
ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสยีภาษีอากร ชื่อผู้ขาย รายการพัสดุที่จดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง จ านวนเงินรวม เลขที่และวันที่สญัญา/ใบสั่งซ้ือ/ เหตุผลที่คัดเลอืก

ที่ ที่จดัซ้ือจดัจา้ง ที่จดัซ้ือจดัจา้ง ใบสั่งจา้ง หรือบันทึกขอ้ตกลง
1 0115535005885 บจก.จิตต์ชัยการปโิตเลียม ซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ส้าหรับรถยนต์ 1,200.00          1,200.00         ใบส่ังจ่าย เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตาม

ส่วนกลาง หมายเลขทะเบยีน กข - 6774 ลงวนัที่ 2 กรกฎาคม 2564 เง่ือนไขที่ก้าหนด
สมุทรสงคราม จ้านวน  41.33 ลิตร

2 0115535005885 บจก.จิตต์ชัยการปโิตเลียม ซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ส้าหรับรถยนต์ 4,107.60          4,107.60         ใบส่ังจ่าย เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตาม

บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบยีน 80-8068 ลงวนัที่ 4 กรกฎาคม 2564 เง่ือนไขที่ก้าหนด
สมุทรสงคราม จ้านวน 140 ลิตร 

3 0115535005885 บจก.จิตต์ชัยการปโิตเลียม ซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ส้าหรับรถยนต์ 1,000.00          1,000.00         ใบส่ังจ่าย เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตาม

ส่วนกลาง หมายเลขทะเบยีน กข - 1820 ลงวนัที่ 8 กรกฎาคม 2564 เง่ือนไขที่ก้าหนด
สมุทรสงคราม จ้านวน  34.08 ลิตร

4 3750300453785 พงษพ์ฒัน์แอร์ จ้างย้ายคอยน์ร้อนเคร่ืองปรับอากาศ (ศพด.) 17,500.00        17,500.00       บนัทกึข้อตกลง สัญญาเลขที่ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตาม

จ้านวน  5  เคร่ือง CNTR-0123/64 เง่ือนไขที่ก้าหนด

ลงวนัที่ 7 กรกฎาคม 2564

5 3759900015612 อู่รุ่งชัยยนต์ จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบยีน 52,537.00        52,537.00       ใบส่ังจ้าง  เลขที่ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตาม
กข - 1820  สมุทรสงคราม โดยเปล่ียน CNTR-0124/64 เง่ือนไขที่ก้าหนด

อะไหล่  จ้านวน  12  รายการ ลงวนัที่ 7 กรกฎาคม 2564

6 0115535005885 บจก.จิตต์ชัยการปโิตเลียม ซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ส้าหรับรถยนต์ 1,000.00          1,000.00         ใบส่ังจ่าย เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตาม

ส่วนกลาง หมายเลขทะเบยีน กข - 1820 ลงวนัที่ 8 กรกฎาคม 2564 เง่ือนไขที่ก้าหนด
สมุทรสงคราม จ้านวน  34.08 ลิตร

ขอ้มลูสาระส าคัญในสัญญา
องค์การบริหารส่วนต าบลทา้ยหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม

รอบเดือนกรกฎาคม  2564



ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสยีภาษีอากร ชื่อผู้ขาย รายการพัสดุที่จดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง จ านวนเงินรวม เลขที่และวันที่สญัญา/ใบสั่งซ้ือ/ เหตุผลที่คัดเลอืก
ที่ ที่จดัซ้ือจดัจา้ง ที่จดัซ้ือจดัจา้ง ใบสั่งจา้ง หรือบันทึกขอ้ตกลง
7 3759900082913 ร้านหมงฮวดเฮง ซ้ือวสัดุก่อสร้าง (ส้านักปลัด)   จ้านวน  2 523.00             523.00            บนัทกึข้อตกลง  สัญญาเลขที่ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตาม

รายการ CNTR-0125/64 เง่ือนไขที่ก้าหนด
ลงวนัที่ 8 กรกฎาคม 2564

8 1759900274522 เค เอส เอ็น เทรดด้ิง ซ้ือวสัดุก่อสร้าง (น้้ายางมะตอย) จ้านวน 3  3,600.00          3,600.00         บนัทกึข้อตกลง  สัญญาเลขที่ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตาม
ถัง CNTR-0126/64 เง่ือนไขที่ก้าหนด

ลงวนัที่ 12 กรกฎาคม 2564

9 1759900085428 อู่ V.C การาจ จ้างเคาะท้าสีฝาทา้ย รถยนต์ส่วนกลาง 4,000.00 4,000.00 บนัทกึข้อตกลง  สัญญาเลขที่ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตาม
หมายเลขทะเบยีน กข 6774 สส. CNTR-0127/64 เง่ือนไขที่ก้าหนด

ลงวนัที่ 13 กรกฎาคม 2564

10 3750300453785 พงษพ์ฒัน์แอร์ จ้างย้ายคอยล์ร้อนเคร่ืองปรับอากาศ 12,400.00 12,400.00 ใบส่ังจ้าง  เลขที่ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตาม
(กองช่าง) CNTR-0128/64 เง่ือนไขที่ก้าหนด

ลงวนัที่ 14 กรกฎาคม 2564

11 0115535005885 บจก.จิตต์ชัยการปโิตเลียม ซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง (แก๊สโซฮอล์) ส้าหรับรถ 149.00             149.00            ใบส่ังจ่าย เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตาม
จักรยานยนต์ หมายเลขทะเบยีน 1 กข  ลงวนัที่ 14 กรกฎาคม 2564 เง่ือนไขที่ก้าหนด
8260  สมุทรสงคราม  จ้านวน  5  ลิตร

12 0115535005885 บจก.จิตต์ชัยการปโิตเลียม ซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ส้าหรับรถยนต์ 1,200.00          1,200.00         ใบส่ังจ่าย เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตาม
ส่วนกลาง หมายเลขทะเบยีน กข - 6774 ลงวนัที่ 14 กรกฎาคม 2564 เง่ือนไขที่ก้าหนด
สมุทรสงคราม จ้านวน  40.90 ลิตร

- 2 -



ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสยีภาษีอากร ชื่อผู้ขาย รายการพัสดุที่จดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง จ านวนเงินรวม เลขที่และวันที่สญัญา/ใบสั่งซ้ือ/ เหตุผลที่คัดเลอืก
ที่ ที่จดัซ้ือจดัจา้ง ที่จดัซ้ือจดัจา้ง ใบสั่งจา้ง หรือบันทึกขอ้ตกลง

13 0115535005885 บจก.จิตต์ชัยการปโิตเลียม ซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ส้าหรับรถยนต์ 4,107.60          4,107.60         ใบส่ังจ่าย เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตาม
บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8068 ลงวนัที่ 15 กรกฎาคม 2564 เง่ือนไขที่ก้าหนด
สมุทรสงคราม จ้านวน 140 ลิตร 

14 3750100053911 นายนารินทร์  เดชะบญุ จ้างติดต้ังตู้โหลดเซ็นเตอร์  7 ช่อง  พร้อม 11,180.00        11,000.00       ใบส่ังจ้าง  เลขที่ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตาม
ลูก  จ้านวน  1  ชุด เลขที่ CNTR-0129/64 เง่ือนไขที่ก้าหนด

ลงวนัที่ 16 กรกฎาคม 2564

15 3759900128301 ร้าน เอ จี คอมไอที จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ ครุภณัฑ์เลขที่ 900.00             900.00            บนัทกึข้อตกลง  สัญญาเลขที่ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตาม
416-61-0041 โดยต้ังค่าแผงวงจรหลัก เลขที่ CNTR-0130/64 เง่ือนไขที่ก้าหนด
และเปล่ียนชุดซับหมึกใหม่ จ้านวน 1 เคร่ือง ลงวนัที่ 20 กรกฎาคม 2564

16 3759900082913 ร้านหมงฮวดเฮง ซ้ือวสัดุก่อสร้าง (กองการศึกษา) จ้านวน 1,262.00          1,262.00         บนัทกึข้อตกลง  สัญญาเลขที่ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตาม
8  รายการ CNTR-0131/64 เง่ือนไขที่ก้าหนด

ลงวนัที่ 22 กรกฎาคม 2564

17 3750300538233 ร้านมนูศิลปอ์ิงค์เจท จ้างท้าปา้ยไวนิล (ส้านักปลัด)  จ้านวน  1 500.00             500.00            บนัทกึข้อตกลง  สัญญาเลขที่ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตาม
ปา้ย CNTR-0132/64 เง่ือนไขที่ก้าหนด

ลงวนัที่ 22 กรกฎาคม 2564

18 3100500382551 ร้านศรีสุวรรณ ซ้ือวสัดุส้านักงาน (กองคลัง)  จ้านวน  7 6,490.00 6,490.00 ใบส่ังซ้ือ  เลขที่ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตาม
รายการ CNTR-0133/64 เง่ือนไขที่ก้าหนด

ลงวนัที่ 23 กรกฎาคม 2564
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ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสยีภาษีอากร ชื่อผู้ขาย รายการพัสดุที่จดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง จ านวนเงินรวม เลขที่และวันที่สญัญา/ใบสั่งซ้ือ/ เหตุผลที่คัดเลอืก
ที่ ที่จดัซ้ือจดัจา้ง ที่จดัซ้ือจดัจา้ง ใบสั่งจา้ง หรือบันทึกขอ้ตกลง

16 3759900082913 ร้านหมงฮวดเฮง ซ้ือวสัดุก่อสร้าง (กองการศึกษา) จ้านวน 1,262.00          1,262.00         บนัทกึข้อตกลง  สัญญาเลขที่ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตาม
8  รายการ CNTR-0131/64 เง่ือนไขที่ก้าหนด

ลงวนัที่ 22 กรกฎาคม 2564

17 3750300538233 ร้านมนูศิลปอ์ิงค์เจท จ้างท้าปา้ยไวนิล (ส้านักปลัด)  จ้านวน  1 500.00             500.00            บนัทกึข้อตกลง  สัญญาเลขที่ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตาม
ปา้ย CNTR-0132/64 เง่ือนไขที่ก้าหนด

ลงวนัที่ 22 กรกฎาคม 2564

18 3100500382551 ร้านศรีสุวรรณ ซ้ือวสัดุส้านักงาน (กองคลัง)  จ้านวน  7 6,490.00 6,490.00 ใบส่ังซ้ือ  เลขที่ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตาม
รายการ CNTR-0133/64 เง่ือนไขที่ก้าหนด

ลงวนัที่ 23 กรกฎาคม 2564

19 0115535005885 บจก.จิตต์ชัยการปโิตเลียม ซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ส้าหรับรถยนต์ 1,000.00          1,000.00         ใบส่ังจ่าย เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตาม
ส่วนกลาง หมายเลขทะเบยีน กข - 1820 ลงวนัที่ 23 กรกฎาคม 2564 เง่ือนไขที่ก้าหนด
สมุทรสงคราม จ้านวน  34.80 ลิตร

20 0115535005885 บจก.จิตต์ชัยการปโิตเลียม ซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ส้าหรับรถยนต์ 4,079.60          4,079.60         ใบส่ังจ่าย เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตาม
บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบยีน 80-8068 ลงวนัที่ 28 กรกฎาคม 2564 เง่ือนไขที่ก้าหนด
สมุทรสงคราม จ้านวน 140 ลิตร 

21 1311200113735 ร้านน๊อตการเบาะ จ้างซ่อมเบาะรองนั่งและพนักพงิหลัง 2,500.00          2,500.00         บนัทกึข้อตกลง  สัญญาเลขที่ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตาม
ที่นั่งสองแถวส้าหรับกระบะหลังรถยนต์ เลขที่ CNTR-0134/64 เง่ือนไขที่ก้าหนด
ส่วนกลาง หมายเลขทะเบยีน กข 1820 ลงวนัที่ 29 กรกฎาคม 2564
สมุทรสงคราม
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ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสยีภาษีอากร ชื่อผู้ขาย รายการพัสดุที่จดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง จ านวนเงินรวม เลขที่และวันที่สญัญา/ใบสั่งซ้ือ/ เหตุผลที่คัดเลอืก
ที่ ที่จดัซ้ือจดัจา้ง ที่จดัซ้ือจดัจา้ง ใบสั่งจา้ง หรือบันทึกขอ้ตกลง

22 0115535005885 บจก.จิตต์ชัยการปโิตเลียม ซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ส้าหรับรถยนต์ 1,200.00          1,200.00         ใบส่ังจ่าย เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตาม
ส่วนกลาง หมายเลขทะเบยีน กข - 6774 ลงวนัที่ 30 กรกฎาคม 2564 เง่ือนไขที่ก้าหนด
สมุทรสงคราม จ้านวน  40.63 ลิตร
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