
แบบ สขร.1

ล ำดับ วงเงินท่ี รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี จะซ้ือจะจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานท าความสะอาด 93,600.00   93,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางเรณู  เอ่ียมโอภาส นางเรณู  เอ่ียมโอภาส ราคาต่ าสุด สัญญาท าความสะอาดอาคารเลขท่ี  1/2565

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหาดเจ้าส าราญ  ราคา  93,600.00  บาท  ราคา  93,600.00  บาท ลงวันท่ี   1 ตุลาคม  2564

2 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน46,800.00   46,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนันทนา นุชนารถ นางสาวนันทนา นุชนารถ ราคาต่ าสุด สัญญาจ้างเลขท่ี  1/2565
รักษาความสะอาดกวาดถนนทางเท้าในท่ี  ราคา  46,800.00  บาท  ราคา  46,800.00  บาท ลงวันท่ี  1 ตุลาคม  2564

หรือทางสาธารณะ บริเวณจุดท่ี 1

3 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน46,800.00   46,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางรัตติยา    อยู่เจริญ นางรัตติยา    อยู่เจริญ ราคาต่ าสุด สัญญาจ้างเลขท่ี  2/2565
รักษาความสะอาดกวาดถนนทางเท้าในท่ี  ราคา  46,800.00  บาท  ราคา  46,800.00  บาท ลงวันท่ี  1 ตุลาคม  2564
หรือทางสาธารณะ บริเวณจุดท่ี 2

4 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน46,800.00   46,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสมบูรณ์  จีนเทียน นางสมบูรณ์  จีนเทียน ราคาต่ าสุด สัญญาจ้างเลขท่ี  3/2565
รักษาความสะอาดกวาดถนนทางเท้าในท่ี  ราคา  46,800.00  บาท  ราคา  46,800.00  บาท ลงวันท่ี  1 ตุลาคม  2564
หรือทางสาธารณะ บริเวณจุดท่ี 3

5 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน46,800.00   46,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอริสา  ชุนย่อน นางสาวอริสา  ชุนย่อน ราคาต่ าสุด สัญญาจ้างเลขท่ี  4/2565
รักษาความสะอาดกวาดถนนทางเท้าในท่ี  ราคา  46,800.00  บาท  ราคา  46,800.00  บาท ลงวันท่ี  1 ตุลาคม  2564
หรือทางสาธารณะ บริเวณจุดท่ี 4

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2564

เทศบำลต ำบลหำดเจ้ำส ำรำญ  อ ำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี

วันท่ี 31  เดือน  ตุลำคม  พ.ศ. 2564

งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.1

ล ำดับ วงเงินท่ี รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี จะซ้ือจะจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
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6 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน46,800.00   46,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอรพรรณ  ทองอ่อนนางสาวอรพรรณ  ทองอ่อน ราคาต่ าสุด สัญญาจ้างเลขท่ี  5/2565
รักษาความสะอาดกวาดถนนทางเท้าในท่ี  ราคา  46,800.00  บาท  ราคา  46,800.00  บาท ลงวันท่ี  1 ตุลาคม  2564
หรือทางสาธารณะ บริเวณจุดท่ี 5

7 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน46,800.00   46,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายทวี อ่ิมเสมอ นายทวี อ่ิมเสมอ ราคาต่ าสุด สัญญาจ้างเลขท่ี  6/2565
รักษาความสะอาดกวาดถนนทางเท้าในท่ี  ราคา  46,800.00  บาท  ราคา  46,800.00  บาท ลงวันท่ี  1 ตุลาคม  2564
หรือทางสาธารณะ บริเวณจุดท่ี 6

8 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน46,800.00   46,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์  นามไว นายภานุวัฒน์  นามไว ราคาต่ าสุด สัญญาจ้างเลขท่ี  7/2565
รักษาความสะอาดกวาดถนนทางเท้าในท่ี  ราคา  46,800.00  บาท  ราคา  46,800.00  บาท ลงวันท่ี  1 ตุลาคม  2564
หรือทางสาธารณะ บริเวณจุดท่ี 7

9 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน46,800.00   46,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอภิรักษ์  บุญเรือง นายอภิรักษ์  บุญเรือง ราคาต่ าสุด สัญญาจ้างเลขท่ี  8/2565
รักษาความสะอาดกวาดถนนทางเท้าในท่ี  ราคา  46,800.00  บาท  ราคา  46,800.00  บาท ลงวันท่ี  1 ตุลาคม  2564
หรือทางสาธารณะ บริเวณจุดท่ี 8

10 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน46,800.00   46,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายจักรินทร์  ชัยชาญพันธ์ุนายจักรินทร์  ชัยชาญพันธ์ุ ราคาต่ าสุด สัญญาจ้างเลขท่ี  9/2565
รักษาความสะอาดกวาดถนนทางเท้าในท่ี  ราคา  46,800.00  บาท  ราคา  46,800.00  บาท ลงวันท่ี  1 ตุลาคม  2564
หรือทางสาธารณะ บริเวณจุดท่ี 9

11 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน46,800.00   46,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายต้องชนะ  คุ้มเมือง นายต้องชนะ  คุ้มเมือง ราคาต่ าสุด สัญญาจ้างเลขท่ี  10/2565
รักษาความสะอาดกวาดถนนทางเท้าในท่ี  ราคา  46,800.00  บาท  ราคา  46,800.00  บาท ลงวันท่ี  1 ตุลาคม  2564
หรือทางสาธารณะ บริเวณจุดท่ี 10

12 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน46,800.00   46,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเอกชัย  คล  าคล้าย นายเอกชัย  คล  าคล้าย ราคาต่ าสุด สัญญาจ้างเลขท่ี  11/2565
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เก็บขนขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ชุดท่ี 1  ราคา  46,800.00  บาท  ราคา  46,800.00  บาท ลงวันท่ี  1 ตุลาคม  2564

13 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน46,800.00   46,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพงษ์พัฒน์  แก้วมะโน นายพงษ์พัฒน์  แก้วมะโน ราคาต่ าสุด สัญญาจ้างเลขท่ี  12/2565
เก็บขนขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ชุดท่ี 1  ราคา  46,800.00  บาท  ราคา  46,800.00  บาท ลงวันท่ี  1 ตุลาคม  2564

14 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน46,800.00   46,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายจตุรบ  นุ่มรอด นายจตุรบ  นุ่มรอด ราคาต่ าสุด สัญญาจ้างเลขท่ี  13/2565
เก็บขนขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ชุดท่ี 2  ราคา  46,800.00  บาท  ราคา  46,800.00  บาท ลงวันท่ี  1 ตุลาคม  2564

15 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน46,800.00   46,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสันธาน  หนูด า นายสันธาน  หนูด า ราคาต่ าสุด สัญญาจ้างเลขท่ี  14/2565
เก็บขนขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ชุดท่ี 2  ราคา  46,800.00  บาท  ราคา  46,800.00  บาท ลงวันท่ี  1 ตุลาคม  2564

16 ค่าจัดซื อน  ามันเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 50,000.00   50,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สุทธิรักบริการ หจก.สุทธิรักบริการ ราคาต่ าสุด ใบส่ังซื อเลขท่ี 1/2565
ของรถหมายเลข กค 9180  ราคา  50,000.00  บาท  ราคา  50,000.00  บาท ลงวันท่ี   1 ตุลาคม  2564

17 ค่าจัดซื อน  ามันเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 111,600.00 ####### วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สุทธิรักบริการ หจก.สุทธิรักบริการ ราคาต่ าสุด ใบส่ังซื อเลขท่ี 2/2565
รถหมายเลข บธ 3980 ,บท 3650,บท 6812  ราคา 111,600.00  บาท  ราคา  111,600.00  บาท ลงวันท่ี   1 ตุลาคม  2564
81-7611 และ เคร่ืองสูบน  า

18 ค่าจัดซื อน  ามันเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 10,000.00   10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สุทธิรักบริการ หจก.สุทธิรักบริการ ราคาต่ าสุด ใบส่ังซื อเลขท่ี 3/2565
รถหมายเลข 1 กณ 646  และรถยนต์หมายเลข  ราคา 10,000.00  บาท  ราคา 10,000.00  บาท ลงวันท่ี   1 ตุลาคม  2564
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2564
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บพ 7845

19 ค่าจัดซื อน  ามันเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 400,000.00 400,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สุทธิรักบริการ หจก.สุทธิรักบริการ ราคาต่ าสุด ใบส่ังซื อเลขท่ี 4/2565
ของรถหมายเลข 81-7228,81-3989  ราคา  400,000.00  บาท ราคา  400,000.00  บาท ลงวันท่ี   1 ตุลาคม  2564

20 ค่าจัดซื อน  ามันเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 38,000.00   38,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สุทธิรักบริการ หจก.สุทธิรักบริการ ราคาต่ าสุด ใบส่ังซื อเลขท่ี  5/2565
ของเคร่ืองพ่นหมอกควัน  ราคา  38,000.00  บาท  ราคา  38,000.00  บาท ลงวันท่ี   1 ตุลาคม  2564

21 ค่าจัดซื อน  ามันเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 30,000.00   30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สุทธิรักบริการ หจก.สุทธิรักบริการ ราคาต่ าสุด ใบส่ังซื อเลขท่ี  6/2565
ของรถหมายเลข 81-2464, เล่ือยยนต์  ราคา  30,000.00  บาท  ราคา  30,000.00  บาท ลงวันท่ี   1 ตุลาคม  2564
เคร่ืองตัดหญ้า,เคร่ืองตัดแต่งก่ิงไม้
เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้

22 ค่าจัดซื อน  ามันเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 50,000.00   50,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สุทธิรักบริการ หจก.สุทธิรักบริการ ราคาต่ าสุด ใบส่ังซื อเลขท่ี  7/2565
ของรถหมายเลข กค 2859,รถกระเช้าไฟฟ้า81-2104  ราคา  50,000.00  บาท  ราคา  50,000.00  บาท ลงวันท่ี   1 ตุลาคม  2564
รถตักหน้าขุดหลัง ตค.851 และเคร่ืองตบดิน

23 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ส านักปลัด 23,354.84   23,354.84 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์สธร  เซอร์วิส ร้านพงษ์สธร  เซอร์วิส ราคาต่ าสุด สัญญาเช่าเคร่ืองถ่ายเลขท่ี  1/2565
จ านวน 1 เคร่ือง  ราคา  23,354.84  บาท  ราคา  23,354.84  บาท ลงวันท่ี   1 ตุลาคม  2564

24 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร กองช่าง 23,354.84   23,354.84 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์สธร  เซอร์วิส ร้านพงษ์สธร  เซอร์วิส ราคาต่ าสุด สัญญาเช่าเคร่ืองถ่ายเลขท่ี  2/2565
จ านวน 1 เคร่ือง  ราคา  23,354.84  บาท  ราคา  23,354.84  บาท ลงวันท่ี   1 ตุลาคม  2564



แบบ สขร.1

ล ำดับ วงเงินท่ี รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี จะซ้ือจะจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2564

เทศบำลต ำบลหำดเจ้ำส ำรำญ  อ ำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี

วันท่ี 31  เดือน  ตุลำคม  พ.ศ. 2564

งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

25 จัดซื ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนท่ี 1123,008.60 ####### วิธีเฉพาะเจาะจง วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีวิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีราคาต่ าสุด สัญญาซื อขายเลขท่ี 1/2565
ปีการศึกษา 2564 เพชรบุรี เพชรบุรี ลงวันท่ี  27 ตุลาคม 2564

ราคา 123,008.60 บาท ราคา 123,008.60 บาท

26 จัดซื ออาหารเสริม(นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก18,298.80   18,298.80 วิธีเฉพาะเจาะจง วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีวิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีราคาต่ าสุด สัญญาซื อขายเลขท่ี 2/2565
วัดบางทะลุ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 เพชรบุรี เพชรบุรี ลงวันท่ี  27 ตุลาคม 2564

ราคา 18,298.80 บาท ราคา 18,298.80 บาท

27 จัดซื ออาหารเสริม(นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก52,863.20   52,863.20 วิธีเฉพาะเจาะจง วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีวิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีราคาต่ าสุด สัญญาซื อขายเลขท่ี 3/2565
หาดเจ้าส าราญ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 เพชรบุรี เพชรบุรี ลงวันท่ี  27 ตุลาคม 2564

ราคา 52,863.20 บาท ราคา 52,863.20 บาท


