
แบบ สขร.1

ล ำดับ วงเงนิที่ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ที่ จะซ้ือจะจ้ำง และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ค่าจ้างซ่อมแซมรถุกระเช้าไฟฟ้า 19,799.34      19,799.34      วธิเีฉพาะเจาะจง บ. อึง้ง่วนไต๋อีซูซุเซลล์ บ. อึง้ง่วนไต๋อีซูซุเซลล์ ราคาต ่าสุด ใบสั งจ้างลขที  32/2565

หมายเลขทะเบียน 81-2104 เพชรบุรี  ราคา 19,799.34  บาท  ราคา 19,799.34  บาท ลงวนัที  14 มีนาคม 2565

2 ค่าจัดซ้ือวสัดุจราจร (ป้ายไฟหยดุตรวจ) 24,610.00      24,610.00      วธิเีฉพาะเจาะจง บ. วเีซฟต้ีแอนด์ ซัพพลาย บ. วเีซฟต้ีแอนด์ ซัพพลาย ราคาต ่าสุด ใบสั งซ้ือเลขที   19/2565

 1 ป้าย  ราคา 24,610.00  บาท  ราคา 24,610.00  บาท ลงวนัที  25 มีนาคม  2565

3 ค่าจ้างเหมาจัดท่าเวป๊ไซต์ของเทศบาลต่าบล 45,000.00      45,000.00      วธิเีฉพาะเจาะจง บ. อินฟอร์เมชั นดีไซน์ บ. อินฟอร์เมชั นดีไซน์ ราคาต ่าสุด ใบสั งจ้างเลขที   33/2565

หาดเจ้าส่าราญ  จ่านวน 1 โครงการ  ราคา 45,000.00  บาท  ราคา 45,000.00  บาท ลงวนัที   29 มีนาคม 2565

4 ค่าจัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ่านวน 7 รายการ 23,840.00      23,840.00      วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เจ้าส่าราญ2021 จ่ากัด บริษัท เจ้าส่าราญ2021 จ่ากัด ราคาต ่าสุด ใบสั งซ้ือเลขที   20/2565

 ราคา 23,840.00  บาท  ราคา 23,840.00  บาท ลงวนัที   29 มีนาคม 2565

5 ค่าจ้างเหมาซ่อมบ่ารุงรถบรรทุกขยะมูลฝอย 17,084.80      17,084.80      วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยรัชการ  จ่ากัด บริษัท ชัยรัชการ  จ่ากัด ราคาต ่าสุด ใบสั งจ้างเลขที   34/2565

หมายเลขทะเบียน 81-3989 เพชรบุรี  ราคา 17,084.80  บาท  ราคา 17,084.80  บาท ลงวนัที   29 มีนาคม 2565

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2565

เทศบำลต ำบลหำดเจ้ำส ำรำญ  อ ำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบรุี

วันที่ 31  เดือน  มีนำคม พ.ศ. 2565

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.1

ล ำดับ วงเงนิที่ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ที่ จะซ้ือจะจ้ำง และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2565

เทศบำลต ำบลหำดเจ้ำส ำรำญ  อ ำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบรุี

วันที่ 31  เดือน  มีนำคม พ.ศ. 2565

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

6 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานเก็บกวาดรักษาความ 24,960.00      24,960.00      วธิเีฉพาะเจาะจง นางดวงใจ   คล้ายเพชร นางดวงใจ   คล้ายเพชร ราคาต ่าสุด ใบสั งจ้างเลขที   35/2565

สะอาด ถนน ทางเท้า ในที  หรือสวนสาธารณะ  ราคา 24,960  บาท  ราคา 24,960  บาท ลงวนัที   31 มีนาคม 2565

บริเวณจุดที  1

7 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานเก็บกวาดรักษาความ 24,960.00      24,960.00      วธิเีฉพาะเจาะจง นายทว ี  อิ มเสมอ นายทว ี  อิ มเสมอ ราคาต ่าสุด ใบสั งจ้างเลขที   36/2565

สะอาด ถนน ทางเท้า ในที  หรือสวนสาธารณะ  ราคา 24,960  บาท  ราคา 24,960  บาท ลงวนัที   31 มีนาคม 2565

บริเวณจุดที  2

8 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานเก็บกวาดรักษาความ 24,960.00      24,960.00      วธิเีฉพาะเจาะจง นายภิชชา   เนาวรัตน์ นายภิชชา   เนาวรัตน์ ราคาต ่าสุด ใบสั งจ้างเลขที   37/2565

สะอาด ถนน ทางเท้า ในที  หรือสวนสาธารณะ  ราคา 24,960  บาท  ราคา 24,960  บาท ลงวนัที   31 มีนาคม 2565

บริเวณจุดที  3

9 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานเก็บกวาดรักษาความ 24,960.00      24,960.00      วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวนันทนา  นุชนารถ นางสาวนันทนา  นุชนารถ ราคาต ่าสุด ใบสั งจ้างเลขที   38/2565

สะอาด ถนน ทางเท้า ในที  หรือสวนสาธารณะ  ราคา 24,960  บาท  ราคา 24,960  บาท ลงวนัที   31 มีนาคม 2565

บริเวณจุดที  4

10 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานเก็บกวาดรักษาความ 24,960.00      24,960.00      วธิเีฉพาะเจาะจง นางสมบูรณ์  จีนเทียน นางสมบูรณ์  จีนเทียน ราคาต ่าสุด ใบสั งจ้างเลขที   39/2565

สะอาด ถนน ทางเท้า ในที  หรือสวนสาธารณะ  ราคา 24,960  บาท  ราคา 24,960  บาท ลงวนัที   31 มีนาคม 2565

บริเวณจุดที  5



แบบ สขร.1

ล ำดับ วงเงนิที่ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ที่ จะซ้ือจะจ้ำง และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2565

เทศบำลต ำบลหำดเจ้ำส ำรำญ  อ ำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบรุี

วันที่ 31  เดือน  มีนำคม พ.ศ. 2565

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

11 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานเก็บกวาดรักษาความ 24,960.00      24,960.00      วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวอริสา  ซุนยอ่น นางสาวอริสา  ซุนยอ่น ราคาต ่าสุด ใบสั งจ้างเลขที   40/2565

สะอาด ถนน ทางเท้า ในที  หรือสวนสาธารณะ  ราคา 24,960  บาท  ราคา 24,960  บาท ลงวนัที   31 มีนาคม 2565

บริเวณจุดที  6

12 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานเก็บกวาดรักษาความ 24,960.00      24,960.00      วธิเีฉพาะเจาะจง นายจิรภัทร์  บุญเรือง นายจิรภัทร์  บุญเรือง ราคาต ่าสุด ใบสั งจ้างเลขที   41/2565

สะอาด ถนน ทางเท้า ในที  หรือสวนสาธารณะ  ราคา 24,960  บาท  ราคา 24,960  บาท ลงวนัที   31 มีนาคม 2565

บริเวณจุดที  7

13 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานเก็บกวาดรักษาความ 24,960.00      24,960.00      วธิเีฉพาะเจาะจง นายต้องชนะ  คุ้มเมือง นายต้องชนะ  คุ้มเมือง ราคาต ่าสุด ใบสั งจ้างเลขที   42/2565

สะอาด ถนน ทางเท้า ในที  หรือสวนสาธารณะ  ราคา 24,960  บาท  ราคา 24,960  บาท ลงวนัที   31 มีนาคม 2565

บริเวณจุดที  8

14 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานเก็บกวาดรักษาความ 24,960.00      24,960.00      วธิเีฉพาะเจาะจง นายสายชล  วงษ์ด่าเนิน นายสายชล  วงษ์ด่าเนิน ราคาต ่าสุด ใบสั งจ้างเลขที   43/2565

สะอาด ถนน ทางเท้า ในที  หรือสวนสาธารณะ  ราคา 24,960  บาท  ราคา 24,960  บาท ลงวนัที   31 มีนาคม 2565

บริเวณจุดที  9

15 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานเก็บกวาดรักษาความ 24,960.00      24,960.00      วธิเีฉพาะเจาะจง นางรัตติยา  อยูเ่จริญ นางรัตติยา  อยูเ่จริญ ราคาต ่าสุด ใบสั งจ้างเลขที   44/2565

สะอาด ถนน ทางเท้า ในที  หรือสวนสาธารณะ  ราคา 24,960  บาท  ราคา 24,960  บาท ลงวนัที   31 มีนาคม 2565

บริเวณจุดที  10



แบบ สขร.1

ล ำดับ วงเงนิที่ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ที่ จะซ้ือจะจ้ำง และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2565

เทศบำลต ำบลหำดเจ้ำส ำรำญ  อ ำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบรุี

วันที่ 31  เดือน  มีนำคม พ.ศ. 2565

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

16 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานเก็บกวาดรักษาความ 24,960.00      24,960.00      วธิเีฉพาะเจาะจง นายภานุวฒัน์  นามไว นายภานุวฒัน์  นามไว ราคาต ่าสุด ใบสั งจ้างเลขที   45/2565

สะอาด ถนน ทางเท้า ในที  หรือสวนสาธารณะ  ราคา 24,960  บาท  ราคา 24,960  บาท ลงวนัที   31 มีนาคม 2565

บริเวณจุดที  11

17 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานเก็บกวาดรักษาความ 24,960.00      24,960.00      วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวอรพรรณ  ทองอ่อน นางสาวอรพรรณ  ทองอ่อน ราคาต ่าสุด ใบสั งจ้างเลขที   46/2565

สะอาด ถนน ทางเท้า ในที  หรือสวนสาธารณะ  ราคา 24,960  บาท  ราคา 24,960  บาท ลงวนัที   31 มีนาคม 2565

บริเวณจุดที  12

18 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานเก็บขยะมูลฝอย 24,960.00      24,960.00      วธิเีฉพาะเจาะจง นายเอกชัย   คล่้าคล้าย นายเอกชัย   คล่้าคล้าย ราคาต ่าสุด ใบสั งจ้างเลขที   47/2565

และสิ งปฏิกูล ประจ่าท้ายรถบรรทุกขยะ  ราคา 24,960  บาท  ราคา 24,960  บาท ลงวนัที   31 มีนาคม 2565

ชุดที  1

19 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานเก็บขยะมูลฝอย 24,960.00      24,960.00      วธิเีฉพาะเจาะจง นางพงษ์พัฒน์   แก้วมะโน นางพงษ์พัฒน์   แก้วมะโน ราคาต ่าสุด ใบสั งจ้างเลขที   48/2565

และสิ งปฏิกูล ประจ่าท้ายรถบรรทุกขยะ  ราคา 24,960  บาท  ราคา 24,960  บาท ลงวนัที   31 มีนาคม 2565

ชุดที  1

20 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานเก็บขยะมูลฝอย 24,960.00      24,960.00      วธิเีฉพาะเจาะจง นายศราวทุ  ฟักฟูมสิน นายศราวทุ  ฟักฟูมสิน ราคาต ่าสุด ใบสั งจ้างเลขที   49/2565

และสิ งปฏิกูล ประจ่าท้ายรถบรรทุกขยะ  ราคา 24,960  บาท  ราคา 24,960  บาท ลงวนัที   31 มีนาคม 2565

ชุดที  1



แบบ สขร.1

ล ำดับ วงเงนิที่ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ที่ จะซ้ือจะจ้ำง และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2565

เทศบำลต ำบลหำดเจ้ำส ำรำญ  อ ำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบรุี

วันที่ 31  เดือน  มีนำคม พ.ศ. 2565

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

21 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานเก็บขยะมูลฝอย 24,960.00      24,960.00      วธิเีฉพาะเจาะจง นายจตุรบ  นุม่รอด นายจตุรบ  นุม่รอด ราคาต ่าสุด ใบสั งจ้างเลขที   50/2565

และสิ งปฏิกูล ประจ่าท้ายรถบรรทุกขยะ  ราคา 24,960  บาท  ราคา 24,960  บาท ลงวนัที   31 มีนาคม 2565

ชุดที  2

22 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานเก็บขยะมูลฝอยและสิ งปฏิกูล 24,960.00      24,960.00      วธิเีฉพาะเจาะจง นายสันธาน   หนูด่า นายสันธาน   หนูด่า ราคาต ่าสุด ใบสั งจ้างเลขที   51/2565

และสิ งปฏิกูล ประจ่าท้ายรถบรรทุกขยะ  ราคา 24,960  บาท  ราคา 24,960  บาท ลงวนัที   31 มีนาคม 2565

ชุดที  2

23 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานเก็บขยะมูลฝอยและสิ งปฏิกูล 24,960.00      24,960.00      วธิเีฉพาะเจาะจง นายทัดณรงค์   อยูเ่จริญ นายทัดณรงค์   อยูเ่จริญ ราคาต ่าสุด ใบสั งจ้างเลขที   52/2565

และสิ งปฏิกูล ประจ่าท้ายรถบรรทุกขยะ  ราคา 24,960  บาท  ราคา 24,960  บาท ลงวนัที   31 มีนาคม 2565

ชุดที  2


