
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1
จ้างซ่อมแซมเปล่ียนอะไหล่

เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน ๒ เคร่ือง 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                5,700.00       5,700.00  เฉพาะเจาะจง  หนูคอมพิวเตอร์ 5,700 บาท หนูคอมพิวเตอร์ 19/2564 26 พ.ย. 63

2

ซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหาร

ส่วนต าบลปลายโพงพาง โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

59,641.12              59,641.12     เฉพาะเจาะจง
 บริษัท แมร่ี แอน แดร่ี โปร

ดักส์ จ ากัด 59,641.12 บาท

บริษัท แมร่ี แอน แดร่ี โปร

ดักส์ จ ากัด
9/2563 8 พ.ย. 63

3

 ซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ส าหรับ

โรงเรียนในพ้ืนท่ีเขตรับผิดชอบของ

องค์การบริหารส่วนต าบลปลายโพงพาง

 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

403,590.88             403,590.88   เฉพาะเจาะจง
 บริษัท แมร่ี แอน แดร่ี โปร

ดักส์ จ ากัด 403,590.88 บาท

บริษัท แมร่ี แอน แดร่ี โปร

ดักส์ จ ากัด
1/2564 30 พ.ย. 63

4
 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ส าหรับส านัก

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปลาย

โพงพาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,850.00              11,850.00     เฉพาะเจาะจง
 หนูคอมพิวเตอร์ 11,850 

บาท
หนูคอมพิวเตอร์ 21/2564  17 พ.ย. 63

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปลำยโพงพำง อ ำเภออัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม

วันท่ี 30 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

5

ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานส าหรับส านัก

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปลาย

โพงพาง จ านวน ๓ รายการ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

              10,470.00      10,470.00  เฉพาะเจาะจง
 พีพี เฟอร์นิเจอร์ 10,470 

บาท
พีพี เฟอร์นิเจอร์ 20/2564 13 พ.ย. 63

6

 จ้างประกอบอาหารกลางวันส าหรับ

เด็กปฐมวัย ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วัดส่ีแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

66,640.00              66,640.00     เฉพาะเจาะจง
 นางสาวกาญจนา จ านงศักด์ิ

 66,640 บาท
นางสาวกาญจนา จ านงศักด์ิ 16/2564 12 พ.ย. 63

7

 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวส าหรับศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กวัดส่ีแยกในความ

รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน

ต าบลปลายโพงพาง โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

10,275.00              10,275.00     เฉพาะเจาะจง  ศรีสุวรรณ 10,275 บาท ศรีสุวรรณ 18/2564 12 พ.ย. 63

8

 ซ้ืออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที ส าหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การ

บริหารส่วนต าบลปลายโพงพาง โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

12,496.36              12,496.36     เฉพาะเจาะจง
 บริษัท แมร่ี แอน แดร่ี โปร

ดักส์ จ ากัด 12,496.36 บาท

บริษัท แมร่ี แอน แดร่ี โปร

ดักส์ จ ากัด

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปลำยโพงพำง อ ำเภออัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม

วันท่ี 30 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

9

 ซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ส าหรับ

โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีความรับผิดชอบ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลปลาย

โพงพาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              87,208.64      87,208.64  เฉพาะเจาะจง
 บริษัท แมร่ี แอน แดร่ี โปร

ดักส์ จ ากัด 87,208.64 บาท

บริษัท แมร่ี แอน แดร่ี โปร

ดักส์ จ ากัด

10

 จ้างเหมาเช่ารถยนต์บรรทุกขยะพร้อม

น้ ามันและพนักงานขับรถ เพ่ือ

ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยภายใน

ต าบลปลายโพงพาง อ าเภออัมพวา 

จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

18,000.00              18,000.00     เฉพาะเจาะจง
 นายธงชัย วรรณแจ้ง 

18,000 บาท
นายธงชัย วรรณแจ้ง 15/2564 9 พ.ย. 63

11

 จ้างเหมาซ่อมแซมและเปล่ียนอะไหล่

รถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-

๖๘๒๘ รุ่น TFR๒๔๐ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

9,202.00                9,202.00      เฉพาะเจาะจง  วัฒนาการช่าง 9,202 บาท วัฒนาการช่าง 17/2564 12 พ.ย. 63

12
 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 

ทรายเคมีก าจัดลูกน้ ายุงลาย โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

30,000.00              30,000.00     เฉพาะเจาะจง
 เค เอส เอ็น เทรดด้ิง 

30,000 บาท
เค เอส เอ็น เทรดด้ิง 15/2564 10 พ.ย. 63

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปลำยโพงพำง อ ำเภออัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม

วันท่ี 30 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 


