผน ประจ าเดือน ม.ค.65  

19 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธา 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาววิสสุตา  อนุเคราะห์ 8,000 นางสาววิสสุตา  อนุเคราะห์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ 71/2565

รณสุข เพ่ือท าหน้าท่ีด้านการส่ง (8,000  บาท) ครบถ้วน 30  ธันวาคม  2564

เสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

ในพ้ืนท่ี ประจ าเดือน ม.ค.65

20 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ 24,000 24,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายธนพล   อยู่สา 8,000 นายธนพล  อยู่สา เป็นผู้มีคุณสมบัติ 72/2565

รายได้ ปฏิบัติงานพัฒนาเก่ียวกับ (8,000  บาท) ครบถ้วน 30  ธันวาคม  2564

จัดเก็บรายได้และงานทะเบียน

ทรัพยสินและพัสดุ ประจ าเดือน

มกราคม 2565

21 จ้างเหมานักการภารโรง เพ่ือปิด- 27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายประยุทธ  วะหิม 9,000 นายประยุทธ  วะหิม เป็นผู้มีคุณสมบัติ 75/2565

เปิดส านักงาน บ ารุง ดูแลรักษา (9,000  บาท) ครบถ้วน 30  ธันวาคม  2564

ตัดหญ้าและดูแลรักษาทรัพย์สิน

ของทางราชการ ประจ าเดือน

มกราคม 2565



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ข้อบัญญัติ ซ้ือหรือจ้าง

                          สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว
วันท่ี  2-31  มกราคม  พ.ศ.  2565

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ

22 จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กสังกัดศูนย์ 24,000 24,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาวกัลยา   เอกา 24,000 นางสาวกัลยา  เอกา เป็นผู้มีคุณสมบัติ 73/2565

พัฒนาเด็กเล็กอบต.หาดสองแคว (24,000  บาท) ครบถ้วน 30  ธันวาคม  2564

ประจ าเดือน มกราคม 2565 -

23 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพัสดุกอง 24,000 24,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาวศุภลักษณ์  สุขช้ า 8,000 นางสาวศุภลักษณ์  สุขช้ า เป็นผู้มีคุณสมบัติ 74/2565

คลังปฏิบัติหน้าท่ีพัสดุกองคลัง (8,000   บาท) ครบถ้วน 30  ธันวาคม  2564

ตลอดจนดูแลทรัพย์สินและช่วยงาน

ต่างๆและปฏิบัติตามค าส่ังท่ีได้รับ

มอบหมายประจ าเดือน ม.ค.65
24 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 53,382 53,382 เฉพาะเจาะจง 1 นางสมศรี   ดวงดัน 53,382 นางสมศรี  ดวงดัน เป็นผู้มีคุณสมบัติ 77/2565

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ (53382 บาท) ครบถ้วน 30  ธันวาคม  2564
บริหารส่วนต าบลหาดสองแคว 
เดือน ม.ค.-มี.ค. 65

25 จ้างเหมาลูกจ้างประจ าศูนย์ปฏิบัติ 108,000 108,000 เฉพาะเจาะจง 1 น.ส.วิสาขา สาน้ าอ่าง 9,000 น.ส.วิสาขา สาน้ าอ่าง เป็นผู้มีคุณสมบัติ 78/2565
การร่วมในการช่วยเหลือประชาชน (9,000  บาท) ครบถ้วน 30  ธันวาคม  2564
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ระดับอ าเภอตรอน ประจ าเดือน
มกราคม 2565

26 จัดซ้ืออาหารเสริมนม ส าหรับศูนย์ 158,964.96 158,964.96 เฉพาะเจาะจง 1 บริษัท โกลด์มิลค์ จ ากัด 158,964.96 บริษัท โกลด์มิลค์ จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ 42/2565

พัฒนาเด็กเล็กอบต.หาดสองแคว (158,964.96 บาท) ราคายุติธรรม 30  ธันวาคม  2564

โรงเรียนบ้านหาดสองแคว,บึงพาด

เด่นส าโรง ม.ค.-เม.ย. 65



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ข้อบัญญัติ ซ้ือหรือจ้าง

                          สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว
วันท่ี  2-31  มกราคม  พ.ศ.  2565

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ

27 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ในการท ากิจ 5,625 5,625 เฉพาะเจาะจง 1 นายพาทิศ   เม่นแต้ม 5,625 นายพาทิศ   เม่นแต้ม สินค้ามีคุณภาพ 54/2565

กรรมตามโครงการส่งสริมพัฒนา (5625  บาท) ราคายุติธรรม 17  มกราคม  2564

เด็กปฐมวัยเรียนรู้เกาตรอินทรีย์

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.

หาดสองแคว

28 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานส านักปลัด 26,300 26,300 เฉพาะเจาะจง 1 หจก.ประจักษ์เฟอร์นิเจอร์ 26,300 หจก.ประจักษ์เฟอร์นิเจอร์ สินค้ามีคุณภาพ 55/2565

คือโต๊ะท างานเห,พร้อมกระจกและ (26,300  บาท) ราคายุติธรรม 20  มกราคม  2564

เก้าอ้ีบุนวม

29 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ของกองคลัง 9,743 9,743 เฉพาะเจาะจง 1 ร้าน สรรพิทยา 2558 9,743 ร้าน สรรพิทยา 2558 สินค้ามีคุณภาพ 56/2565

จ านวน16  รายการ (9,743  บาท) ราคายุติธรรม 20  มกราคม  2564

30 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าละวิทยุ ในการ 41,360 41,360 เฉพาะเจาะจง 1 หจก.อุตรดิตถ์การไฟฟ้า 41,360 หจก.อุตรดิตถ์การไฟฟ้า สินค้ามีคุณภาพ 57/2565

ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (41,360  บาท) ราคายุติธรรม 20  มกราคม 2565

ของต าบลหาดสองแคว 

31 จัดท าวารสารประชาสัมพันธ์ผล 20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง 1 หจก.โรงพิมพ์ตระกูลไทย 20,000 หจก.โรงพิมพ์ตระกูลไทย เป็นผู้มีคุณสมบัติ 21/2565

งาน อบต.หาดสองแคว จ านวน (20,000  บาท) ครบถ้วน 11 มกราคม 2565

1,000  เล่ม

32 จ้างเหมาซ่อมเสียงตามสายของ 66,000 66,000 เฉพาะเจาะจง 1 ร้าน คุ้งวารีการไฟฟ้า 66,000 ร้าน คุ้งวารีการไฟฟ้า เป็นผู้มีคุณสมบัติ 86/2565

อบต.หาดสองแคว (66,000  บาท) ครบถ้วน 24 มกราคม 2565

33 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง 39,260 39,260 เฉพาะเจาะจง 1 หจก.อุตรดิตถ์การไฟฟ้า 39,260 หจก.อุตรดิตถ์การไฟฟ้า สินค้ามีคุณภาพ 57/2565

คือ วัสดุโมบาย (39,260  บาทป ราคายุติธรรม 19  มกราคม 2565

34 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน สน.ปลัด 10,500 10,500 เฉพาะเจาะจง 1 หกจ.เอสเค โอเอเซ็นเตอร์ 10,500 หจก.เอสเค โอเอเซ็นเตอร์ สินค้ามีคุณภาพ 59/2565

คือ หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร (10,500  บาท) ราคายุติธรรม 24  มกราคม 2565



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ข้อบัญญัติ ซ้ือหรือจ้าง

                          สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว
วันท่ี  2-31  มกราคม  พ.ศ.  2565

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ

35 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ของสน.ปลัด 6,100 6,100 เฉพาะเจาะจง 1 ร้าน สรรพิทยา 2558 6,100 ร้าน สรรพิทยา 2558 สินค้ามีคุณภาพ 60/2565

จ านวน 20 รายการ (6,100  บาท) ราคายุติธรรม 24  มกราคม 2565



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ข้อบัญญัติ ซ้ือหรือจ้าง

1 จัดจ้างเหมาบริการ ผช.จพง.ขับ 27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายร าไพ   มีนาค 9,000 นายร าไพ   มีนาค เป็นผู้มีคุณสมบัติ 54/2565

รถน้ าและปฏิบัติตามค าส่ังท่ีได้รับ (9,000   บาท) ครบถ้วน 30  ธันวาคม  2564

มอบหมาย ประจ าเดือน ก.พ.65

2 จ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาด 24,000 24,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสุนทร    วะหิม 8,000 นางสุนทร    วะหิม เป็นผู้มีคุณสมบัติ 55/2565

และดูแลรักษาความสะอาดภายใน (8,000   บาท) ครบถ้วน 30  ธันวาคม  2564

พ้ืนท่ีส านักงานอบต. หาดสองแคว

ประจ าเดือน  กุมภาพันธ์ 2565

3 จ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาด 24,900 24,900 เฉพาะเจาะจง 1 นางวิรงค์รอง  โสดสุภาพ 8,300 นางวิรงค์รอง  โสดสุภาพ เป็นผู้มีคุณสมบัติ 56/2565

และดูแลรักษาความสะอาดภายใน (8,300   บาท) ครบถ้วน 30  ธันวาคม  2564

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หาดสองแคว

ประจ าเดือน  กุมภาพันธ์ 65

4 จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็กศูนย์ 27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาววาสนา   เอกา 9,000 นางสาววาสนา   เอกา เป็นผู้มีคุณสมบัติ 57/2565

หาดสองแคว และปฏิบัติตาม (9,000   บาท) ครบถ้วน 30  ธันวาคม  2564

ค าส่ังท่ีได้รับมอบหมาย ประจ า

เดือน กุมภาพันธ์  2565

5 จัดจ้างเหมาบริการผู้ช่วยจพง. 24,000 24,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายกฤษดา   ช านิสูงเนิน 8,000 นายกฤษดา   ช านิสูงเนิน เป็นผู้มีคุณสมบัติ 58/2565

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (8,000   บาท) ครบถ้วน 30  ธันวาคม  2564

(ประจ ารถบรรทุกน้ าดับเพลิง)

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565

6 จัดจ้างเหมาบริการ ผช.จพง. 27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางศุภกิจ    ช้างทอง 9,000 นางศุภกิจ    ช้างทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติ 59/2565

ป้องกันและปฏิบัติตามค าส่ังท่ีได้รับ (9,000   บาท) ครบถ้วน 30  ธันวาคม  2564

มอบหมาย ประจ าเดือน ก.พ.65

                         สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว

 วันท่ี  1-28  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2565

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ข้อบัญญัติ ซ้ือหรือจ้าง

                         สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว

 วันท่ี  1-28  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2565

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ

7 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยจนท.การเงิน 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง 1 น.ส.ศิริพร  น้อยหนองโว้ง 10,000 น.ส.ศิริพร  น้อยหนองโว้ง เป็นผู้มีคุณสมบัติ 60/2565

และบัญชีและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ี (10,000   บาท) ครบถ้วน 30  ธันวาคม  2564

เก่ียวข้อง ประจ าเดือน ก.พ.65

8 จัดจ้างเหมผู้ช่วยนักพัฒนาการท่อง 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายทศพร    ตรีพุฒ 10,000 นายทศพร    ตรีพุฒ เป็นผู้มีคุณสมบัติ 61/2565

เท่ียวท าหน้าท่ีส ารวจรวบรวมปัญ (10,000   บาท) ครบถ้วน 30  ธันวาคม  2564

หาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆท่ีเก่ียวกับ

แหล่งท่องเท่ียวธุรกิจการท่องเท่ียว

บริการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนใหม่และ

ท่ีมีอยู่แล้ว ประจ าเดือน ก.พ 65

9 จ้างเหมาผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง 1 น.ส.หทัยกานต์   บุญสุภา 10,000 น.ส.หทัยกานต์   บุญสุภา เป็นผู้มีคุณสมบัติ 62/2565

เพ่ือท าหน้าท่ีวิเคราะห์เก่ียวกับ (10,000   บาท) ครบถ้วน 30  ธันวาคม  2564

แนะแนวทางการศึกษา ประจ า

เดือน กุมภาพันธ์ 2565

10 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ี 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาวก่ิงแก้ว   อ่อนชูศรี 10,000 นางสาวก่ิงแก้ว อ่อนชูศรี เป็นผู้มีคุณสมบัติ 63/2565

สุขาภิบาล และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ี (10,000   บาท) ครบถ้วน 30  ธันวาคม  2564

เก่ียวข้อง ประจ าเดือน ก.พ. 65 

11 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง 1
นางสาวพุทธิภรณ์  บุญ
เกิด 10,000 นางสาวพุทธิภรณ์  บุญเกิด เป็นผู้มีคุณสมบัติ 64/2565

กองช่างเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีธุรการใน (10,000   บาท) ครบถ้วน 30  ธันวาคม  2564

กองช่างและปฏิบัติตามค าส่ังท่ีได้

รับมอบหมาย  ประจ าเดือน   

กุมภาพันธ์  2565



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ข้อบัญญัติ ซ้ือหรือจ้าง

                         สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว

 วันท่ี  1-28  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2565

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ

12 จ้างเหมาผู้ช่วยช่างไฟฟ้ากองช่าง 27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายช านาญ  พะตัน 9,000 นายช านาญ   พะตัน เป็นผู้มีคุณสมบัติ 65/2565

เพ่ือท าหน้าท่ีดูแลระบบไฟฟ้าภาย (9,000  บาท) ครบถ้วน 30  ธันวาคม  2564

ในอาคารและภายนอกอาคาร

ประจ าเดือน  กุมภาพันธ์ 2565

13 จัดจ้างเหมาพนักงานสูบน้ า เพ่ือท า 24,000 24,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายอุไร  กล่ินข า 8,000 นายอุไร  กล่ินข า เป็นผู้มีคุณสมบัติ 66/2565

หน้าท่ีในการดูแลการสูบน้ าประจ า (8,000  บาท) ครบถ้วน 30  ธันวาคม  2564

หมู่ท่ี 1 ต าบลหาดสองแคว 

ประจ าเดือน  กุมภาพันธ์ 2565  

14 จัดจ้างเหมาพนักงานสูบน้ า เพ่ือท า 21,000 21,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายณัฐพงษ์  นามรัง 7,000 นายณัฐพงษ์  นามรัง เป็นผู้มีคุณสมบัติ 67/2565

หน้าท่ีในการดูแลการสูบน้ าประจ า (7,000  บาท) ครบถ้วน 30  ธันวาคม  2564

หมู่ท่ี 4 ต าบลหาดสองแคว 

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์  2565 

15 จัดจ้างเหมาผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาวผุสดี  อินทร์หนุน 9,000 นางสาวผุสดี  อินทร์หนุน เป็นผู้มีคุณสมบัติ 68/2565

และปฏิบัติตามค าส่ังท่ีได้รับมอบ (9,000  บาท) ครบถ้วน 30  ธันวาคม  2564

หมาย  ประจ าเดือน ก.พ. 65

16 จ้างเหมาคนขับรถยนต์ส่วนกลาง 21,000 21,000 เฉพาะเจาะจง 1 นานกรีธาวุฒิ  รุ่งย้ิม 7,000 นานกรีธาวุฒิ  รุ่งย้ิม เป็นผู้มีคุณสมบัติ 69/2565

ของอบต.หาดสองแควและปฏิบัติ (7,000  บาท) ครบถ้วน 30  ธันวาคม  2564

ตามค าส่ังท่ีได้รับมอบหมาย

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ข้อบัญญัติ ซ้ือหรือจ้าง

                         สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว

 วันท่ี  1-28  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2565

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ

17 จ้างเหมายาม เพ่ือท าหน้าท่ีดูแล   27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายสนอง   ทารัตน์ 9,000 นายสนอง   ทารัตน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ 76/2565

รักษาทรัพยืสินและปฏิบัติตามค าส่ัง (9,000   บาท) ครบถ้วน 30  ธันวาคม  2564

ท่ีได้รับรักษาความปลอดภัย  

ทรัพย์สิน ประจ าเดือน ก.พ. 65

18 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง 1 น.สพัชรีย์  ป่ินตาดวง 9,000 น.สพัชรีย์  ป่ินตาดวง เป็นผู้มีคุณสมบัติ 70/2565

นโยบายและแผน ท าหน้าท่ีช่วย (9,000  บาท) ครบถ้วน 30  ธันวาคม  2564

ศึกษาวิเคราะห์  วิจัยประสานแผน 

ประมวลแผน ประจ าเดือน ก.พ.65  

19 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธา 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาววิสสุตา  อนุเคราะห์ 8,000 นางสาววิสสุตา  อนุเคราะห์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ 71/2565

รณสุข เพ่ือท าหน้าท่ีด้านการส่ง (8,000  บาท) ครบถ้วน 30  ธันวาคม  2564

เสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

ในพ้ืนท่ี ประจ าเดือน ม.ค.65

20 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ 24,000 24,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายธนพล   อยู่สา 8,000 นายธนพล  อยู่สา เป็นผู้มีคุณสมบัติ 72/2565

รายได้ ปฏิบัติงานพัฒนาเก่ียวกับ (8,000  บาท) ครบถ้วน 30  ธันวาคม  2564

จัดเก็บรายได้และงานทะเบียน

ทรัพยสินและพัสดุ ประจ าเดือน

กุมภาพันธ์ 2565

21 จ้างเหมานักการภารโรง เพ่ือปิด- 27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายประยุทธ  วะหิม 9,000 นายประยุทธ  วะหิม เป็นผู้มีคุณสมบัติ 75/2565

เปิดส านักงาน บ ารุง ดูแลรักษา (9,000  บาท) ครบถ้วน 30  ธันวาคม  2564

ตัดหญ้าและดูแลรักษาทรัพย์สิน

ของทางราชการ ประจ าเดือน

กุมภาพันธ์ 2565



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ข้อบัญญัติ ซ้ือหรือจ้าง

                         สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว

 วันท่ี  1-28  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2565

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ

22 จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กสังกัดศูนย์ 24,000 24,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาวกัลยา   เอกา 24,000 นางสาวกัลยา  เอกา เป็นผู้มีคุณสมบัติ 73/2565

พัฒนาเด็กเล็กอบต.หาดสองแคว (24,000  บาท) ครบถ้วน 30  ธันวาคม  2564

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565 -

23 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพัสดุกอง 24,000 24,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาวศุภลักษณ์  สุขช้ า 8,000 นางสาวศุภลักษณ์  สุขช้ า เป็นผู้มีคุณสมบัติ 74/2565

คลังปฏิบัติหน้าท่ีพัสดุกองคลัง (8,000   บาท) ครบถ้วน 30  ธันวาคม  2564

ตลอดจนดูแลทรัพย์สินและช่วยงาน

ต่างๆและปฏิบัติตามค าส่ังท่ีได้รับ

มอบหมายประจ าเดือน ก.พ.65
24 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 16,359 16,359 เฉพาะเจาะจง 1 นางสมศรี   ดวงดัน 16,359 นางสมศรี  ดวงดัน เป็นผู้มีคุณสมบัติ 77/2565

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ (16,359 บาท) ครบถ้วน 30  ธันวาคม  2564
บริหารส่วนต าบลหาดสองแคว 
ประจ าปี 2564 เดือน ก.พ. 65

25 จ้างเหมาลูกจ้างประจ าศูนย์ปฏิบัติ 108,000 108,000 เฉพาะเจาะจง 1 น.ส.วิสาขา สาน้ าอ่าง 9,000 น.ส.วิสาขา สาน้ าอ่าง เป็นผู้มีคุณสมบัติ 78/2565
การร่วมในการช่วยเหลือประชาชน (9,000  บาท) ครบถ้วน 30  ธันวาคม  2564
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ระดับอ าเภอตรอน ประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ 2565

26 จัดซ้ืออาหารเสริมนม ส าหรับศูนย์ 36,128.40 36,128.40 เฉพาะเจาะจง 1 บริษัท โกลด์มิลค์ จ ากัด 36,128.40 บริษัท โกลด์มิลค์ จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ 42/2565

พัฒนาเด็กเล็กอบต.หาดสองแคว (36,128.40 บาท) ราคายุติธรรม 30  ธันวาคม  2564

โรงเรียนบ้านหาดสองแคว,บึงพาด

เด่นส าโรง



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ข้อบัญญัติ ซ้ือหรือจ้าง

                         สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว

 วันท่ี  1-28  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2565

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ

27 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมและอิเล็กทรอ 18,050 18,050 เฉพาะเจาะจง 1 หจก.อุตรดิตถ์เคเน็ต 18,050 หจก.อุตรดิตถ์เคเน็ต สินค้ามีคุณภาพ 63/2565

นิกของส านักปลัด เช่น เคร่ืองพิมพ์ (18,050 บาท) ราคายุติธรรม 2  กุมภาพันธ์ 2565

เคร่ืองอ่านบัตร เคร่ืองส ารองไฟ

28 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ 15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง 1 หจก.อุตรดิตถ์เคเน็ต 15,000 หจก.อุตรดิตถ์เคเน็ต สินค้ามีคุณภาพ 64/2565

กองคลัง คือ เคร่ืองพิมพ์ (15,000 บาท) ราคายุติธรรม 2  กุมภาพันธ์ 2565

29 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวของ 5,750 5,750 เฉพาะเจาะจง 1 หจก.อุตรดิตถ์เคเน็ต 5,750 หจก.อุตรดิตถ์เคเน็ต สินค้ามีคุณภาพ 62/2565

กองช่าง (5,750 บาท) ราคายุติธรรม 2  กุมภาพันธ์ 2565

29 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ 5,550 5,550 เฉพาะเจาะจง 1 หจก.อุตรดิตถ์เคเน็ต 5,550 หจก.อุตรดิตถ์เคเน็ต สินค้ามีคุณภาพ 76/2565

กองการศึกษา คือ เคร่ืองส ารอง (5,550 บาท) ราคายุติธรรม 14  กุมภาพันธ์ 2565

ไฟฟ้า ย่ีห้อ Syndone ECO ll

800i ก าลังไฟ 800VA/480W

30 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน กองช่าง 23,400 23,400 เฉพาะเจาะจง 1 หจก.ประจักษ์เฟอร์นิเจอร์ 23,400 หจก.ประจักษ์เฟอร์นิเจอร์ สินค้ามีคุณภาพ 74/2565

1.ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 40 ช่อง (23,400  บาท) ราคายุติธรรม 14  กุมภาพันธ์ 2565

2.ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน

3.ตู้เหล็กเก้บเอกสารแบบ 4 ล้ินชัก

31 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน กองการ 14,000 14,000 เฉพาะเจาะจง 1 หจก.ประจักษ์เฟอร์นิเจอร์ 14,000 หจก.ประจักษ์เฟอร์นิเจอร์ สินค้ามีคุณภาพ 75/2565

ศึกษา คือ เก้าอ้ีบุนวม มีล้อเล่ือน (14,000  บาท) ราคายุติธรรม 14  กุมภาพันธ์ 2565

จ านวน 5 ตัว

32 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง 12,490 12,490 เฉพาะเจาะจง 1 หจก.อุตรดิตถ์เคเน็ต 12,490 หจก.อุตรดิตถ์เคเน็ต สินค้ามีคุณภาพ 77/2565

หมึก Samsung D116L,TN- (12,490 บาท) ราคายุติธรรม 14  กุมภาพันธ์ 2565

261 ด า,เม้าท์,เฟรสไดร์



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ข้อบัญญัติ ซ้ือหรือจ้าง

                         สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว

 วันท่ี  1-28  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2565

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ

33 จ้างเปล่ียนสายสัญญาณเสียงตาม 54,000 54,000 เฉพาะเจาะจง 1 ร้านคุ้งวารีการไฟฟ้า 54,000 ร้านคุ้งวารีการไฟฟ้า เป็นผู้มีคุณสมบัติ 93/2565

สายประเภทสายดรอบวาย ขนาด ครบถ้วน 21  กุมภาพันธ์ 2565

2x0.95 sqm



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ข้อบัญญัติ ซ้ือหรือจ้าง

1 จัดจ้างเหมาบริการ ผช.จพง.ขับ 27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายร าไพ   มีนาค 9,000 นายร าไพ   มีนาค เป็นผู้มีคุณสมบัติ 54/2565

รถน้ าและปฏิบัติตามค าส่ังท่ีได้รับ (9,000   บาท) ครบถ้วน 30  ธันวาคม  2564

มอบหมาย ประจ าเดือน มี.ค.65

2 จ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาด 24,000 24,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสุนทร    วะหิม 8,000 นางสุนทร    วะหิม เป็นผู้มีคุณสมบัติ 55/2565

และดูแลรักษาความสะอาดภายใน (8,000   บาท) ครบถ้วน 30  ธันวาคม  2564

พ้ืนท่ีส านักงานอบต. หาดสองแคว

ประจ าเดือน  มีนาคม  2565

3 จ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาด 24,900 24,900 เฉพาะเจาะจง 1 นางวิรงค์รอง  โสดสุภาพ 8,300 นางวิรงค์รอง  โสดสุภาพ เป็นผู้มีคุณสมบัติ 56/2565

และดูแลรักษาความสะอาดภายใน (8,300   บาท) ครบถ้วน 30  ธันวาคม  2564

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หาดสองแคว

ประจ าเดือน  มีนาคม 65

4 จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็กศูนย์ 27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาววาสนา   เอกา 9,000 นางสาววาสนา   เอกา เป็นผู้มีคุณสมบัติ 57/2565

หาดสองแคว และปฏิบัติตาม (9,000   บาท) ครบถ้วน 30  ธันวาคม  2564

ค าส่ังท่ีได้รับมอบหมาย ประจ า

เดือน มีนาคม  2565

5 จัดจ้างเหมาบริการผู้ช่วยจพง. 24,000 24,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายกฤษดา   ช านิสูงเนิน 8,000 นายกฤษดา   ช านิสูงเนิน เป็นผู้มีคุณสมบัติ 58/2565

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (8,000   บาท) ครบถ้วน 30  ธันวาคม  2564

(ประจ ารถบรรทุกน้ าดับเพลิง)

ประจ าเดือน  มีนาคม  2565

6 จัดจ้างเหมาบริการ ผช.จพง. 27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางศุภกิจ    ช้างทอง 9,000 นางศุภกิจ    ช้างทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติ 59/2565

ป้องกันและปฏิบัติตามค าส่ังท่ีได้รับ (9,000   บาท) ครบถ้วน 30  ธันวาคม  2564

มอบหมาย ประจ าเดือน มี.ค.65

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว
วันท่ี  1-31  มีนาคม พ.ศ.  2565

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ

                         สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ข้อบัญญัติ ซ้ือหรือจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว
วันท่ี  1-31  มีนาคม พ.ศ.  2565

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ

                         สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565

7 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยจนท.การเงิน 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง 1 น.ส.ศิริพร  น้อยหนองโว้ง 10,000 น.ส.ศิริพร  น้อยหนองโว้ง เป็นผู้มีคุณสมบัติ 60/2565

และบัญชีและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ี (10,000   บาท) ครบถ้วน 30  ธันวาคม  2564

เก่ียวข้อง ประจ าเดือน มี.ค.65

8 จัดจ้างเหมผู้ช่วยนักพัฒนาการท่อง 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายทศพร    ตรีพุฒ 10,000 นายทศพร    ตรีพุฒ เป็นผู้มีคุณสมบัติ 61/2565

เท่ียวท าหน้าท่ีส ารวจรวบรวมปัญ (10,000   บาท) ครบถ้วน 30  ธันวาคม  2564

หาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆท่ีเก่ียวกับ

แหล่งท่องเท่ียวธุรกิจการท่องเท่ียว

บริการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนใหม่และ

ท่ีมีอยู่แล้ว ประจ าเดือน มี.ค 65

9 จ้างเหมาผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง 1 น.ส.หทัยกานต์   บุญสุภา 10,000 น.ส.หทัยกานต์   บุญสุภา เป็นผู้มีคุณสมบัติ 62/2565

เพ่ือท าหน้าท่ีวิเคราะห์เก่ียวกับ (10,000   บาท) ครบถ้วน 30  ธันวาคม  2564

แนะแนวทางการศึกษา ประจ า

เดือน  มีนาคม  2565

10 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ี 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาวก่ิงแก้ว   อ่อนชูศรี 10,000 นางสาวก่ิงแก้ว อ่อนชูศรี เป็นผู้มีคุณสมบัติ 63/2565

สุขาภิบาล และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ี (10,000   บาท) ครบถ้วน 30  ธันวาคม  2564

เก่ียวข้อง ประจ าเดือน มี.ค. 65 

11 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง 1
นางสาวพุทธิภรณ์  บุญ
เกิด 10,000 นางสาวพุทธิภรณ์  บุญเกิด เป็นผู้มีคุณสมบัติ 64/2565

กองช่างเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีธุรการใน (10,000   บาท) ครบถ้วน 30  ธันวาคม  2564

กองช่างและปฏิบัติตามค าส่ังท่ีได้

รับมอบหมาย  ประจ าเดือน   

มีนาคม  2565



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ข้อบัญญัติ ซ้ือหรือจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว
วันท่ี  1-31  มีนาคม พ.ศ.  2565

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ

                         สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565

12 จ้างเหมาผู้ช่วยช่างไฟฟ้ากองช่าง 27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายช านาญ  พะตัน 9,000 นายช านาญ   พะตัน เป็นผู้มีคุณสมบัติ 65/2565

เพ่ือท าหน้าท่ีดูแลระบบไฟฟ้าภาย (9,000  บาท) ครบถ้วน 30  ธันวาคม  2564

ในอาคารและภายนอกอาคาร

ประจ าเดือน  มีนาคม  2565

13 จัดจ้างเหมาพนักงานสูบน้ า เพ่ือท า 24,000 24,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายอุไร  กล่ินข า 8,000 นายอุไร  กล่ินข า เป็นผู้มีคุณสมบัติ 66/2565

หน้าท่ีในการดูแลการสูบน้ าประจ า (8,000  บาท) ครบถ้วน 30  ธันวาคม  2564

หมู่ท่ี 1 ต าบลหาดสองแคว 

ประจ าเดือน  มีนาคม  2565  

14 จัดจ้างเหมาพนักงานสูบน้ า เพ่ือท า 21,000 21,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายณัฐพงษ์  นามรัง 7,000 นายณัฐพงษ์  นามรัง เป็นผู้มีคุณสมบัติ 67/2565

หน้าท่ีในการดูแลการสูบน้ าประจ า (7,000  บาท) ครบถ้วน 30  ธันวาคม  2564

หมู่ท่ี 4 ต าบลหาดสองแคว 

ประจ าเดือน  มีนาคม  2565 

15 จัดจ้างเหมาผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาวผุสดี  อินทร์หนุน 9,000 นางสาวผุสดี  อินทร์หนุน เป็นผู้มีคุณสมบัติ 68/2565

และปฏิบัติตามค าส่ังท่ีได้รับมอบ (9,000  บาท) ครบถ้วน 30  ธันวาคม  2564

หมาย  ประจ าเดือน มีนาคม 65

16 จ้างเหมาคนขับรถยนต์ส่วนกลาง 21,000 21,000 เฉพาะเจาะจง 1 นานกรีธาวุฒิ  รุ่งย้ิม 7,000 นานกรีธาวุฒิ  รุ่งย้ิม เป็นผู้มีคุณสมบัติ 69/2565

ของอบต.หาดสองแควและปฏิบัติ (7,000  บาท) ครบถ้วน 30  ธันวาคม  2564

ตามค าส่ังท่ีได้รับมอบหมาย

ประจ าเดือน  มีนาคม  2565



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ข้อบัญญัติ ซ้ือหรือจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว
วันท่ี  1-31  มีนาคม พ.ศ.  2565

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ

                         สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565

17 จ้างเหมายาม เพ่ือท าหน้าท่ีดูแล   27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายสนอง   ทารัตน์ 9,000 นายสนอง   ทารัตน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ 76/2565

รักษาทรัพยืสินและปฏิบัติตามค าส่ัง (9,000   บาท) ครบถ้วน 30  ธันวาคม  2564

ท่ีได้รับรักษาความปลอดภัย  

ทรัพย์สิน ประจ าเดือน มี.ค. 65

18 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง 1 น.สพัชรีย์  ป่ินตาดวง 9,000 น.สพัชรีย์  ป่ินตาดวง เป็นผู้มีคุณสมบัติ 70/2565

นโยบายและแผน ท าหน้าท่ีช่วย (9,000  บาท) ครบถ้วน 30  ธันวาคม  2564

ศึกษาวิเคราะห์  วิจัยประสานแผน 

ประมวลแผน ประจ าเดือน มี.ค.65  

19 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธา 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาววิสสุตา  อนุเคราะห์ 8,000 นางสาววิสสุตา  อนุเคราะห์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ 71/2565

รณสุข เพ่ือท าหน้าท่ีด้านการส่ง (8,000  บาท) ครบถ้วน 30  ธันวาคม  2564

เสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

ในพ้ืนท่ี ประจ าเดือน มี.ค.65

20 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ 24,000 24,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายธนพล   อยู่สา 8,000 นายธนพล  อยู่สา เป็นผู้มีคุณสมบัติ 72/2565

รายได้ ปฏิบัติงานพัฒนาเก่ียวกับ (8,000  บาท) ครบถ้วน 30  ธันวาคม  2564

จัดเก็บรายได้และงานทะเบียน

ทรัพยสินและพัสดุ ประจ าเดือน

มีนาคม 2565

21 จ้างเหมานักการภารโรง เพ่ือปิด- 27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายประยุทธ  วะหิม 9,000 นายประยุทธ  วะหิม เป็นผู้มีคุณสมบัติ 75/2565

เปิดส านักงาน บ ารุง ดูแลรักษา (9,000  บาท) ครบถ้วน 30  ธันวาคม  2564

ตัดหญ้าและดูแลรักษาทรัพย์สิน

ของทางราชการ ประจ าเดือน

มีนาคม 2565



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ข้อบัญญัติ ซ้ือหรือจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว
วันท่ี  1-31  มีนาคม พ.ศ.  2565

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ

                         สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565

22 จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กสังกัดศูนย์ 24,000 24,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาวกัลยา   เอกา 24,000 นางสาวกัลยา  เอกา เป็นผู้มีคุณสมบัติ 73/2565

พัฒนาเด็กเล็กอบต.หาดสองแคว (24,000  บาท) ครบถ้วน 30  ธันวาคม  2564

ประจ าเดือน มีนาคม 2565

23 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพัสดุกอง 24,000 24,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาวศุภลักษณ์  สุขช้ า 8,000 นางสาวศุภลักษณ์  สุขช้ า เป็นผู้มีคุณสมบัติ 74/2565

คลังปฏิบัติหน้าท่ีพัสดุกองคลัง (8,000   บาท) ครบถ้วน 30  ธันวาคม  2564

ตลอดจนดูแลทรัพย์สินและช่วยงาน

ต่างๆและปฏิบัติตามค าส่ังท่ีได้รับ

มอบหมายประจ าเดือน มี.ค.65
24 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 16,359 16,359 เฉพาะเจาะจง 1 นางสมศรี   ดวงดัน 16,359 นางสมศรี  ดวงดัน เป็นผู้มีคุณสมบัติ 77/2565

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ (16,359 บาท) ครบถ้วน 30  ธันวาคม  2564
บริหารส่วนต าบลหาดสองแคว 
ประจ าปี 2564 เดือน มี.ค. 65

25 จ้างเหมาลูกจ้างประจ าศูนย์ปฏิบัติ 108,000 108,000 เฉพาะเจาะจง 1 น.ส.วิสาขา สาน้ าอ่าง 9,000 น.ส.วิสาขา สาน้ าอ่าง เป็นผู้มีคุณสมบัติ 78/2565
การร่วมในการช่วยเหลือประชาชน (9,000  บาท) ครบถ้วน 30  ธันวาคม  2564
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ระดับอ าเภอตรอน ประจ าเดือน
มีนาคม 2565

26 จัดซ้ืออาหารเสริมนม ส าหรับศูนย์ 36,128.40 36,128.40 เฉพาะเจาะจง 1 บริษัท โกลด์มิลค์ จ ากัด 36,128.40 บริษัท โกลด์มิลค์ จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ 42/2565

พัฒนาเด็กเล็กอบต.หาดสองแคว (36,128.40 บาท) ราคายุติธรรม 30  ธันวาคม  2564

โรงเรียนบ้านหาดสองแคว,บึงพาด

เด่นส าโรง



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ข้อบัญญัติ ซ้ือหรือจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว
วันท่ี  1-31  มีนาคม พ.ศ.  2565

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ

                         สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565

27 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของ 5,425 5,425 เฉพาะเจาะจง 1 อุตรดิตถ์การไฟฟ้า 5,425 อุตรดิตถ์การไฟฟ้า สินค้ามีคุณภาพ 93/2565

ส านักปลัด คือ ปล๊ักไฟ (5,425  บาท) ราคายุติธรรม 14  มีนาคม  2565

28 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ของศูนย์ 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง 1 หจก.อุตรดิตถ์เคเน็ต 5,400 หจก.อุตรดิตถ์เคเน็ต สินค้ามีคุณภาพ 97/2565

พัฒนาเด็กเล็ก คือ หมึกเคร่ืองพิมพ์ (5,400  บาท) ราคายุติธรรม 17  มีนาคม  2565

29 จัดซ้ือวัสดุอ่ืนๆ ของกองช่าง คือ 9,500 9,500 เฉพาะเจาะจง 1 ร้านปัทมาบุญเนตร 9,500 ร้านปัทมาบุญเนตร สินค้ามีคุณภาพ 98/2565

ทรายกองน้ า เบอร์ 8,9 (9,500  บาท) ราคายุติธรรม 17  มีนาคม  2565

30 วสัด-ุอปุกรณต์ามโครงการปอ้ง 18,420 18,420 เฉพาะเจาะจง 1 ร้านสรรพิทยา 2558 18,420 ร้านสรรพิทยา 2558 สินค้ามีคุณภาพ 100/2565

กันและควบคุมโรคติดต่อ ประจ าปี (18,420  บาท) ราคายุติธรรม 21  มีนาคม  2565

๒๕๖๕(โครงการต่อเน่ือง)

31 วสัด-ุอปุกรณต์ามโครงการปอ้ง 138,230 138,230 เฉพาะเจาะจง 1 บริษัท แล็บอินโฟ จ ากัด 138,230 บริษัท แล็บอินโฟ จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ 101/2565

กันและควบคุมโรคติดต่อ ประจ าปี (138,230  บาท) ราคายุติธรรม 21  มีนาคม  2565

๒๕๖๕(โครงการต่อเน่ือง)



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ข้อบัญญัติ ซ้ือหรือจ้าง

1 จัดจ้างเหมาบริการ ผช.จพง.ขับ 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายร าไพ   มีนาค 9,000 นายร าไพ   มีนาค เป็นผู้มีคุณสมบัติ 103/2565

รถน้ าและปฏิบัติตามค าส่ังท่ีได้รับ (9,000   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

มอบหมาย ประจ าเดือน เม.ย.65

2 จ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาด 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสุนทร    วะหิม 8,000 นางสุนทร    วะหิม เป็นผู้มีคุณสมบัติ 104/2565

และดูแลรักษาความสะอาดภายใน (8,000   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

พ้ืนท่ีส านักงานอบต. หาดสองแคว

ประจ าเดือน  เมษายน  2565

3 จ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาด 8,300 8,300 เฉพาะเจาะจง 1 นางวิรงค์รอง  โสดสุภาพ 8,300 นางวิรงค์รอง  โสดสุภาพ เป็นผู้มีคุณสมบัติ 105/2565

และดูแลรักษาความสะอาดภายใน (8,300   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หาดสองแคว

ประจ าเดือน  เมษายน 65

4 จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็กศูนย์ 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาววาสนา   เอกา 9,000 นางสาววาสนา   เอกา เป็นผู้มีคุณสมบัติ 106/2565

หาดสองแคว และปฏิบัติตาม (9,000   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

ค าส่ังท่ีได้รับมอบหมาย ประจ า

เดือน เมษายน  2565

5 จัดจ้างเหมาบริการผู้ช่วยจพง. 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายกฤษดา   ช านิสูงเนิน 8,000 นายกฤษดา   ช านิสูงเนิน เป็นผู้มีคุณสมบัติ 107/2565

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (8,000   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

(ประจ ารถบรรทุกน้ าดับเพลิง)

ประจ าเดือน  เมษายน  2565

6 จัดจ้างเหมาบริการ ผช.จพง. 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางศุภกิจ    ช้างทอง 9,000 นางศุภกิจ    ช้างทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติ 108/2565

ป้องกันและปฏิบัติตามค าส่ังท่ีได้รับ (9,000   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

มอบหมาย ประจ าเดือน เม.ย.65

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว
 วันท่ี  1-30  เมษายน  พ.ศ.  2565

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ

                        สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ข้อบัญญัติ ซ้ือหรือจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว
 วันท่ี  1-30  เมษายน  พ.ศ.  2565

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ

                        สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565

7 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยจนท.การเงิน 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง 1 น.ส.ศิริพร  น้อยหนองโว้ง 10,000 น.ส.ศิริพร  น้อยหนองโว้ง เป็นผู้มีคุณสมบัติ 109/2565

และบัญชีและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ี (10,000   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

เก่ียวข้อง ประจ าเดือน เม.ย.65

8 จัดจ้างเหมผู้ช่วยนักพัฒนาการท่อง 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายทศพร    ตรีพุฒ 10,000 นายทศพร    ตรีพุฒ เป็นผู้มีคุณสมบัติ 110/2565

เท่ียวท าหน้าท่ีส ารวจรวบรวมปัญ (10,000   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

หาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆท่ีเก่ียวกับ

แหล่งท่องเท่ียวธุรกิจการท่องเท่ียว

บริการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนใหม่และ

ท่ีมีอยู่แล้ว ประจ าเดือน เม.ย 65

9 จ้างเหมาผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง 1 น.ส.หทัยกานต์   บุญสุภา 10,000 น.ส.หทัยกานต์   บุญสุภา เป็นผู้มีคุณสมบัติ 111/2565

เพ่ือท าหน้าท่ีวิเคราะห์เก่ียวกับ (10,000   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

แนะแนวทางการศึกษา ประจ า

เดือน  เมษายน  2565

10 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ี 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาวก่ิงแก้ว   อ่อนชูศรี 10,000 นางสาวก่ิงแก้ว อ่อนชูศรี เป็นผู้มีคุณสมบัติ 112/2565

สุขาภิบาล และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ี (10,000   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

เก่ียวข้อง ประจ าเดือน เม.ย. 65 

11 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง 1
นางสาวพุทธิภรณ์  บุญ
เกิด 10,000 นางสาวพุทธิภรณ์  บุญเกิด เป็นผู้มีคุณสมบัติ 113/2565

กองช่างเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีธุรการใน (10,000   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

กองช่างและปฏิบัติตามค าส่ังท่ีได้

รับมอบหมาย  ประจ าเดือน   

 เมษายน  2565



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ข้อบัญญัติ ซ้ือหรือจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว
 วันท่ี  1-30  เมษายน  พ.ศ.  2565

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ

                        สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565

12 จ้างเหมาผู้ช่วยช่างไฟฟ้ากองช่าง 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายช านาญ  พะตัน 9,000 นายช านาญ   พะตัน เป็นผู้มีคุณสมบัติ 114/2565

เพ่ือท าหน้าท่ีดูแลระบบไฟฟ้าภาย (9,000  บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

ในอาคารและภายนอกอาคาร

ประจ าเดือน  เมษายน  2565

13 จัดจ้างเหมาพนักงานสูบน้ า เพ่ือท า 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายอุไร  กล่ินข า 8,000 นายอุไร  กล่ินข า เป็นผู้มีคุณสมบัติ 115/2565

หน้าท่ีในการดูแลการสูบน้ าประจ า (8,000  บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

หมู่ท่ี 1 ต าบลหาดสองแคว 

ประจ าเดือน   เมษายน  2565  

14 จัดจ้างเหมาพนักงานสูบน้ า เพ่ือท า 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายณัฐพงษ์  นามรัง 7,000 นายณัฐพงษ์  นามรัง เป็นผู้มีคุณสมบัติ 116/2565

หน้าท่ีในการดูแลการสูบน้ าประจ า (7,000  บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

หมู่ท่ี 4 ต าบลหาดสองแคว 

ประจ าเดือน  เมษายน  2565 

15 จัดจ้างเหมาผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาวผุสดี  อินทร์หนุน 9,000 นางสาวผุสดี  อินทร์หนุน เป็นผู้มีคุณสมบัติ 117/2565

และปฏิบัติตามค าส่ังท่ีได้รับมอบ (9,000  บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

หมาย  ประจ าเดือน  เมษายน 65

16 จ้างเหมาคนขับรถยนต์ส่วนกลาง 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง 1 นานกรีธาวุฒิ  รุ่งย้ิม 7,000 นานกรีธาวุฒิ  รุ่งย้ิม เป็นผู้มีคุณสมบัติ 118/2565

ของอบต.หาดสองแควและปฏิบัติ (7,000  บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

ตามค าส่ังท่ีได้รับมอบหมาย

ประจ าเดือน   เมษายน  2565



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ข้อบัญญัติ ซ้ือหรือจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว
 วันท่ี  1-30  เมษายน  พ.ศ.  2565

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ

                        สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565

17 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง 1 น.สพัชรีย์  ป่ินตาดวง 9,000 น.สพัชรีย์  ป่ินตาดวง เป็นผู้มีคุณสมบัติ 119/2565

นโยบายและแผน ท าหน้าท่ีช่วย (9,000  บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

ศึกษาวิเคราะห์  วิจัยประสานแผน 

ประมวลแผน ประจ าเดือน เม.ย.65  

18 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธา 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาววิสสุตา  อนุเคราะห์ 8,000 นางสาววิสสุตา  อนุเคราะห์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ 120/2565

รณสุข เพ่ือท าหน้าท่ีด้านการส่ง (8,000  บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

เสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

ในพ้ืนท่ี ประจ าเดือน เม.ย.65

19 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายธนพล   อยู่สา 8,000 นายธนพล  อยู่สา เป็นผู้มีคุณสมบัติ 121/2565

รายได้ ปฏิบัติงานพัฒนาเก่ียวกับ (8,000  บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

จัดเก็บรายได้และงานทะเบียน

ทรัพยสินและพัสดุ ประจ าเดือน

เมษายน  2565

20 จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กสังกัดศูนย์ 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาวกัลยา   เอกา 8,000 นางสาวกัลยา  เอกา เป็นผู้มีคุณสมบัติ 122/2565

พัฒนาเด็กเล็กอบต.หาดสองแคว (8,000  บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

ประจ าเดือน  เมษายน 2565 

21 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพัสดุกอง 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาวศุภลักษณ์  สุขช้ า 8,000 นางสาวศุภลักษณ์  สุขช้ า เป็นผู้มีคุณสมบัติ 123/2565

คลังปฏิบัติหน้าท่ีพัสดุกองคลัง (8,000   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

ตลอดจนดูแลทรัพย์สินและช่วยงาน

ต่างๆและปฏิบัติตามค าส่ังท่ีได้รับ

มอบหมายประจ าเดือน เม.ย.65



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ข้อบัญญัติ ซ้ือหรือจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว
 วันท่ี  1-30  เมษายน  พ.ศ.  2565

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ

                        สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565

22 จ้างเหมานักการภารโรง เพ่ือปิด- 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายประยุทธ  วะหิม 9,000 นายประยุทธ  วะหิม เป็นผู้มีคุณสมบัติ 124/2565

เปิดส านักงาน บ ารุง ดูแลรักษา (9,000  บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

ตัดหญ้าและดูแลรักษาทรัพย์สิน

ของทางราชการ ประจ าเดือน

เมษายน 2565

23 จ้างเหมายาม เพ่ือท าหน้าท่ีดูแล   9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายสนอง   ทารัตน์ 9,000 นายสนอง   ทารัตน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ 125/2565

รักษาทรัพยืสินและปฏิบัติตามค าส่ัง (9,000   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

ท่ีได้รับรักษาความปลอดภัย  

ทรัพย์สิน ประจ าเดือน เม.ย. 65

24 จ้างเหมาลูกจ้างประจ าศูนย์ปฏิบัติ 108,000 108,000 เฉพาะเจาะจง 1 น.ส.วิสาขา สาน้ าอ่าง 9,000 น.ส.วิสาขา สาน้ าอ่าง เป็นผู้มีคุณสมบัติ 126/2565

การร่วมในการช่วยเหลือประชาชน (9,000  บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ระดับอ าเภอตรอน ประจ าเดือน

เมษายน 2565
25 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 14,637 14,637 เฉพาะเจาะจง 1 นางสมศรี   ดวงดัน 14,637 นางสมศรี  ดวงดัน เป็นผู้มีคุณสมบัติ 127/2565

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ (14,637 บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565
บริหารส่วนต าบลหาดสองแคว 
ประจ าปี 2564 เดือน เม.ย. 65

26 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 5,305 5,305 เฉพาะเจาะจง 1 หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา 5,305 หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา สินค้ามีคุณภาพ 121/2565

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ (5,305 บาท) ราคายุติธรรม 18  เมษายน 2565

บริหารส่วนต าบลหาดสองแคว



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ข้อบัญญัติ ซ้ือหรือจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว
 วันท่ี  1-30  เมษายน  พ.ศ.  2565

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ

                        สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565

27 วัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์ 24,827 24,827 เฉพาะเจาะจง 1 หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา 24,827 หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา สินค้ามีคุณภาพ 122/2565

พัฒนาเด็กเล็กอบต.หาดสองแคว (24,827 บาท) ราคายุติธรรม 18  เมษายน 2565

28 จัดซ้ือวัสดุส านักงานของกองช่าง 7,962 7,962 เฉพาะเจาะจง 1 ร้านสรรพิทยา 2558 7,962 ร้านสรรพิทยา 2558 สินค้ามีคุณภาพ 123/2565

(7,962  บาท) ราคายุติธรรม 18  เมษายน 2565

29 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะ คือ ยาง 14,000 14,000 เฉพาะเจาะจง 1 ร้านเสือการยาง 14,000 ร้านเสือการยาง สินค้ามีคุณภาพ 119/2565

รถไทยแลนด์กระเช้า จ านวน 4 เส้น (14,000  บาท) ราคายุติธรรม 5  เมษายน 2565

30 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ของส านัก 7,482 7,482 เฉพาะเจาะจง 1 ร้านสรรพิทยา 2558 7,482 ร้านสรรพิทยา 2558 สินค้ามีคุณภาพ 124/2565

ปลัด อบต.หาดสองแคว (7,482  บาท) ราคายุติธรรม 20  เมษายน 2565

31 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ 51,800 51,800 เฉพาะเจาะจง 1 หจก.อุตรดิตถ์เคเน็ต 51,800 หจก.อุตรดิตถ์เคเน็ต สินค้ามีคุณภาพ 126/2565

ส านักปลัด 1.เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (51,800  บาท) ราคายุติธรรม 22  เมษายน 2565

2.เคร่ืองพิมพ์

32 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ 35,920 35,920 เฉพาะเจาะจง 1 ร้านพิชญา 35,920 ร้านพิชญา สินค้ามีคุณภาพ 129/2565

แพทย์ คือวัคซีนพิษสุนัขบ้า (35,920  บาท) ราคายุติธรรม 26  เมษายน 2565

33 จัดซ้ือวัสดุส านักงานของกองคลัง 8,090 8,090 เฉพาะเจาะจง 1 ร้านสรรพิทยา 2558 8,090 ร้านสรรพิทยา 2558 สินค้ามีคุณภาพ 130/2565

(8,090  บาท) ราคายุติธรรม 26  เมษายน 2565

34 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน คือ โต๊ะ 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง 1 หจก.ประจักษ์เฟอร์นิเจอร์ 30,000 หจก.ประจักษ์เฟอร์นิเจอร์ สินค้ามีคุณภาพ 131/2565

พับแสตนเลส 10 ตัว (30,000  บาท) ราคายุติธรรม 26  เมษายน 2565

35 จ้างซ่อมรถไทยแลนด์กระเช้า 6,250 6,250 เฉพาะเจาะจง 1 ร้านเสือการยาง 6,250 ร้านเสือการยาง เป็นผู้มีคุณสมบัติ 134/2565

(6,250  บาท) ครบถ้วน 5 เมษษยน 2565

36 จ้างจัดพิมพ์วารสารประชาสัมพันธ์ 12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง 1 หจก.โรงพิมพ์ตระกูลไทย 12,000 หจก.โรงพิมพ์ตระกูลไทย เป็นผู้มีคุณสมบัติ 141/2565

งานของอบต.หาดสองแคว ประจ า (12,000  บาท) ครบถ้วน 20 เมษษยน 2565

ปี 2564



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ข้อบัญญัติ ซ้ือหรือจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว
 วันท่ี  1-30  เมษายน  พ.ศ.  2565

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ

                        สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565

37 จ้างบริการตรวจเช็คและซ่อมบ ารุง 7,533.33 7,533.33 เฉพาะเจาะจง 1 บริษัท อีซูซุอุตรดิตถ์ฮกอันต้ึง 7,533.33 บริษัท อีซูซุอุตรดิตถ์ฮกอันต้ึง เป็นผู้มีคุณสมบัติ 143/2565

รถยนต์ กข 6235 (7,533.33  บาท) ครบถ้วน 26 เมษษยน 2565



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ข้อบัญญัติ ซ้ือหรือจ้าง

1 จัดจ้างเหมาบริการ ผช.จพง.ขับ 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายร าไพ   มีนาค 9,000 นายร าไพ   มีนาค เป็นผู้มีคุณสมบัติ 103/2565

รถน้ าและปฏิบัติตามค าส่ังท่ีได้รับ (9,000   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

มอบหมาย ประจ าเดือน พ.ค .65

2 จ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาด 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสุนทร    วะหิม 8,000 นางสุนทร    วะหิม เป็นผู้มีคุณสมบัติ 104/2565

และดูแลรักษาความสะอาดภายใน (8,000   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

พ้ืนท่ีส านักงานอบต. หาดสองแคว

ประจ าเดือน  พฤษภาคม  2565

3 จ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาด 8,300 8,300 เฉพาะเจาะจง 1 นางวิรงค์รอง  โสดสุภาพ 8,300 นางวิรงค์รอง  โสดสุภาพ เป็นผู้มีคุณสมบัติ 105/2565

และดูแลรักษาความสะอาดภายใน (8,300   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หาดสองแคว

ประจ าเดือน  พฤษภาคม 65

4 จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็กศูนย์ 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาววาสนา   เอกา 9,000 นางสาววาสนา   เอกา เป็นผู้มีคุณสมบัติ 106/2565

หาดสองแคว และปฏิบัติตาม (9,000   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

ค าส่ังท่ีได้รับมอบหมาย ประจ า

เดือน พฤษภาคม  2565

5 จัดจ้างเหมาบริการผู้ช่วยจพง. 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายกฤษดา   ช านิสูงเนิน 8,000 นายกฤษดา   ช านิสูงเนิน เป็นผู้มีคุณสมบัติ 107/2565

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (8,000   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

(ประจ ารถบรรทุกน้ าดับเพลิง)

ประจ าเดือน  พฤษภาคม  2565

6 จัดจ้างเหมาบริการ ผช.จพง. 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางศุภกิจ    ช้างทอง 9,000 นางศุภกิจ    ช้างทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติ 108/2565

ป้องกันและปฏิบัติตามค าส่ังท่ีได้รับ (9,000   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

มอบหมาย ประจ าเดือน พ.ค.65

                        สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว

 วันท่ี  1-31  พฤษภาคม  พ.ศ.  2565

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ข้อบัญญัติ ซ้ือหรือจ้าง

                        สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว

 วันท่ี  1-31  พฤษภาคม  พ.ศ.  2565

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ

7 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยจนท.การเงิน 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง 1 น.ส.ศิริพร  น้อยหนองโว้ง 10,000 น.ส.ศิริพร  น้อยหนองโว้ง เป็นผู้มีคุณสมบัติ 109/2565

และบัญชีและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ี (10,000   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

เก่ียวข้อง ประจ าเดือน พ.ค.65

8 จัดจ้างเหมผู้ช่วยนักพัฒนาการท่อง 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายทศพร    ตรีพุฒ 10,000 นายทศพร    ตรีพุฒ เป็นผู้มีคุณสมบัติ 110/2565

เท่ียวท าหน้าท่ีส ารวจรวบรวมปัญ (10,000   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

หาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆท่ีเก่ียวกับ

แหล่งท่องเท่ียวธุรกิจการท่องเท่ียว

บริการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนใหม่และ

ท่ีมีอยู่แล้ว ประจ าเดือน พ.ค 65

9 จ้างเหมาผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง 1 น.ส.หทัยกานต์   บุญสุภา 10,000 น.ส.หทัยกานต์   บุญสุภา เป็นผู้มีคุณสมบัติ 111/2565

เพ่ือท าหน้าท่ีวิเคราะห์เก่ียวกับ (10,000   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

แนะแนวทางการศึกษา ประจ า

เดือน พฤษภาคม  2565

10 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ี 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาวก่ิงแก้ว   อ่อนชูศรี 10,000 นางสาวก่ิงแก้ว อ่อนชูศรี เป็นผู้มีคุณสมบัติ 112/2565

สุขาภิบาล และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ี (10,000   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

เก่ียวข้อง ประจ าเดือน พ.ค. 65 

11 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง 1
นางสาวพุทธิภรณ์  บุญ
เกิด 10,000 นางสาวพุทธิภรณ์  บุญเกิด เป็นผู้มีคุณสมบัติ 113/2565

กองช่างเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีธุรการใน (10,000   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

กองช่างและปฏิบัติตามค าส่ังท่ีได้

รับมอบหมาย  ประจ าเดือน   

 พฤษภาคม  2565



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ข้อบัญญัติ ซ้ือหรือจ้าง

                        สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว

 วันท่ี  1-31  พฤษภาคม  พ.ศ.  2565

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ

12 จ้างเหมาผู้ช่วยช่างไฟฟ้ากองช่าง 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายช านาญ  พะตัน 9,000 นายช านาญ   พะตัน เป็นผู้มีคุณสมบัติ 114/2565

เพ่ือท าหน้าท่ีดูแลระบบไฟฟ้าภาย (9,000  บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

ในอาคารและภายนอกอาคาร

ประจ าเดือน พฤษภาคม 2565

13 จัดจ้างเหมาพนักงานสูบน้ า เพ่ือท า 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายอุไร  กล่ินข า 8,000 นายอุไร  กล่ินข า เป็นผู้มีคุณสมบัติ 115/2565

หน้าท่ีในการดูแลการสูบน้ าประจ า (8,000  บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

หมู่ท่ี 1 ต าบลหาดสองแคว 

ประจ าเดือน  พฤษภาคม  2565  

14 จัดจ้างเหมาพนักงานสูบน้ า เพ่ือท า 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายณัฐพงษ์  นามรัง 7,000 นายณัฐพงษ์  นามรัง เป็นผู้มีคุณสมบัติ 116/2565

หน้าท่ีในการดูแลการสูบน้ าประจ า (7,000  บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

หมู่ท่ี 4 ต าบลหาดสองแคว 

ประจ าเดือน  พฤษภาคม  2565 

15 จัดจ้างเหมาผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาวผุสดี  อินทร์หนุน 9,000 นางสาวผุสดี  อินทร์หนุน เป็นผู้มีคุณสมบัติ 117/2565

และปฏิบัติตามค าส่ังท่ีได้รับมอบ (9,000  บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

หมาย  ประจ าเดือน  พ.ค. 65

16 จ้างเหมาคนขับรถยนต์ส่วนกลาง 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง 1 นานกรีธาวุฒิ  รุ่งย้ิม 7,000 นานกรีธาวุฒิ  รุ่งย้ิม เป็นผู้มีคุณสมบัติ 118/2565

ของอบต.หาดสองแควและปฏิบัติ (7,000  บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

ตามค าส่ังท่ีได้รับมอบหมาย

ประจ าเดือน  พฤษภาคม  2565



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ข้อบัญญัติ ซ้ือหรือจ้าง

                        สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว

 วันท่ี  1-31  พฤษภาคม  พ.ศ.  2565

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ

17 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง 1 น.สพัชรีย์  ป่ินตาดวง 9,000 น.สพัชรีย์  ป่ินตาดวง เป็นผู้มีคุณสมบัติ 119/2565

นโยบายและแผน ท าหน้าท่ีช่วย (9,000  บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

ศึกษาวิเคราะห์  วิจัยประสานแผน 

ประมวลแผน ประจ าเดือน พ.ค.65  

18 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธา 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาววิสสุตา  อนุเคราะห์ 8,000 นางสาววิสสุตา  อนุเคราะห์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ 120/2565

รณสุข เพ่ือท าหน้าท่ีด้านการส่ง (8,000  บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

เสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

ในพ้ืนท่ี ประจ าเดือน พ.ค.65

19 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายธนพล   อยู่สา 8,000 นายธนพล  อยู่สา เป็นผู้มีคุณสมบัติ 121/2565

รายได้ ปฏิบัติงานพัฒนาเก่ียวกับ (8,000  บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

จัดเก็บรายได้และงานทะเบียน

ทรัพยสินและพัสดุ ประจ าเดือน

พฤษภาคม  2565

20 จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กสังกัดศูนย์ 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาวกัลยา   เอกา 8,000 นางสาวกัลยา  เอกา เป็นผู้มีคุณสมบัติ 122/2565

พัฒนาเด็กเล็กอบต.หาดสองแคว (8,000  บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

ประจ าเดือน พฤษภาคม 2565 

21 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพัสดุกอง 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาวศุภลักษณ์  สุขช้ า 8,000 นางสาวศุภลักษณ์  สุขช้ า เป็นผู้มีคุณสมบัติ 123/2565

คลังปฏิบัติหน้าท่ีพัสดุกองคลัง (8,000   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

ตลอดจนดูแลทรัพย์สินและช่วยงาน

ต่างๆและปฏิบัติตามค าส่ังท่ีได้รับ

มอบหมายประจ าเดือน พ.ค.65



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ข้อบัญญัติ ซ้ือหรือจ้าง

                        สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว

 วันท่ี  1-31  พฤษภาคม  พ.ศ.  2565

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ

22 จ้างเหมานักการภารโรง เพ่ือปิด- 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายประยุทธ  วะหิม 9,000 นายประยุทธ  วะหิม เป็นผู้มีคุณสมบัติ 124/2565

เปิดส านักงาน บ ารุง ดูแลรักษา (9,000  บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

ตัดหญ้าและดูแลรักษาทรัพย์สิน

ของทางราชการ ประจ าเดือน

พฤษภาคม 2565

23 จ้างเหมายาม เพ่ือท าหน้าท่ีดูแล   9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายสนอง   ทารัตน์ 9,000 นายสนอง   ทารัตน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ 125/2565

รักษาทรัพยืสินและปฏิบัติตามค าส่ัง (9,000   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

ท่ีได้รับรักษาความปลอดภัย  

ทรัพย์สิน ประจ าเดือน พ.ค. 65

24 จ้างเหมาลูกจ้างประจ าศูนย์ปฏิบัติ 45,000 45,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาววรีภรณ์  เวสกุล 9,000 นางสาววรีภรณ์  เวสกุล เป็นผู้มีคุณสมบัติ 147/2565

การร่วมในการช่วยเหลือประชาชน (9,000  บาท) ครบถ้วน 2  พฤษภาคม  2565

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ระดับอ าเภอตรอน ประจ าเดือน

พฤษภาคม 2565

25 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ของศูนย์ 6,576 6,576 เฉพาะเจาะจง 1 สรรพิทยา 2558 6,576 สรรพิทยา 2558 สินค้ามีคุณภาพ 139/2565

ช่วยเหลือประชาชน อ.ตรอน (6,576  บาท) ราคายุติธรรม 5  พฤษภาคม 2565

26 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ของส านัก 6,819 6,819 เฉพาะเจาะจง 1 สรรพิทยา 2558 6,819 สรรพิทยา 2558 สินค้ามีคุณภาพ 140/2565

ปลัด อบต.หาดสองแคว (6,819  บาท) ราคายุติธรรม 5  พฤษภาคม 2565

27 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 34,440 34,440 เฉพาะเจาะจง 1 นางสมศรี   ดวงดัน 34,440 นางสมศรี  ดวงดัน เป็นผู้มีคุณสมบัติ 146/2565

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. (34,440 บาท) ครบถ้วน 2  พฤษภาคม 2565

หาดสองแคว พ.ค.-มิ.ย. 65



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ข้อบัญญัติ ซ้ือหรือจ้าง

                        สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว

 วันท่ี  1-31  พฤษภาคม  พ.ศ.  2565

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ

28 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ของ 23,740 23,740 เฉพาะเจาะจง 1 หจก.อุตรดิตถ์เคเน็ต 23,740 หจก.อุตรดิตถ์เคเน็ต สินค้ามีคุณภาพ 143/2565

ส านักปลัด (23,740   บาท) ราคายุติธรรม 10  พฤษภาคม 2565

29 จ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพและ 15,488.92 15,488.92 เฉพาะเจาะจง 1 บริษัท อีซูซุอุตรดิตถ์ฮกอันต้ึง 15,488.92 บริษัท อีซูซุอุตรดิตถ์ฮกอันต้ึง เป็นผู้มีคุณสมบัติ 153/2565

ซ่อมบ ารุงเคร่ืองยนต์ต่างๆของ (15,488.92  บาท) ครบถ้วน 10  พฤษภาคม  2565

รถยนต์ทะเบียน กง 8022

30 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ของ 9,750 9,750 เฉพาะเจาะจง 1 หจก.อุตรดิตถ์เคเน็ต 9,750 หจก.อุตรดิตถ์เคเน็ต สินค้ามีคุณภาพ 144/2565

กองช่าง อบต.หาดสองแคว (9,750   บาท) ราคายุติธรรม 10  พฤษภาคม 2565

31 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ของ 5,400 5,400 เฉพาะเจาะจง 1 หกจ.เอสเค โอเอเซ็นเตอร์ 5,400 หกจ.เอสเค โอเอเซ็นเตอร์ สินค้ามีคุณภาพ 145/2565

กองช่าง อบต.หาดสองแคว (5,400   บาท) ราคายุติธรรม 10  พฤษภาคม 2565

32 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ของ 10,500 10,500 เฉพาะเจาะจง 1 หกจ.เอสเค โอเอเซ็นเตอร์ 10,500 หกจ.เอสเค โอเอเซ็นเตอร์ สินค้ามีคุณภาพ 146/2565

ส านักปลัด (10,500   บาท) ราคายุติธรรม 10  พฤษภาคม 2565

33 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ของกองคลัง 6,250 6,250 เฉพาะเจาะจง 1 สรรพิทยา 2558 6,250 สรรพิทยา 2558 สินค้ามีคุณภาพ 151/2565

จ านวน 6 รายการ (6,250 บาท) ราคายุติธรรม 17  พฤษภาคม 2565

34 จ้างเหมาตามโครงการส่งเสริมการ 10,650 10,650 เฉพาะเจาะจง 1 นายด ารงค์  พะตัน 10,650 นายด ารงค์  พะตัน เป็นผู้มีคุณสมบัติ 158/2565

ปลูกต้นไม้และอนุรักษ์พันธ์ุไม้ปี65  (10,650  บาท) ครบถ้วน 24  พฤษภาคม  2565

วันท่ี 24 พฤษภาคม 2565 คือ

ปรับพ้ืนท่ี,ขุดหลุมปลูก,ไม้ปักหลุม



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ข้อบัญญัติ ซ้ือหรือจ้าง

1 จัดจ้างเหมาบริการ ผช.จพง.ขับ 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายร าไพ   มีนาค 9,000 นายร าไพ   มีนาค เป็นผู้มีคุณสมบัติ 103/2565

รถน้ าและปฏิบัติตามค าส่ังท่ีได้รับ (9,000   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

มอบหมาย ประจ าเดือน มิ.ย.65

2 จ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาด 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสุนทร    วะหิม 8,000 นางสุนทร    วะหิม เป็นผู้มีคุณสมบัติ 104/2565

และดูแลรักษาความสะอาดภายใน (8,000   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

พ้ืนท่ีส านักงานอบต. หาดสองแคว

ประจ าเดือน  มิถุนายน  2565

3 จ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาด 8,300 8,300 เฉพาะเจาะจง 1 นางวิรงค์รอง  โสดสุภาพ 8,300 นางวิรงค์รอง  โสดสุภาพ เป็นผู้มีคุณสมบัติ 105/2565

และดูแลรักษาความสะอาดภายใน (8,300   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หาดสองแคว

ประจ าเดือน  มิถุนายน 65

4 จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็กศูนย์ 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาววาสนา   เอกา 9,000 นางสาววาสนา   เอกา เป็นผู้มีคุณสมบัติ 106/2565

หาดสองแคว และปฏิบัติตาม (9,000   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

ค าส่ังท่ีได้รับมอบหมาย ประจ า

เดือน มิถุนายน  2565

5 จัดจ้างเหมาบริการผู้ช่วยจพง. 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายกฤษดา   ช านิสูงเนิน 8,000 นายกฤษดา   ช านิสูงเนิน เป็นผู้มีคุณสมบัติ 107/2565

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (8,000   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

(ประจ ารถบรรทุกน้ าดับเพลิง)

ประจ าเดือน  มิถุนายน  2565

6 จัดจ้างเหมาบริการ ผช.จพง. 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางศุภกิจ    ช้างทอง 9,000 นางศุภกิจ    ช้างทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติ 108/2565

ป้องกันและปฏิบัติตามค าส่ังท่ีได้รับ (9,000   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

มอบหมาย ประจ าเดือน มิ.ย.65

                        สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว
 วันท่ี  1-30  มิถุนายน  พ.ศ.  2565

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ข้อบัญญัติ ซ้ือหรือจ้าง

                        สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว
 วันท่ี  1-30  มิถุนายน  พ.ศ.  2565

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ

7 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยจนท.การเงิน 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง 1 น.ส.ศิริพร  น้อยหนองโว้ง 10,000 น.ส.ศิริพร  น้อยหนองโว้ง เป็นผู้มีคุณสมบัติ 109/2565

และบัญชีและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ี (10,000   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

เก่ียวข้อง ประจ าเดือน มิ.ย.65

8 จัดจ้างเหมผู้ช่วยนักพัฒนาการท่อง 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายทศพร    ตรีพุฒ 10,000 นายทศพร    ตรีพุฒ เป็นผู้มีคุณสมบัติ 110/2565

เท่ียวท าหน้าท่ีส ารวจรวบรวมปัญ (10,000   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

หาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆท่ีเก่ียวกับ

แหล่งท่องเท่ียวธุรกิจการท่องเท่ียว

บริการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนใหม่และ

ท่ีมีอยู่แล้ว ประจ าเดือน มิ.ย 65

9 จ้างเหมาผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง 1 น.ส.หทัยกานต์   บุญสุภา 10,000 น.ส.หทัยกานต์   บุญสุภา เป็นผู้มีคุณสมบัติ 111/2565

เพ่ือท าหน้าท่ีวิเคราะห์เก่ียวกับ (10,000   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

แนะแนวทางการศึกษา ประจ า

เดือน  มิถุนายน  2565

10 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ี 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาวก่ิงแก้ว   อ่อนชูศรี 10,000 นางสาวก่ิงแก้ว อ่อนชูศรี เป็นผู้มีคุณสมบัติ 112/2565

สุขาภิบาล และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ี (10,000   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

เก่ียวข้อง ประจ าเดือน มิ.ย. 65 

11 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง 1
นางสาวพุทธิภรณ์  บุญ
เกิด 10,000 นางสาวพุทธิภรณ์  บุญเกิด เป็นผู้มีคุณสมบัติ 113/2565

กองช่างเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีธุรการใน (10,000   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

กองช่างและปฏิบัติตามค าส่ังท่ีได้

รับมอบหมาย  ประจ าเดือน   

มิถุนายน  2565



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ข้อบัญญัติ ซ้ือหรือจ้าง

                        สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว
 วันท่ี  1-30  มิถุนายน  พ.ศ.  2565

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ

12 จ้างเหมาผู้ช่วยช่างไฟฟ้ากองช่าง 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายช านาญ  พะตัน 9,000 นายช านาญ   พะตัน เป็นผู้มีคุณสมบัติ 114/2565

เพ่ือท าหน้าท่ีดูแลระบบไฟฟ้าภาย (9,000  บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

ในอาคารและภายนอกอาคาร

ประจ าเดือน  มิถุนายน  2565

13 จัดจ้างเหมาพนักงานสูบน้ า เพ่ือท า 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายอุไร  กล่ินข า 8,000 นายอุไร  กล่ินข า เป็นผู้มีคุณสมบัติ 115/2565

หน้าท่ีในการดูแลการสูบน้ าประจ า (8,000  บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

หมู่ท่ี 1 ต าบลหาดสองแคว 

ประจ าเดือน  มิถุนายน  2565  

14 จัดจ้างเหมาพนักงานสูบน้ า เพ่ือท า 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายณัฐพงษ์  นามรัง 7,000 นายณัฐพงษ์  นามรัง เป็นผู้มีคุณสมบัติ 116/2565

หน้าท่ีในการดูแลการสูบน้ าประจ า (7,000  บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

หมู่ท่ี 4 ต าบลหาดสองแคว 

ประจ าเดือน มิถุนายน  2565 

15 จัดจ้างเหมาผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาวผุสดี  อินทร์หนุน 9,000 นางสาวผุสดี  อินทร์หนุน เป็นผู้มีคุณสมบัติ 117/2565

และปฏิบัติตามค าส่ังท่ีได้รับมอบ (9,000  บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

หมาย  ประจ าเดือน มิถุนายน 65

16 จ้างเหมาคนขับรถยนต์ส่วนกลาง 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง 1 นานกรีธาวุฒิ  รุ่งย้ิม 7,000 นานกรีธาวุฒิ  รุ่งย้ิม เป็นผู้มีคุณสมบัติ 118/2565

ของอบต.หาดสองแควและปฏิบัติ (7,000  บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

ตามค าส่ังท่ีได้รับมอบหมาย

ประจ าเดือน  มิถุนายน  2565



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ข้อบัญญัติ ซ้ือหรือจ้าง

                        สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว
 วันท่ี  1-30  มิถุนายน  พ.ศ.  2565

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ

17 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง 1 น.สพัชรีย์  ป่ินตาดวง 9,000 น.สพัชรีย์  ป่ินตาดวง เป็นผู้มีคุณสมบัติ 119/2565

นโยบายและแผน ท าหน้าท่ีช่วย (9,000  บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

ศึกษาวิเคราะห์  วิจัยประสานแผน 

ประมวลแผน ประจ าเดือน มิ.ย.65  

18 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธา 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาววิสสุตา  อนุเคราะห์ 8,000 นางสาววิสสุตา  อนุเคราะห์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ 120/2565

รณสุข เพ่ือท าหน้าท่ีด้านการส่ง (8,000  บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

เสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

ในพ้ืนท่ี ประจ าเดือน มิ.ย.65

19 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายธนพล   อยู่สา 8,000 นายธนพล  อยู่สา เป็นผู้มีคุณสมบัติ 121/2565

รายได้ ปฏิบัติงานพัฒนาเก่ียวกับ (8,000  บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

จัดเก็บรายได้และงานทะเบียน

ทรัพยสินและพัสดุ ประจ าเดือน

มิถุนายน  2565

20 จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กสังกัดศูนย์ 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาวกัลยา   เอกา 8,000 นางสาวกัลยา  เอกา เป็นผู้มีคุณสมบัติ 122/2565

พัฒนาเด็กเล็กอบต.หาดสองแคว (8,000  บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

ประจ าเดือน มิถุนายน 2565 

21 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพัสดุกอง 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาวศุภลักษณ์  สุขช้ า 8,000 นางสาวศุภลักษณ์  สุขช้ า เป็นผู้มีคุณสมบัติ 123/2565

คลังปฏิบัติหน้าท่ีพัสดุกองคลัง (8,000   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

ตลอดจนดูแลทรัพย์สินและช่วยงาน

ต่างๆและปฏิบัติตามค าส่ังท่ีได้รับ

มอบหมายประจ าเดือน มิ.ย.65



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ข้อบัญญัติ ซ้ือหรือจ้าง

                        สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว
 วันท่ี  1-30  มิถุนายน  พ.ศ.  2565

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ

22 จ้างเหมานักการภารโรง เพ่ือปิด- 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายประยุทธ  วะหิม 9,000 นายประยุทธ  วะหิม เป็นผู้มีคุณสมบัติ 124/2565

เปิดส านักงาน บ ารุง ดูแลรักษา (9,000  บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

ตัดหญ้าและดูแลรักษาทรัพย์สิน

ของทางราชการ ประจ าเดือน

มิถุนายน 2565

23 จ้างเหมายาม เพ่ือท าหน้าท่ีดูแล   9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายสนอง   ทารัตน์ 9,000 นายสนอง   ทารัตน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ 125/2565

รักษาทรัพยืสินและปฏิบัติตามค าส่ัง (9,000   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

ท่ีได้รับรักษาความปลอดภัย  

ทรัพย์สิน ประจ าเดือน มิ.ย. 65

24 จ้างเหมาลูกจ้างประจ าศูนย์ปฏิบัติ 108,000 108,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาววรีภรณ์  เวสกุล 9,000 นางสาววรีภรณ์  เวสกุล เป็นผู้มีคุณสมบัติ 147/2565

การร่วมในการช่วยเหลือประชาชน (9,000  บาท) ครบถ้วน 2  พฤษภาคม  2565

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ระดับอ าเภอตรอน ประจ าเดือน

มิถุนายน 2565

25 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ส านักปลัด 5,202 5,202 เฉพาะเจาะจง 1 สรรพิทยา 2558 5,202 สรรพิทยา 2558 สินค้ามีคุณภาพ 157/2565

ซองขาว,ธงชาติ,แฟ้มห่วง,ปากกา (5,202 บาท) ราคายุติธรรม 1  มิถุนายน  2565

26 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ 37,300 37,300 เฉพาะเจาะจง 1 หจก.อุตรดิตถ์เคเน็ต 37,300 หจก.อุตรดิตถ์เคเน็ต สินค้ามีคุณภาพ 158/2565

กองช่าง คือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (37,300  บาท) ราคายุติธรรม 1  มิถุนายน  2565

ส านักงานและเคร่ืองพิมพ์



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ข้อบัญญัติ ซ้ือหรือจ้าง

                        สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว
 วันท่ี  1-30  มิถุนายน  พ.ศ.  2565

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ

27 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานปลัด คือ 27,900 27,900 เฉพาะเจาะจง 1 หจก.ประจักษ์เฟอร์นิเจอร์ 27,900 หจก.ประจักษ์เฟอร์นิเจอร์ สินค้ามีคุณภาพ 159/2565

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด (27,900  บาท) ราคายุติธรรม 1  มิถุนายน  2565

ตู้เหล็กบานเปิดกระจก

28 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ี 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง 1 น.ส.ธัญญารัตน์  เรืองโรจน์ 6,000 น.ส.ธัญญารัตน์  เรืองโรจน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ 161/2565

บันทึกข้อมูล ต้ังแต่เดือนมิถุนายน (6,000  บาท) ครบถ้วน 1 มิถุนายน  2565

ถึงกันยายน 2565

29 จัดซ้ืออาหารเสริมนม ส าหรับศูนย์ 57,555.20 57,555.20 เฉพาะเจาะจง 1 บริษัท โกลด์มิลค์ จ ากัด 57,555.20 บริษัท โกลด์มิลค์ จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ 167/2565

พัฒนาเด็กเล็กอบต.หาดสองแคว (57,555.20 บาท) ราคายุติธรรม 7  มิถุนายน  2564

โรงเรียนบ้านหาดสองแคว,บึงพาด

เด่นส าโรง

30 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานปลัด คือ 59,000 59,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายวัชิระ  พุ่มพวง 59,000 นายวัชิระ  พุ่มพวง สินค้ามีคุณภาพ 168/2565

แอร์ ขนาเ 13,000 BTU และ (59,000  บาท) ราคายุติธรรม 8  มิถุนายน  2564

23,000 BTU

31 จ้างซ่อมแอร์ของศูนย์ปฏิบัตการ 19,700 19,700 เฉพาะเจาะจง 1 บริษัทชัยวัตน์พานิช 19,700 บริษัทชัยวัตน์พานิช เป็นผู้มีคุณสมบัติ 164/2565

ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ (19,700  บาท) ครบถ้วน 8 มิถุนายน  2565

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับ

อ าเภอตรอน

32 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ของกอง 40,000 40,000 เฉพาะเจาะจง 1 หจก.อุตรดิตถ์เคเน็ต 5,200 หจก.อุตรดิตถ์เคเน็ต สินค้ามีคุณภาพ 355/2565

การศึกษา คือ หมึก Brother (5,200  บาท) ราคายุติธรรม 14  มิถุนายน  2565

TN-2480 จ านวน 2 หลอด



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ข้อบัญญัติ ซ้ือหรือจ้าง

                        สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว
 วันท่ี  1-30  มิถุนายน  พ.ศ.  2565

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ

33 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า เพ่ือปรับปรุง 130,000 130,000 เฉพาะเจาะจง 1 หจก.อุตรดิตถ์การไฟฟ้า 34,750 หจก.อุตรดิตถ์การไฟฟ้า สินค้ามีคุณภาพ 356/2565

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะของ (34,750  บาท) ราคายุติธรรม 14  มิถุนายน  2565

ต าบลหาดสองแคว

34 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสนง. 31,000 31,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายสมนึก  แสงทอง 31,000 นายสมนึก  แสงทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติ 169/2565

และอาคารกองช่างของอบต.หาด (31,000  บาท) ครบถ้วน 20  มิถุนายน  2565

สองแคว

35 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ป้องกันไข้ 13,100 13,100 เฉพาะเจาะจง 1 บัวลอยการค้า 13,100 บัวลอยการค้า สินค้ามีคุณภาพ 177/2565

เลือดออก คือ ทราย และสารเคมี (13,100  บาท) ราคายุติธรรม 20  มิถุนายน  2564

พ่นหมอกควันก าจัดยุง

36 จัดซ้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สนง. 15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง 1 หจก.อุตรดิตถ์เคเน็ต 15,000 หจก.อุตรดิตถ์เคเน็ต สินค้ามีคุณภาพ 180/2565

ปลัดคือ เคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ (15,000  บาท) ราคายุติธรรม 23  มิถุนายน  2565

จ านวน 2 เคร่ือง

37 จ้างขุดลอกทางระบายน้ าท้ิง หมู่5 9,247 9,247 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาวปราณี ศรีละม้าย 9,247 นางสาวปราณี ศรีละม้าย เป็นผู้มีคุณสมบัติ 175/2565

บ้านแหลมคูณ และหมู่ 7 บึงพาด (9,247  บาท) ครบถ้วน 27  มิถุนายน  2565

38 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 51,660 51,660 เฉพาะเจาะจง 1 นางสมศรี   ดวงดัน 51,660 นางสมศรี  ดวงดัน เป็นผู้มีคุณสมบัติ 177/2565

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. (51,660 บาท) ครบถ้วน 30  มิถุนายน  2565

หาดสองแคว พ.ค.-มิ.ย. 65

39 จ้างเหมาบริการแม่บ้านประจ าสนง. 21,000 21,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาวเสมอ  วะหิม 21,000 นางสาวเสมอ  วะหิม เป็นผู้มีคุณสมบัติ 178/2565

ระหว่างเดือน กรกฎาคม 65 ถึง (21,000  บาท) ครบถ้วน 30  มิถุนายน  2565

กันยายน 2565



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ข้อบัญญัติ ซ้ือหรือจ้าง

1 จัดจ้างเหมาบริการ ผช.จพง.ขับ 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายร าไพ   มีนาค 9,000 นายร าไพ   มีนาค เป็นผู้มีคุณสมบัติ 103/2565

รถน้ าและปฏิบัติตามค าส่ังท่ีได้รับ (9,000   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

มอบหมาย ประจ าเดือน ก.ค.65

2 จ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาด 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสุนทร    วะหิม 8,000 นางสุนทร    วะหิม เป็นผู้มีคุณสมบัติ 104/2565

และดูแลรักษาความสะอาดภายใน (8,000   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

พ้ืนท่ีส านักงานอบต. หาดสองแคว

ประจ าเดือน  กรกฎาคม 2565

3 จ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาด 8,300 8,300 เฉพาะเจาะจง 1 นางวิรงค์รอง  โสดสุภาพ 8,300 นางวิรงค์รอง  โสดสุภาพ เป็นผู้มีคุณสมบัติ 105/2565

และดูแลรักษาความสะอาดภายใน (8,300   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หาดสองแคว

ประจ าเดือน กรกฎาคม 65

4 จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็กศูนย์ 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาววาสนา   เอกา 9,000 นางสาววาสนา   เอกา เป็นผู้มีคุณสมบัติ 106/2565

หาดสองแคว และปฏิบัติตาม (9,000   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

ค าส่ังท่ีได้รับมอบหมาย ประจ า

เดือน กรกฎาคม  2565

5 จัดจ้างเหมาบริการผู้ช่วยจพง. 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายกฤษดา   ช านิสูงเนิน 8,000 นายกฤษดา   ช านิสูงเนิน เป็นผู้มีคุณสมบัติ 107/2565

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (8,000   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

(ประจ ารถบรรทุกน้ าดับเพลิง)

ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2565

6 จัดจ้างเหมาบริการ ผช.จพง. 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางศุภกิจ    ช้างทอง 9,000 นางศุภกิจ    ช้างทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติ 108/2565

ป้องกันและปฏิบัติตามค าส่ังท่ีได้รับ (9,000   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

มอบหมาย ประจ าเดือน ก.ค.65

                        สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว

 วันท่ี  1-30  กรกฏาคม  พ.ศ.  2565

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ข้อบัญญัติ ซ้ือหรือจ้าง

                        สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว

 วันท่ี  1-30  กรกฏาคม  พ.ศ.  2565

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ

7 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยจนท.การเงิน 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง 1 น.ส.ศิริพร  น้อยหนองโว้ง 10,000 น.ส.ศิริพร  น้อยหนองโว้ง เป็นผู้มีคุณสมบัติ 109/2565

และบัญชีและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ี (10,000   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

เก่ียวข้อง ประจ าเดือน ก.ค.65

8 จัดจ้างเหมผู้ช่วยนักพัฒนาการท่อง 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายทศพร    ตรีพุฒ 10,000 นายทศพร    ตรีพุฒ เป็นผู้มีคุณสมบัติ 110/2565

เท่ียวท าหน้าท่ีส ารวจรวบรวมปัญ (10,000   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

หาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆท่ีเก่ียวกับ

แหล่งท่องเท่ียวธุรกิจการท่องเท่ียว

บริการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนใหม่และ

ท่ีมีอยู่แล้ว ประจ าเดือน ก.ค 65

9 จ้างเหมาผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง 1 น.ส.หทัยกานต์   บุญสุภา 10,000 น.ส.หทัยกานต์   บุญสุภา เป็นผู้มีคุณสมบัติ 111/2565

เพ่ือท าหน้าท่ีวิเคราะห์เก่ียวกับ (10,000   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

แนะแนวทางการศึกษา ประจ า

เดือน กรกฎาคม  2565

10 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ี 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาวก่ิงแก้ว   อ่อนชูศรี 10,000 นางสาวก่ิงแก้ว อ่อนชูศรี เป็นผู้มีคุณสมบัติ 112/2565

สุขาภิบาล และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ี (10,000   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

เก่ียวข้อง ประจ าเดือน ก.ค.65 

11 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง 1
นางสาวพุทธิภรณ์  บุญ
เกิด 10,000 นางสาวพุทธิภรณ์  บุญเกิด เป็นผู้มีคุณสมบัติ 113/2565

กองช่างเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีธุรการใน (10,000   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

กองช่างและปฏิบัติตามค าส่ังท่ีได้

รับมอบหมาย  ประจ าเดือน   

 กรกฎาคม  2565



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ข้อบัญญัติ ซ้ือหรือจ้าง

                        สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว

 วันท่ี  1-30  กรกฏาคม  พ.ศ.  2565

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ

12 จ้างเหมาผู้ช่วยช่างไฟฟ้ากองช่าง 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายช านาญ  พะตัน 9,000 นายช านาญ   พะตัน เป็นผู้มีคุณสมบัติ 114/2565

เพ่ือท าหน้าท่ีดูแลระบบไฟฟ้าภาย (9,000  บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

ในอาคารและภายนอกอาคาร

ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565

13 จัดจ้างเหมาพนักงานสูบน้ า เพ่ือท า 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายอุไร  กล่ินข า 8,000 นายอุไร  กล่ินข า เป็นผู้มีคุณสมบัติ 115/2565

หน้าท่ีในการดูแลการสูบน้ าประจ า (8,000  บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

หมู่ท่ี 1 ต าบลหาดสองแคว 

ประจ าเดือน  กรกฎาคม 2565  

14 จัดจ้างเหมาพนักงานสูบน้ า เพ่ือท า 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายณัฐพงษ์  นามรัง 7,000 นายณัฐพงษ์  นามรัง เป็นผู้มีคุณสมบัติ 116/2565

หน้าท่ีในการดูแลการสูบน้ าประจ า (7,000  บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

หมู่ท่ี 4 ต าบลหาดสองแคว 

ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565 

15 จัดจ้างเหมาผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาวผุสดี  อินทร์หนุน 9,000 นางสาวผุสดี  อินทร์หนุน เป็นผู้มีคุณสมบัติ 117/2565

และปฏิบัติตามค าส่ังท่ีได้รับมอบ (9,000  บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

หมาย ประจ าเดือน กรกฎาคม 65

16 จ้างเหมาคนขับรถยนต์ส่วนกลาง 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง 1 นานกรีธาวุฒิ  รุ่งย้ิม 7,000 นานกรีธาวุฒิ  รุ่งย้ิม เป็นผู้มีคุณสมบัติ 118/2565

ของอบต.หาดสองแควและปฏิบัติ (7,000  บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

ตามค าส่ังท่ีได้รับมอบหมาย

ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2565



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ข้อบัญญัติ ซ้ือหรือจ้าง

                        สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว

 วันท่ี  1-30  กรกฏาคม  พ.ศ.  2565

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ

17 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง 1 น.สพัชรีย์  ป่ินตาดวง 9,000 น.สพัชรีย์  ป่ินตาดวง เป็นผู้มีคุณสมบัติ 119/2565

นโยบายและแผน ท าหน้าท่ีช่วย (9,000  บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

ศึกษาวิเคราะห์  วิจัยประสานแผน 

ประมวลแผน ประจ าเดือน ก.ค.65  

18 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธา 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาววิสสุตา  อนุเคราะห์ 8,000 นางสาววิสสุตา  อนุเคราะห์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ 120/2565

รณสุข เพ่ือท าหน้าท่ีด้านการส่ง (8,000  บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

เสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

ในพ้ืนท่ี ประจ าเดือน ก.ค.65

19 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายธนพล   อยู่สา 8,000 นายธนพล  อยู่สา เป็นผู้มีคุณสมบัติ 121/2565

รายได้ ปฏิบัติงานพัฒนาเก่ียวกับ (8,000  บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

จัดเก็บรายได้และงานทะเบียน

ทรัพยสินและพัสดุ ประจ าเดือน

กรกฎาคม 2565

20 จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กสังกัดศูนย์ 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาวกัลยา   เอกา 8,000 นางสาวกัลยา  เอกา เป็นผู้มีคุณสมบัติ 122/2565

พัฒนาเด็กเล็กอบต.หาดสองแคว (8,000  บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

ประจ าเดือน  กรกฎาคม 2565 

21 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพัสดุกอง 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาวศุภลักษณ์  สุขช้ า 8,000 นางสาวศุภลักษณ์  สุขช้ า เป็นผู้มีคุณสมบัติ 123/2565

คลังปฏิบัติหน้าท่ีพัสดุกองคลัง (8,000   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

ตลอดจนดูแลทรัพย์สินและช่วยงาน

ต่างๆและปฏิบัติตามค าส่ังท่ีได้รับ

มอบหมายประจ าเดือน ก.ค.65



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ข้อบัญญัติ ซ้ือหรือจ้าง

                        สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว

 วันท่ี  1-30  กรกฏาคม  พ.ศ.  2565

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ

22 จ้างเหมานักการภารโรง เพ่ือปิด- 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายประยุทธ  วะหิม 9,000 นายประยุทธ  วะหิม เป็นผู้มีคุณสมบัติ 124/2565

เปิดส านักงาน บ ารุง ดูแลรักษา (9,000  บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

ตัดหญ้าและดูแลรักษาทรัพย์สิน

ของทางราชการ ประจ าเดือน

กรกฎาคม 2565

23 จ้างเหมายาม เพ่ือท าหน้าท่ีดูแล   9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายสนอง   ทารัตน์ 9,000 นายสนอง   ทารัตน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ 125/2565

รักษาทรัพยืสินและปฏิบัติตามค าส่ัง (9,000   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

ท่ีได้รับรักษาความปลอดภัย  

ทรัพย์สิน ประจ าเดือน ก.ค.65

24 จ้างเหมาลูกจ้างประจ าศูนย์ปฏิบัติ 27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาววรีภรณ์  เวสกุล 9,000 นางสาววรีภรณ์  เวสกุล เป็นผู้มีคุณสมบัติ 147/2565

การร่วมในการช่วยเหลือประชาชน (9,000  บาท) ครบถ้วน 2  พฤษภาคม  2565

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ระดับอ าเภอตรอน ประจ าเดือน

กรกฎาคม  2565

25 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ี 24,000 24,000 เฉพาะเจาะจง 1 น.ส.ธัญญารัตน์  เรืองโรจน์ 6,000 น.ส.ธัญญารัตน์  เรืองโรจน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ 161/2565

บันทึกข้อมูล ต้ังแต่เดือนมิถุนายน (6,000  บาท) ครบถ้วน 1 มิถุนายน  2565

ถึงกันยายน 2565

26 จ้างเหมาบริการแม่บ้านประจ าสนง. 21,000 21,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาวเสมอ  วะหิม 21,000 นางสาวเสมอ  วะหิม เป็นผู้มีคุณสมบัติ 178/2565

ระหว่างเดือน กรกฎาคม 65 ถึง (21,000  บาท) ครบถ้วน 30  มิถุนายน  2565

กันยายน 2565



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ข้อบัญญัติ ซ้ือหรือจ้าง

                        สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว

 วันท่ี  1-30  กรกฏาคม  พ.ศ.  2565

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ

27 จัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ คือ 24,000 24,000 เฉพาะเจาะจง 1 ร้านอุตรดิตถ์ส่ือสาร 24,000 ร้านอุตรดิตถ์ส่ือสาร สินค้ามีคุณภาพ 184/2565

วิทยุส่ือสารชนิดมือถือ 1-5 วัตต์ (24,000  บาท) ราคายุติธรรม 1 กรกฎาคม 2565

จ านวน 2 เคร่ือง

28 จ้างจัดท าเอกสารเผยแพร่ประชา 12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง 1 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 12,000 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน เป็นผู้มีคุณสมบัติ 180/2565

สัมพันธ์  สรุปผลการด าเนินงาน (12,000  บาท) ครบถ้วน 1 กรกฏาคม 2565

ประจ าเดือนเมษายน-มิถุนายน 65

29 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน ปลัด คือ 28,000 28,000 เฉพาะเจาะจง 1 หจก.ประจักษ์เฟอร์นิเจอร์ 28,000 หจก.ประจักษ์เฟอร์นิเจอร์ สินค้ามีคุณภาพ 190/2565

โซฟา 2ชุดและตู้กระจกบานเล่ือน (28,000  บาท) ราคายุติธรรม 4 กรกฎาคม 2565

30 จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 29,800 29,800 เฉพาะเจาะจง 1 หจก.อุตรดิตถ์เคเน็ต 29,800 หจก.อุตรดิตถ์เคเน็ต สินค้ามีคุณภาพ 193/2565

ของกองคลัง 1 เคร่ือง (29,800  บาท) ราคายุติธรรม 7 กรกฎาคม 2565

31 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้างโครงการปรับ 67,500 67,500 เฉพาะเจาะจง 1 ร้านปัทมาการค้า 67,500 ร้านปัทมาการค้า สินค้ามีคุณภาพ 195/2565

สภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวยความ (67,500  บาท) ราคายุติธรรม 7 กรกฎาคม 2565

สะดวกของผู้สูงอายุ

32 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 13,000 13,000 เฉพาะเจาะจง 1 หจก.อุตรดิตถ์เคเน็ต 13,000 หจก.อุตรดิตถ์เคเน็ต เป็นผู้มีคุณสมบัติ 181/2565

คือ กล้องวงจรปิด (13,000  บาท) ครบถ้วน 7 กรกฏาคม 2565

33 จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 7,990 7,990 เฉพาะเจาะจง 1 บริษัท ไทยพานิชวีดีโอ 7,990 บริษัท ไทยพานิชวีดีโอ สินค้ามีคุณภาพ /2565

คือ เคร่ืองซักผ้า ย่ีห้อ SHARP (7,990  บาท) ราคายุติธรรม  กรกฎาคม 2565

ขนาด 14 กิโล

34 จัดซ้ืออาหารเสริมนม ส าหรับศูนย์ 173,197.36 173,197.36 เฉพาะเจาะจง 1 บริษัท โกลด์มิลค์ จ ากัด 173,197.36 บริษัท โกลด์มิลค์ จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ 197/2565

พัฒนาเด็กเล็กอบต.หาดสองแคว (173,197.36 บาท) ราคายุติธรรม 5  กรกฎาคม 2565

โรงเรียนบ้านหาดสองแคว,บึงพาด

เด่นส าโรง



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ข้อบัญญัติ ซ้ือหรือจ้าง

                        สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว

 วันท่ี  1-30  กรกฏาคม  พ.ศ.  2565

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ

35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 330,000 330,000 เฉพาะเจาะจง 1 หจก.มณีฉายทรัพย์ม่ังมี 330,000 หจก.มณีฉายทรัพย์ม่ังมี เป็นผู้มีคุณสมบัติ 9/2565

เสริมเหล็ก สายเรียบชายแม่น้ าน่าน (330,000  บาท) ครบถ้วน 18 กรกฏาคม 2565

ช่วงท่ี 2 หมู่ท่ี 2 ต.หาดสองแคว

36 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเกล่ีย 129,000 129,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายสรสิช  ธรรมชัย 129,000 นายสรสิช  ธรรมชัย เป็นผู้มีคุณสมบัติ 10/2565

เรียบ หมู่ท่ี 2,3,4 (129,000  บาท) ครบถ้วน 27 กรกฏาคม 2565



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ข้อบัญญัติ ซ้ือหรือจ้าง

1 จัดจ้างเหมาบริการ ผช.จพง.ขับ 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายร าไพ   มีนาค 9,000 นายร าไพ   มีนาค เป็นผู้มีคุณสมบัติ 103/2565

รถน้ าและปฏิบัติตามค าส่ังท่ีได้รับ (9,000   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

มอบหมาย ประจ าเดือน ส.ค.65

2 จ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาด 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสุนทร    วะหิม 8,000 นางสุนทร    วะหิม เป็นผู้มีคุณสมบัติ 104/2565

และดูแลรักษาความสะอาดภายใน (8,000   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

พ้ืนท่ีส านักงานอบต. หาดสองแคว

ประจ าเดือน  สิงหาคม 2565

3 จ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาด 8,300 8,300 เฉพาะเจาะจง 1 นางวิรงค์รอง  โสดสุภาพ 8,300 นางวิรงค์รอง  โสดสุภาพ เป็นผู้มีคุณสมบัติ 105/2565

และดูแลรักษาความสะอาดภายใน (8,300   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หาดสองแคว

ประจ าเดือน  สิงหาคม 65

4 จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็กศูนย์ 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาววาสนา   เอกา 9,000 นางสาววาสนา   เอกา เป็นผู้มีคุณสมบัติ 106/2565

หาดสองแคว และปฏิบัติตาม (9,000   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

ค าส่ังท่ีได้รับมอบหมาย ประจ า

เดือน สิงหาคม  2565

5 จัดจ้างเหมาบริการผู้ช่วยจพง. 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายกฤษดา   ช านิสูงเนิน 8,000 นายกฤษดา   ช านิสูงเนิน เป็นผู้มีคุณสมบัติ 107/2565

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (8,000   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

(ประจ ารถบรรทุกน้ าดับเพลิง)

ประจ าเดือน  สิงหาคม  2565

6 จัดจ้างเหมาบริการ ผช.จพง. 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางศุภกิจ    ช้างทอง 9,000 นางศุภกิจ    ช้างทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติ 108/2565

ป้องกันและปฏิบัติตามค าส่ังท่ีได้รับ (9,000   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

มอบหมาย ประจ าเดือน ส.ค.65

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว
 วันท่ี  1-30  สิงหาคม  พ.ศ.  2565

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ

                        สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ข้อบัญญัติ ซ้ือหรือจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว
 วันท่ี  1-30  สิงหาคม  พ.ศ.  2565

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ

                        สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565

7 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยจนท.การเงิน 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง 1 น.ส.ศิริพร  น้อยหนองโว้ง 10,000 น.ส.ศิริพร  น้อยหนองโว้ง เป็นผู้มีคุณสมบัติ 109/2565

และบัญชีและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ี (10,000   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

เก่ียวข้อง ประจ าเดือน ส.ค.65

8 จัดจ้างเหมผู้ช่วยนักพัฒนาการท่อง 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายทศพร    ตรีพุฒ 10,000 นายทศพร    ตรีพุฒ เป็นผู้มีคุณสมบัติ 110/2565

เท่ียวท าหน้าท่ีส ารวจรวบรวมปัญ (10,000   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

หาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆท่ีเก่ียวกับ

แหล่งท่องเท่ียวธุรกิจการท่องเท่ียว

บริการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนใหม่และ

ท่ีมีอยู่แล้ว ประจ าเดือน ส.ค 65

9 จ้างเหมาผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง 1 น.ส.หทัยกานต์   บุญสุภา 10,000 น.ส.หทัยกานต์   บุญสุภา เป็นผู้มีคุณสมบัติ 111/2565

เพ่ือท าหน้าท่ีวิเคราะห์เก่ียวกับ (10,000   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

แนะแนวทางการศึกษา ประจ า

เดือน  สิงหาคม  2565

10 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ี 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาวก่ิงแก้ว   อ่อนชูศรี 10,000 นางสาวก่ิงแก้ว อ่อนชูศรี เป็นผู้มีคุณสมบัติ 112/2565

สุขาภิบาล และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ี (10,000   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

เก่ียวข้อง ประจ าเดือน ส.ค. 65 

11 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง 1
นางสาวพุทธิภรณ์  บุญ
เกิด 10,000 นางสาวพุทธิภรณ์  บุญเกิด เป็นผู้มีคุณสมบัติ 113/2565

กองช่างเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีธุรการใน (10,000   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

กองช่างและปฏิบัติตามค าส่ังท่ีได้

รับมอบหมาย  ประจ าเดือน   

สิงหาคม 2565



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ข้อบัญญัติ ซ้ือหรือจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว
 วันท่ี  1-30  สิงหาคม  พ.ศ.  2565

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ

                        สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565

12 จ้างเหมาผู้ช่วยช่างไฟฟ้ากองช่าง 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายช านาญ  พะตัน 9,000 นายช านาญ   พะตัน เป็นผู้มีคุณสมบัติ 114/2565

เพ่ือท าหน้าท่ีดูแลระบบไฟฟ้าภาย (9,000  บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

ในอาคารและภายนอกอาคาร

ประจ าเดือน  สิงหาคม  2565

13 จัดจ้างเหมาพนักงานสูบน้ า เพ่ือท า 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายอุไร  กล่ินข า 8,000 นายอุไร  กล่ินข า เป็นผู้มีคุณสมบัติ 115/2565

หน้าท่ีในการดูแลการสูบน้ าประจ า (8,000  บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

หมู่ท่ี 1 ต าบลหาดสองแคว 

ประจ าเดือน  สิงหาคม  2565  

14 จัดจ้างเหมาพนักงานสูบน้ า เพ่ือท า 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายณัฐพงษ์  นามรัง 7,000 นายณัฐพงษ์  นามรัง เป็นผู้มีคุณสมบัติ 116/2565

หน้าท่ีในการดูแลการสูบน้ าประจ า (7,000  บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

หมู่ท่ี 4 ต าบลหาดสองแคว 

ประจ าเดือน  สิงหาคม  2565 

15 จัดจ้างเหมาผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาวผุสดี  อินทร์หนุน 9,000 นางสาวผุสดี  อินทร์หนุน เป็นผู้มีคุณสมบัติ 117/2565

และปฏิบัติตามค าส่ังท่ีได้รับมอบ (9,000  บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

หมาย  ประจ าเดือน สิงหาคม 65

16 จ้างเหมาคนขับรถยนต์ส่วนกลาง 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง 1 นานกรีธาวุฒิ  รุ่งย้ิม 7,000 นานกรีธาวุฒิ  รุ่งย้ิม เป็นผู้มีคุณสมบัติ 118/2565

ของอบต.หาดสองแควและปฏิบัติ (7,000  บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

ตามค าส่ังท่ีได้รับมอบหมาย

ประจ าเดือน  สิงหาคม  2565



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ข้อบัญญัติ ซ้ือหรือจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว
 วันท่ี  1-30  สิงหาคม  พ.ศ.  2565

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ

                        สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565

17 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง 1 น.สพัชรีย์  ป่ินตาดวง 9,000 น.สพัชรีย์  ป่ินตาดวง เป็นผู้มีคุณสมบัติ 119/2565

นโยบายและแผน ท าหน้าท่ีช่วย (9,000  บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

ศึกษาวิเคราะห์  วิจัยประสานแผน 

ประมวลแผน ประจ าเดือน ส.ค.65  

18 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธา 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาววิสสุตา  อนุเคราะห์ 8,000 นางสาววิสสุตา  อนุเคราะห์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ 120/2565

รณสุข เพ่ือท าหน้าท่ีด้านการส่ง (8,000  บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

เสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

ในพ้ืนท่ี ประจ าเดือน ส.ค.65

19 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายธนพล   อยู่สา 8,000 นายธนพล  อยู่สา เป็นผู้มีคุณสมบัติ 121/2565

รายได้ ปฏิบัติงานพัฒนาเก่ียวกับ (8,000  บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

จัดเก็บรายได้และงานทะเบียน

ทรัพยสินและพัสดุ ประจ าเดือน

สิงหาคม 2565

20 จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กสังกัดศูนย์ 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาวกัลยา   เอกา 8,000 นางสาวกัลยา  เอกา เป็นผู้มีคุณสมบัติ 122/2565

พัฒนาเด็กเล็กอบต.หาดสองแคว (8,000  บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

ประจ าเดือน สิงหาคม 2565 

21 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพัสดุกอง 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาวศุภลักษณ์  สุขช้ า 8,000 นางสาวศุภลักษณ์  สุขช้ า เป็นผู้มีคุณสมบัติ 123/2565

คลังปฏิบัติหน้าท่ีพัสดุกองคลัง (8,000   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

ตลอดจนดูแลทรัพย์สินและช่วยงาน

ต่างๆและปฏิบัติตามค าส่ังท่ีได้รับ

มอบหมายประจ าเดือน ส.ค.65



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ข้อบัญญัติ ซ้ือหรือจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว
 วันท่ี  1-30  สิงหาคม  พ.ศ.  2565

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ

                        สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565

22 จ้างเหมานักการภารโรง เพ่ือปิด- 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายประยุทธ  วะหิม 9,000 นายประยุทธ  วะหิม เป็นผู้มีคุณสมบัติ 124/2565

เปิดส านักงาน บ ารุง ดูแลรักษา (9,000  บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

ตัดหญ้าและดูแลรักษาทรัพย์สิน

ของทางราชการ ประจ าเดือน

สิงหาคม 2565

23 จ้างเหมายาม เพ่ือท าหน้าท่ีดูแล   9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายสนอง   ทารัตน์ 9,000 นายสนอง   ทารัตน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ 125/2565

รักษาทรัพยืสินและปฏิบัติตามค าส่ัง (9,000   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

ท่ีได้รับรักษาความปลอดภัย  

ทรัพย์สิน ประจ าเดือน ส.ค. 65

24 จ้างเหมาลูกจ้างประจ าศูนย์ปฏิบัติ 108,000 108,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาววรีภรณ์  เวสกุล 9,000 นางสาววรีภรณ์  เวสกุล เป็นผู้มีคุณสมบัติ 147/2565

การร่วมในการช่วยเหลือประชาชน (9,000  บาท) ครบถ้วน 2  พฤษภาคม  2565

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ระดับอ าเภอตรอน ประจ าเดือน

สิงหาคม 2565

25 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ี 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง 1 น.ส.ธัญญารัตน์  เรืองโรจน์ 6,000 น.ส.ธัญญารัตน์  เรืองโรจน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ 161/2565

บันทึกข้อมูล ต้ังแต่เดือนมิถุนายน (6,000  บาท) ครบถ้วน 1 มิถุนายน  2565

ถึงกันยายน 2565

26 จ้างเหมาบริการแม่บ้านประจ าสนง. 21,000 21,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาวเสมอ  วะหิม 21,000 นางสาวเสมอ  วะหิม เป็นผู้มีคุณสมบัติ 178/2565

ระหว่างเดือน กรกฎาคม 65 ถึง (21,000  บาท) ครบถ้วน 30  มิถุนายน  2565

กันยายน 2565



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ข้อบัญญัติ ซ้ือหรือจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว
 วันท่ี  1-30  สิงหาคม  พ.ศ.  2565

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ

                        สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565

27 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเกล่ีย 358,143 357,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายราชันย์  ผลไม้ 129,000 นายราชันย์  ผลไม้ เป็นผู้มีคุณสมบัติ 11/2565

เรียบ หมู่ท่ี 2,3,4 (357,000  บาท) ครบถ้วน 3  สิงหาคม 2565

28 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ส านักปลัด 11,720 11,720 เฉพาะเจาะจง 1 สรรพิทยา 2558 11,720 สรรพิทยา 2558 สินค้ามีคุณภาพ 214/2565

จ านวน 26 รายการ (11,720  บาท) ราคายุติธรรม 8 สิงหาคม 2565

29 จ้างซ่อมรถรางเล่ือน 27,710 27,710 เฉพาะเจาะจง 1 นายก้อง  สีขาว 27,710 นายก้อง  สีขาว เป็นผู้มีคุณสมบัติ 193/2565

(27,710  บาท) ครบถ้วน 8  สิงหาคม 2565

30 จัดซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร คือ 36,500 36,500 เฉพาะเจาะจง 1 นายเสกสันต์ แสงอิศราภิรักษ์ 36,500 นายเสกสันต์ แสงอิศราภิรักษ์ สินค้ามีคุณภาพ 215/2565

เคร่ืองกวนผลไม้ (36,500  บาท) ราคายุติธรรม 9 สิงหาคม 2565

31 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถไทยแลนด์ 8,250 8,250 เฉพาะเจาะจง 1 นายก้อง  สีขาว 8,250 นายก้อง  สีขาว เป็นผู้มีคุณสมบัติ 199/2565

กระเช้า (8,250  บาท) ครบถ้วน 16  สิงหาคม 2565

32 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเกล่ีย 242,700 242,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางอาภรณ์   ผลไม้ 242,000 นางอาภรณ์   ผลไม้ เป็นผู้มีคุณสมบัติ 12/2565

เรียบ หมู่ท่ี 5,6 (242,000  บาท) ครบถ้วน 23  สิงหาคม 2565

33 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว ของ 20,729 20,729 เฉพาะเจาะจง 1 หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา 20,729 หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา สินค้ามีคุณภาพ 221/2565

ส านักปลัด จ านวน 30 รายการ (20,729  บาท) ราคายุติธรรม 23 สิงหาคม 2565

34 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว คือ 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางงามนิตย์  ย้ิมมี 8,000 นางงามนิตย์  ย้ิมมี สินค้ามีคุณภาพ 223/2565

ผ้าปูโต๊ะ (8,000  บาท) ราคายุติธรรม 29 สิงหาคม 2565

35 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ของ 6,620 6,620 เฉพาะเจาะจง 1 หจก.เวิร์ลอิงค์ เทรดด้ิง 6,620 หจก.เวิร์ลอิงค์ เทรดด้ิง สินค้ามีคุณภาพ 224/2565

กองคลัง จ านวน 7 รายการ (6,620  บาท) ราคายุติธรรม 29 สิงหาคม 2565

36 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ 37,300 37,300 เฉพาะเจาะจง 1 หจก.อุตรดิตถ์เคเน็ต 37,300 หจก.อุตรดิตถ์เคเน็ต สินค้ามีคุณภาพ 225/2565

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คือ เคร่ืองคอม (37,300  บาท) ราคายุติธรรม 30 สิงหาคม 2565

พิวเตอร์และเคร่ืองพิมพ์



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ข้อบัญญัติ ซ้ือหรือจ้าง
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                        สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565

37 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน คือ หมึก 5,600 5,600 เฉพาะเจาะจง 1 หจก.อุตรดิตถ์เคเน็ต 5,600 หจก.อุตรดิตถ์เคเน็ต สินค้ามีคุณภาพ 226/2565

เคร่ือง FAX (5,600  บาท) ราคายุติธรรม 30 สิงหาคม 2565

38 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ 29,500 29,500 เฉพาะเจาะจง 1 หจก.อุตรดิตถ์เคเน็ต 29,500 หจก.อุตรดิตถ์เคเน็ต สินค้ามีคุณภาพ 227/2565

ส านักปลัด คือโน๊ตบุค เคร่ืองพิมพ์ (29,500  บาท) ราคายุติธรรม 30 สิงหาคม 2565



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ข้อบัญญัติ ซ้ือหรือจ้าง

1 จัดจ้างเหมาบริการ ผช.จพง.ขับ 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายร าไพ   มีนาค 9,000 นายร าไพ   มีนาค เป็นผู้มีคุณสมบัติ 103/2565

รถน้ าและปฏิบัติตามค าส่ังท่ีได้รับ (9,000   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

มอบหมาย ประจ าเดือน ก.ย.65

2 จ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาด 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสุนทร    วะหิม 8,000 นางสุนทร    วะหิม เป็นผู้มีคุณสมบัติ 104/2565

และดูแลรักษาความสะอาดภายใน (8,000   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

พ้ืนท่ีส านักงานอบต. หาดสองแคว

ประจ าเดือน กันยายน  2565

3 จ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาด 8,300 8,300 เฉพาะเจาะจง 1 นางวิรงค์รอง  โสดสุภาพ 8,300 นางวิรงค์รอง  โสดสุภาพ เป็นผู้มีคุณสมบัติ 105/2565

และดูแลรักษาความสะอาดภายใน (8,300   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หาดสองแคว

ประจ าเดือน  กันยายน 65

4 จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็กศูนย์ 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาววาสนา   เอกา 9,000 นางสาววาสนา   เอกา เป็นผู้มีคุณสมบัติ 106/2565

หาดสองแคว และปฏิบัติตาม (9,000   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

ค าส่ังท่ีได้รับมอบหมาย ประจ า

เดือน กันยายน  2565

5 จัดจ้างเหมาบริการผู้ช่วยจพง. 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายกฤษดา   ช านิสูงเนิน 8,000 นายกฤษดา   ช านิสูงเนิน เป็นผู้มีคุณสมบัติ 107/2565

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (8,000   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

(ประจ ารถบรรทุกน้ าดับเพลิง)

ประจ าเดือน กันยายน 2565

6 จัดจ้างเหมาบริการ ผช.จพง. 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางศุภกิจ    ช้างทอง 9,000 นางศุภกิจ    ช้างทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติ 108/2565

ป้องกันและปฏิบัติตามค าส่ังท่ีได้รับ (9,000   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

มอบหมาย ประจ าเดือน ก.ย.65

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว
 วันท่ี  1-30  กันยายน  พ.ศ.  2565

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ

                        สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ข้อบัญญัติ ซ้ือหรือจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว
 วันท่ี  1-30  กันยายน  พ.ศ.  2565

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ

                        สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565

7 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยจนท.การเงิน 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง 1 น.ส.ศิริพร  น้อยหนองโว้ง 10,000 น.ส.ศิริพร  น้อยหนองโว้ง เป็นผู้มีคุณสมบัติ 109/2565

และบัญชีและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ี (10,000   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

เก่ียวข้อง ประจ าเดือน ก.ย.65

8 จัดจ้างเหมผู้ช่วยนักพัฒนาการท่อง 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายทศพร    ตรีพุฒ 10,000 นายทศพร    ตรีพุฒ เป็นผู้มีคุณสมบัติ 110/2565

เท่ียวท าหน้าท่ีส ารวจรวบรวมปัญ (10,000   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

หาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆท่ีเก่ียวกับ

แหล่งท่องเท่ียวธุรกิจการท่องเท่ียว

บริการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนใหม่และ

ท่ีมีอยู่แล้ว ประจ าเดือน ก.ย 65

9 จ้างเหมาผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง 1 น.ส.หทัยกานต์   บุญสุภา 10,000 น.ส.หทัยกานต์   บุญสุภา เป็นผู้มีคุณสมบัติ 111/2565

เพ่ือท าหน้าท่ีวิเคราะห์เก่ียวกับ (10,000   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

แนะแนวทางการศึกษา ประจ า

เดือน  กันยายน 2565

10 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ี 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาวก่ิงแก้ว   อ่อนชูศรี 10,000 นางสาวก่ิงแก้ว อ่อนชูศรี เป็นผู้มีคุณสมบัติ 112/2565

สุขาภิบาล และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ี (10,000   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

เก่ียวข้อง ประจ าเดือน ก.ย. 65 

11 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง 1
นางสาวพุทธิภรณ์  บุญ
เกิด 10,000 นางสาวพุทธิภรณ์  บุญเกิด เป็นผู้มีคุณสมบัติ 113/2565

กองช่างเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีธุรการใน (10,000   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

กองช่างและปฏิบัติตามค าส่ังท่ีได้

รับมอบหมาย  ประจ าเดือน   

กันยายน  2565



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ข้อบัญญัติ ซ้ือหรือจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว
 วันท่ี  1-30  กันยายน  พ.ศ.  2565

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ

                        สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565

12 จ้างเหมาผู้ช่วยช่างไฟฟ้ากองช่าง 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายช านาญ  พะตัน 9,000 นายช านาญ   พะตัน เป็นผู้มีคุณสมบัติ 114/2565

เพ่ือท าหน้าท่ีดูแลระบบไฟฟ้าภาย (9,000  บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

ในอาคารและภายนอกอาคาร

ประจ าเดือน  กันยายน  2565

13 จัดจ้างเหมาพนักงานสูบน้ า เพ่ือท า 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายอุไร  กล่ินข า 8,000 นายอุไร  กล่ินข า เป็นผู้มีคุณสมบัติ 115/2565

หน้าท่ีในการดูแลการสูบน้ าประจ า (8,000  บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

หมู่ท่ี 1 ต าบลหาดสองแคว 

ประจ าเดือน  กันยายน  2565  

14 จัดจ้างเหมาพนักงานสูบน้ า เพ่ือท า 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายณัฐพงษ์  นามรัง 7,000 นายณัฐพงษ์  นามรัง เป็นผู้มีคุณสมบัติ 116/2565

หน้าท่ีในการดูแลการสูบน้ าประจ า (7,000  บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

หมู่ท่ี 4 ต าบลหาดสองแคว 

ประจ าเดือน กันยายน  2565 

15 จัดจ้างเหมาผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาวผุสดี  อินทร์หนุน 9,000 นางสาวผุสดี  อินทร์หนุน เป็นผู้มีคุณสมบัติ 117/2565

และปฏิบัติตามค าส่ังท่ีได้รับมอบ (9,000  บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

หมาย  ประจ าเดือน กันยายน 65

16 จ้างเหมาคนขับรถยนต์ส่วนกลาง 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง 1 นานกรีธาวุฒิ  รุ่งย้ิม 7,000 นานกรีธาวุฒิ  รุ่งย้ิม เป็นผู้มีคุณสมบัติ 118/2565

ของอบต.หาดสองแควและปฏิบัติ (7,000  บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

ตามค าส่ังท่ีได้รับมอบหมาย

ประจ าเดือน   กันยายน  2565



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ข้อบัญญัติ ซ้ือหรือจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว
 วันท่ี  1-30  กันยายน  พ.ศ.  2565

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ

                        สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565

17 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง 1 น.สพัชรีย์  ป่ินตาดวง 9,000 น.สพัชรีย์  ป่ินตาดวง เป็นผู้มีคุณสมบัติ 119/2565

นโยบายและแผน ท าหน้าท่ีช่วย (9,000  บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

ศึกษาวิเคราะห์  วิจัยประสานแผน 

ประมวลแผน ประจ าเดือน ก.ย.65  

18 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธา 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาววิสสุตา  อนุเคราะห์ 8,000 นางสาววิสสุตา  อนุเคราะห์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ 120/2565

รณสุข เพ่ือท าหน้าท่ีด้านการส่ง (8,000  บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

เสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

ในพ้ืนท่ี ประจ าเดือน ก.ย.65

19 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายธนพล   อยู่สา 8,000 นายธนพล  อยู่สา เป็นผู้มีคุณสมบัติ 121/2565

รายได้ ปฏิบัติงานพัฒนาเก่ียวกับ (8,000  บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

จัดเก็บรายได้และงานทะเบียน

ทรัพยสินและพัสดุ ประจ าเดือน

กันยายน  2565

20 จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กสังกัดศูนย์ 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาวกัลยา   เอกา 8,000 นางสาวกัลยา  เอกา เป็นผู้มีคุณสมบัติ 122/2565

พัฒนาเด็กเล็กอบต.หาดสองแคว (8,000  บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

ประจ าเดือน กันยายน  2565 

21 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพัสดุกอง 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาวศุภลักษณ์  สุขช้ า 8,000 นางสาวศุภลักษณ์  สุขช้ า เป็นผู้มีคุณสมบัติ 123/2565

คลังปฏิบัติหน้าท่ีพัสดุกองคลัง (8,000   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

ตลอดจนดูแลทรัพย์สินและช่วยงาน

ต่างๆและปฏิบัติตามค าส่ังท่ีได้รับ

มอบหมายประจ าเดือน ก.ย.65



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ข้อบัญญัติ ซ้ือหรือจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว
 วันท่ี  1-30  กันยายน  พ.ศ.  2565

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ

                        สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565

22 จ้างเหมานักการภารโรง เพ่ือปิด- 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายประยุทธ  วะหิม 9,000 นายประยุทธ  วะหิม เป็นผู้มีคุณสมบัติ 124/2565

เปิดส านักงาน บ ารุง ดูแลรักษา (9,000  บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

ตัดหญ้าและดูแลรักษาทรัพย์สิน

ของทางราชการ ประจ าเดือน

กันยายน 2565

23 จ้างเหมายาม เพ่ือท าหน้าท่ีดูแล   9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายสนอง   ทารัตน์ 9,000 นายสนอง   ทารัตน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ 125/2565

รักษาทรัพยืสินและปฏิบัติตามค าส่ัง (9,000   บาท) ครบถ้วน 31  มีนาคม  2565

ท่ีได้รับรักษาความปลอดภัย  

ทรัพย์สิน ประจ าเดือน ก.ย. 65

24 จ้างเหมาลูกจ้างประจ าศูนย์ปฏิบัติ 108,000 108,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาววรีภรณ์  เวสกุล 9,000 นางสาววรีภรณ์  เวสกุล เป็นผู้มีคุณสมบัติ 147/2565

การร่วมในการช่วยเหลือประชาชน (9,000  บาท) ครบถ้วน 2  พฤษภาคม  2565

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ระดับอ าเภอตรอน ประจ าเดือน

กันยายน 2565

25 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ี 24,000 24,000 เฉพาะเจาะจง 1 น.ส.ธัญญารัตน์  เรืองโรจน์ 6,000 น.ส.ธัญญารัตน์  เรืองโรจน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ 161/2565

บันทึกข้อมูล ต้ังแต่เดือนมิถุนายน (6,000  บาท) ครบถ้วน 1 มิถุนายน  2565

ถึงกันยายน 2565

26 จ้างเหมาบริการแม่บ้านประจ าสนง. 21,000 21,000 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาวเสมอ  วะหิม 21,000 นางสาวเสมอ  วะหิม เป็นผู้มีคุณสมบัติ 178/2565

ระหว่างเดือน กรกฎาคม 65 ถึง (21,000  บาท) ครบถ้วน 30  มิถุนายน  2565

กันยายน 2565



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ข้อบัญญัติ ซ้ือหรือจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว
 วันท่ี  1-30  กันยายน  พ.ศ.  2565

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ

                        สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565

27 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 10,500 10,500 เฉพาะเจาะจง 1 หกจ.เอสเค โอเอเซ็นเตอร์ 10,500 หกจ.เอสเค โอเอเซ็นเตอร์ สินค้ามีคุณภาพ 230/2565

SHARP MX-M315NV (10,500  บาท) ราคายุติธรรม 2 กันยายน 2565

28 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการ 7,235 7,235 เฉพาะเจาะจง 1 สรรพิทยา 2558 7,235 สรรพิทยา 2558 สินค้ามีคุณภาพ 231/2565

รณรงค์การบริหารจัดการขยะใน (7,235 บาท) ราคายุติธรรม 2 กันยายน 2565

ครัวเรือนและชุมชนต.หาดสองแคว

29 ส่ือความรู้และเอกสารประกอบ 7,390 7,390 เฉพาะเจาะจง 1 ร้านบ้านป้าย 7,235 ร้านบ้านป้าย สินค้ามีคุณภาพ 232/2565

กิจกรรมตามโครงการรณรงค์การ (7,390 บาท) ราคายุติธรรม 2 กันยายน 2565

บริหารจัดการขยะในครัวเรือน

และชุมชน

30 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน คือ 55,500 55,500 เฉพาะเจาะจง 1 ร้านช่างอาร์ทพิชัย 55,500 ร้านช่างอาร์ทพิชัย สินค้ามีคุณภาพ 235/2565

เคร่ืองปรับอากาศ 24,000BTU (55,500  บาท) ราคายุติธรรม 12 กันยายน 2565

และ 13,000 BTU

31 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน คือ 16,900 16,900 เฉพาะเจาะจง 1 หจก.ประจักษ์เฟอร์นิเจอร์ 16,900 หจก.ประจักษ์เฟอร์นิเจอร์ สินค้ามีคุณภาพ 236/2565

โต๊ะ เก้าอ็ ปลัดอบตง (16,900 บาท) ราคายุติธรรม 12 กันยายน 2565

32 จัดซ้ือวัสดุส านักงานของกองคลัง 9,490 9,490 เฉพาะเจาะจง 1 สรรพิทยา 2558 9,490 สรรพิทยา 2558 สินค้ามีคุณภาพ 237/2565

จ านวน 15 รายการ (9,490 บาท) ราคายุติธรรม 12 กันยายน 2565

33 จัดซ้ือวัสดุส านักงานของศูนย์ 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง 1 สรรพิทยา 2558 7,000 สรรพิทยา 2558 สินค้ามีคุณภาพ 237/2565

บริการคนพิการ (7,000 บาท) ราคายุติธรรม 12 กันยายน 2565

34 จ้างท าอาหารกลางวัน น้ าด่ืม 14,250 14,250 เฉพาะเจาะจง 1 นางสาวเสมอ  วะหิม 14,250 นายธีรพงษ์  วงศ์แสน เป็นผู้มีคุณสมบัติ 213/2565

น้ าแข็ง โครงการส่งเสริมสภาเด็ก (14,250  บาท) ครบถ้วน 13 กันยายน  2565

และเยาวชนต าบลหาดสองแคว

ประจ าปี 2565



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ข้อบัญญัติ ซ้ือหรือจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว
 วันท่ี  1-30  กันยายน  พ.ศ.  2565

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ

                        สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2565

35 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์สน.ปลัด 14,520 14,520 เฉพาะเจาะจง 1 หจก.อุตรดิตถ์เคเน็ต 14,520 หจก.อุตรดิตถ์เคเน็ต สินค้ามีคุณภาพ 244/2565

จ านวน 6  รายการ (14,520  บาท) ราคายุติธรรม 15 กันยายน  2565

36 จัดซ้ือวัสดุส านักงานขอศูนย์ปฏิบัติ 12,005 12,005 เฉพาะเจาะจง 1 สรรพิทยา 2558 12,005 สรรพิทยา 2558 สินค้ามีคุณภาพ 246/2565

การร่วมของอปท. (12,005 บาท) ราคายุติธรรม 16 กันยายน 2565

37 โครงการปรับสภาพแวดล้อมบ้าน 40,000 40,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายอิศเรศ เพ็ชรศิลา 40,000 นายอิศเรศ เพ็ชรศิลา เป็นผู้มีคุณสมบัติ 217/2565

คนพิการ ม.1 บ้านนายสมบัติ (40,000  บาท) ครบถ้วน 16  กันยายน 2565

38 โครงการปรับสภาพแวดล้อมบ้าน 40,000 40,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายด ารง พุทธา 40,000 นายด ารง พุทธา เป็นผู้มีคุณสมบัติ 218/2565

คนพิการ ม.2 บ้านนายแก้ว (40,000  บาท) ครบถ้วน 16  กันยายน 2565

39 โครงการปรับสภาพแวดล้อมบ้าน 40,000 40,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายสมยศ ฟักประเสริฐ 40,000 นายสมยศ ฟักประเสริฐ เป็นผู้มีคุณสมบัติ 219/2565

คนพิการ ม.4 บ้านน.ส.อนู (40,000  บาท) ครบถ้วน 16  กันยายน 2565

40 โครงการปรับสภาพแวดล้อมบ้าน 40,000 40,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายอุดล มูลจิต 40,000 นายอุดล มูลจิต เป็นผู้มีคุณสมบัติ 220/2565

คนพิการ ม.6 บ้านนายเลิศ (40,000  บาท) ครบถ้วน 16  กันยายน 2565

50 โครงการปรับสภาพแวดล้อมบ้าน 40,000 40,000 เฉพาะเจาะจง 1 นายมนตรี นาลิอฤทธ์ิ 40,000 นายมนตรี นาลิอฤทธ์ิ เป็นผู้มีคุณสมบัติ 221/2565

คนพิการ ม.7 บ้านนายดุล (40,000  บาท) ครบถ้วน 16  กันยายน 2565



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 1,106,000 1,152,000 ประกวดราคา 1 บริษัท เน็กซ์เทคคอนสตรัค  1,010,000 บริษัท เน็กซ์เทคคอนสตรัค  คุณสมบัติถูกต้อง 14/2565

ซอยประสพโชค หมู่ท่ี 4 ต าบล อิเล็กทรอนิกส์ ช่ัน แอนด์ ดีไซน์ จ ากัด ช่ัน แอนด์ ดีไซน์ จ ากัด และเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 19 กันยายน 2565

หาดสองแคว (E-Bidding) 2 หจก. ดี.ที.อาร์โฮม 1,049,000 (1,010,000  บาท)

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 1,194,000 1,218,930.32 วิธีคัดเลือก 1 หจก.เพชรประกายแสง 1,193,000 หจก.เพชรประกายแสง คุณสมบัติถูกต้อง 1/2565

เลียบคลองล าช า ม.6(บ้านนางพันธ์ุ) (1,193,000  บาท) และเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 18  พฤศจิกายน  2564

กว้าง 4 เมตร ยาว 530 เมตร

หนา 0.15 เมตร

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 3,266,000 3,219,074.80 วิธีคัดเลือก 1 หจก.เพชรประกายแสง 3,219,000 หจก.เพชรประกายแสง คุณสมบัติถูกต้อง 2/2565

ซอย 7 ม.3 (สวนนายประยูร- (3,219,000  บาท) และเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 18  พฤศจิกายน  2564

ศูนย์ฝึกฯ) ช่วงท่ี1 กว้าง 4 เมตร

ยาว 905 เมตร หนา 0.15 เมตร

ช่วงท่ี 2 กว้าง 6 ม.ยาว 325 ม.

หนา 0.15 เมตร

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 360,000 358,463.70 วิธีคัดเลือก 1 หจก.เพชรประกายแสง 358,000 หจก.เพชรประกายแสง คุณสมบัติถูกต้อง 3/2565

ม.5 (บ้านนายส ารวย-บ.ต้นนา) (358,000  บาท) และเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 18  พฤศจิกายน  2564

กว้าง 3 เมตร ยาว 145 เมตร

หนา 0.15 เมตร

5 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ 4,340,000 4,323,338.78 ประกวดราคา 1 บริษัท อุตรดิตถ์พัฒนา จ ากัด 4,318,000 บริษัท อุตรดิตถ์พัฒนา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้อง 4/2565

ติกคอนกรีต สาย อต.ถ.80-001 อิเล็กทรอนิกส์ 2 หจก.เพชรประกายแสง 4,323,338 (4,318,000 บาท) และเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 22 ธันวาคม 2565

บ้านหาดสองแคว-ช าทอง (E-Bidding) 3 บริษัท ชอกมลรัตน์ จ ากัด 4,323,338

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 1,378,000 ประกวดราคา 1 หจก.บุญทองเทพคอนสตรัคช่ัน 1,048,000 หจก.บุญทองเทพคอนสตรัคช่ัน คุณสมบัติถูกต้อง 5/2565

เสริมเหล็กสายทางเลียบชายแม่น้ า อิเล็กทรอนิกส์ 2 หจก.อินทิรา เอ็นจิเน่ียร่ิง 1,107,000 (1,048000  บาท) และเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 28 ธันวาคม 2565

น่าน หมู่ท่ี 1-2 บ้านหาดสองแคว (E-Bidding) 3 หจก.รัตนนาคะ 1,140,000

4 หจก.โอวาสินธ์ิ 1,147,000

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ

                         สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2564



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธ๊ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ

                         สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปี  2564

5 บอมการโยธา 1,185,000

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 330,000 330,000 เฉพาะเจาะจง 1 หจก.มณีฉายทรัพย์ม่ังมี 330,000 หจก.มณีฉายทรัพย์ม่ังมี คุณสมบัติถูกต้อง 9/2565

เหล็ก สายเลียบชายแม่น้ าน่าน (ช่วงท่ี 2) (330,000 บาท) 19 กรกฎาคม 2565

บ้านหาดสองแคว ต าบลหาดสองแคว 

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต 489,000 489000 เฉพาะเจาะจง 1 นายอิศเรศ เพ็ชรศิลา 489,000 นายอิศเรศ เพ็ชรศิลา คุณสมบัติถูกต้อง 35/2565

เสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ท่ี 1 (489,000 บาท) 16 พฤศจิกายน 2565

9 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเกล่ียเรียบ 129,333 129,333 เฉพาะเจาะจง 1 นายสรสิช ธรรมชัย 129,000 นายสรสิช ธรรมชัย คุณสมบัติถูกต้อง 10/2565

หมู่ท่ี 2,3,4 (129,000 บาท) 27 กรกฎาคม 2565

10 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเกล่ียเรียบ 242,479 242,479 เฉพาะเจาะจง 1 นางอาภรณ์ ผลไม้ 242,000 นางอาภรณ์ ผลไม้ คุณสมบัติถูกต้อง 12/2565

หมู่ท่ี 5,6 (242,000 บาท) 23 สิงหาคม 2565

11 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเกล่ียเรียบ 358,143 358,143 เฉพาะเจาะจง 1 นายราชันย์ ผลไม้ 357,000 นายราชันย์ ผลไม้ คุณสมบัติถูกต้อง 11/2565

หมู่ท่ี 7 (357,000 บาท) 3 สิงหาคม 2565


