
ล าดับ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา เหตุผลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่ของสญัญา

ที่ หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จ้างจัดท าชุดเอกสารการอบรมสัมมนา 17,000.00    17,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านแสงเพชรก๊อปปี้ ร้านแสงเพชรก๊อปปี้ เอกสารถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง  สัญญาเลขที่

จ านวน  85  ชุด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน CNTR-0141/63

งบประมาณและราคากลาง ลงวนัที่ 1 กันยายน 2563

2 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จ านวน  2 609.00         609.00          เฉพาะเจาะจง ร้านปอปลาก๊อปปี้เซอร์วสิ ร้านปอปลาก๊อปปี้เซอร์วสิ เอกสารถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง  สัญญาเลขที่

รายการ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน CNTR-0142/63

งบประมาณและราคากลาง ลงวนัที่ 2 กันยายน 2563

3 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ส าหรับรถยนต์ 1,500.00      1,500.00       เฉพาะเจาะจง บจก.จิตต์ชัยการปโิตเลียม บจก.จิตต์ชัยการปโิตเลียม เอกสารถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ่าย

บรรทกุขยะ หมายเลขทะเบยีน 80-8068 เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลงวนัที่ 3  กันยายน 2563

สมุทรสงคราม งบประมาณและราคากลาง

4 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง(แก๊สโซฮอล์ 91) จ านวน เฉพาะเจาะจง บจก.จิตต์ชัยการปโิตเลียม บจก.จิตต์ชัยการปโิตเลียม เอกสารถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ่าย

10  ลิตร  ส าหรับใช้ตามโครงการหนูน้อย เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลงวนัที่ 3  กันยายน 2563

หนีไฟ งบประมาณและราคากลาง

5 ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน (ส านักงานปลัด) 73,400.00    73,400.00     เฉพาะเจาะจง ร้านปราณีเฟอร์นิเจอร์ ร้านปราณีเฟอร์นิเจอร์ เอกสารถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ  สัญญาเลขที่

จ านวน 5 รายการ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน CNTR-0143/63

งบประมาณและราคากลาง ลงวนัที่ 3 กันยายน 2563
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แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง (สขร.)  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลทา้ยหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม

ในรอบเดือนกันยายน  2563

สขร.1 



ล าดับ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา เหตุผลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่ของสญัญา

ที่ หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

6 ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน (กองคลัง)  จ านวน 16,500.00    16,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านปราณีเฟอร์นิเจอร์ ร้านปราณีเฟอร์นิเจอร์ เอกสารถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ  สัญญาเลขที่

2 รายการ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน CNTR-0144/63

งบประมาณและราคากลาง ลงวนัที่ 3 กันยายน 2563

7 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ส าหรับรถยนต์ 1,200.00      1,200.00       เฉพาะเจาะจง บจก.จิตต์ชัยการปโิตเลียม บจก.จิตต์ชัยการปโิตเลียม เอกสารถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ่าย

ส่วนกลาง หมายเลขทะเบยีน กข - 6774 เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลงวนัที่ 8  กันยายน 2563

สมุทรสงคราม งบประมาณและราคากลาง

8 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบญัญัติ 258.00         258.00          เฉพาะเจาะจง ร้านแม่กลองก๊อปปี้เซอร์วิส ร้านแม่กลองก๊อปปี้เซอร์วสิ เอกสารถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง  สัญญาเลขที่

งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน CNTR-0145/63

พ.ศ.2564  จ านวน  3  เล่ม งบประมาณและราคากลาง ลงวนัที่ 9 กันยายน 2563

9 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ส าหรับรถยนต์ 1,500.00      1,500.00       เฉพาะเจาะจง บจก.จิตต์ชัยการปโิตเลียม บจก.จิตต์ชัยการปโิตเลียม เอกสารถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ่าย

บรรทกุขยะ หมายเลขทะเบยีน 80-8068 เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลงวนัที่ 10  กันยายน 2563

สมุทรสงคราม งบประมาณและราคากลาง

องค์การบริหารส่วนต าบลทา้ยหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม

ในรอบเดือนกันยายน  2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง (สขร.)  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563
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สขร.1 



ล าดับ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา เหตุผลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่ของสญัญา

ที่ หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

10 ซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กปฐมวยั 2,572.78 2,572.78 เฉพาะเจาะจง บจก. แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์   บจก. แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์   เอกสารถูกต้องครบถ้วน สัญญาซ้ือขาย 

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต.ทา้ยหาด จ านวน เสนอราคาไม่เกินวงเงิน เลขที่ CNTR-0146/2563

7 วนั งบประมาณและราคากลาง ลงวนัที่ 11 กันยายน 2563

11 ซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กนักเรียน 6,787.76 6,787.76 เฉพาะเจาะจง บจก. แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์   บจก. แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์   เอกสารถูกต้องครบถ้วน สัญญาซ้ือขาย 

โรงเรียนวดัทา้ยหาด (พลอยเจียเส็ง) จ านวน เสนอราคาไม่เกินวงเงิน เลขที่ CNTR-0147/2563

7  วนั งบประมาณและราคากลาง ลงวนัที่ 11 กันยายน 2563

12 จ้างเหมาบริการเปล่ียนฝาฟตี (ชุดอ่านต้น 6,500.00      6,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านแม่กลองก๊อปปี้เซอร์วิส ร้านแม่กลองก๊อปปี้เซอร์วสิ เอกสารถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง  สัญญาเลขที่

ฉบบั)  จ านวน 1 ชุด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน CNTR-0148/63

งบประมาณและราคากลาง ลงวนัที่ 16 กันยายน 2563

13 ซ้ือถังขยะพลาสติก  ขนาดบรรจุ ๑๕๐ ลิตร 32,500.00    32,500.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวชนัญนิดา  เนติเวชวทิยา นางสาวชนัญนิดา  เนติเวชวิทยา เอกสารถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ  สัญญาเลขที่

จ านวน  50  ใบ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน CNTR-0149/63

งบประมาณและราคากลาง ลงวนัที่ 16 กันยายน 2563
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แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง (สขร.)  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลทา้ยหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม

ในรอบเดือนกันยายน  2563

สขร.1 



ล าดับ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา เหตุผลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่ของสญัญา

ที่ หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

14 ซ้ือวสัดุส านักงาน (ส านักงานปลัด)  จ านวน 25,814.00    25,814.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสุวรรณ ร้านศรีสุวรรณ เอกสารถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ  สัญญาเลขที่

31  รายการ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน CNTR-0150/63

งบประมาณและราคากลาง ลงวนัที่ 17 กันยายน 2563

15 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ส าหรับรถยนต์ 1,500.00      1,500.00       เฉพาะเจาะจง บจก.จิตต์ชัยการปโิตเลียม บจก.จิตต์ชัยการปโิตเลียม เอกสารถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ่าย

บรรทกุขยะ หมายเลขทะเบยีน 80-8068 เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลงวนัที่ 17  กันยายน 2563

สมุทรสงคราม งบประมาณและราคากลาง

16 จ้างซ่อมแซมไหล่ทางด้วยหนิคลุก หมู่ที่ 3, 85,900.00    85,914.60     เฉพาะเจาะจง นายอรรถวุฒิ  กลัดสมบรูณ์ นายอรรถวฒิุ  กลัดสมบรูณ์ เอกสารถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง  สัญญาเลขที่

4, 5 และหมู่ที่ 6  ต าบลทา้ยหาด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน CNTR-0151/63

งบประมาณและราคากลาง ลงวนัที่ 21 กันยายน 2563

17 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ส าหรับรถยนต์ 1,200.00      1,200.00       เฉพาะเจาะจง บจก.จิตต์ชัยการปโิตเลียม บจก.จิตต์ชัยการปโิตเลียม เอกสารถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ่าย

ส่วนกลาง หมายเลขทะเบยีน กข - 6774 เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลงวนัที่ 22  กันยายน 2563

สมุทรสงคราม งบประมาณและราคากลาง
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แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง (สขร.)  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลทา้ยหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม

ในรอบเดือนกันยายน  2563

สขร.1 



ล าดับ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา เหตุผลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่ของสญัญา

ที่ หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

18 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว  จ านวน 4 รายการ 4,527.00      4,527.00       เฉพาะเจาะจง ร้านหมง ฮวด เฮง ร้านหมง ฮวด เฮง เอกสารถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ  สัญญาเลขที่

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน CNTR-0152/63

งบประมาณและราคากลาง ลงวนัที่ 22  กันยายน 2563

18 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ส าหรับรถยนต์ 1,000.00      1,000.00       เฉพาะเจาะจง บจก.จิตต์ชัยการปโิตเลียม บจก.จิตต์ชัยการปโิตเลียม เอกสารถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ่าย

ส่วนกลาง หมายเลขทะเบยีน กข - 1820 เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลงวนัที่ 23  กันยายน 2563

สมุทรสงคราม งบประมาณและราคากลาง

องค์การบริหารส่วนต าบลทา้ยหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม

ในรอบเดือนกันยายน  2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง (สขร.)  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563
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สขร.1 






