
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1

จ้างก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

รูปตัวยูแบบมีฝาปดิ บา้นปา่แขม หมู่ที่ 5 โดย

วิธีเฉพาะเจาะจง

163,000.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง ช.ดวงดีก่อสร้าง ช.ดวงดีก่อสร้าง เสนอราคาต้่าสุด
สัญญาจ้าง CNTR-0016 /2563 

ลงวันท ี4 พ.ย. 2562

2
จ้างก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก

รูปตัวยู แบบมีฝาปดิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
338,000.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด วังเหนือ วัสดุ

ก่อสร้าง
หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด วังเหนือ วัสดุก่อสร้าง เสนอราคาต้่าสุด

สัญญาจ้าง CNTR-0019 /2563 

ลงวันที่ 14 พ.ย. 2562

3
ซ้ือวัสดุส้านักงาน ของส้านักปลัด โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
6,154.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด เอส เทคนิค เซ็น

เตอร์
หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ เสนอราคาต้่าสุด

ใบส่ังซ้ิอ CNTR-0017 /2563 ลง

วันที่ 14 พ.ย. 2562

4 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,980.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด เอส เทคนิค เซ็น

เตอร์
หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ เสนอราคาต้่าสุด

ใบส่ังซ้ือ CNTR-0018 /2563 ลง

วันที่ 14 พ.ย. 2562

5

จ้างเหมาบริการพาหนะในการศึกษาดูงาน 

ตามโครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการ

ขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

60,000.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.วิริยาพร ตุ้ยชัยตา น.ส.วิริยาพร ตุ้ยชัยตา เสนอราคาต้่าสุด
ใบส่ังจ้าง CNTR-0022 /2563 ลง

วันที่ 25 พ.ย. 2562

6
จ้างเหมาท้าอาหารโครงการศึกษาดูงานการ

บริหารจัดการขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6,800.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง ไชยรัตน์ ไชยรัตน์ เสนอราคาต้่าสุด

ใบส่ังจ้าง CNTR-0026 /2563 ลง

วันท ี25 พ.ย. 2562

7
จ้างท้าปา้ยโครงการศึกษาดูงานการบริหาร

จัดการขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
360.00                  - วิธีเฉพาะเจาะจง

วังเหนืออิงค์เจ็ท แอนด์ พญาวัง

สังฆภัณฑ์
วังเหนืออิงค์เจ็ท แอนด์ พญาวังสังฆภัณฑ์ เสนอราคาต้่าสุด

ใบส่ังจ้าง CNTR-0020 /2563 ลง

วันที่ 25 พ.ย. 2562

8
จัดซ้ือของสัมมาคุณโครงการศึกษาดูงานการ

บริหารจัดการขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1,500.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศศิธร พงค์สวรรณ์ นางสาวศศิธร พงค์สวรรณ์ เสนอราคาต้่าสุด

ใบส่ังซ้ือ CNTR-0027 /2563 ลง

วันที่ 25 พ.ย. 2562

9
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ส้านักงาน 

คอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
300.00                  - วิธีเฉพาะเจาะจง ชมพู่คอมพวิเตอร์ ชมพู่คอมพวิเตอร์ เสนอราคาต้่าสุด

ใบส่ังจ้าง CNTR-0021 /2563 ลง

วันที่ 25 พ.ย. 2562

10 จัดซ้ืออาหารเสริมนม (ศพด.) 9,430.92               - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ้ากัด บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ้ากัด เสนอราคาต้่าสุด
ใบส่ังซ้ือ CNTR-0024 /2563 ลง

วันที่ 27 พ.ย. 2562

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้าย

วันที่ 27  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
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11

จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร

เอนกประสงค์ ของ อบต.วังซ้าย โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

11,880.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง นายชัชวาล  ชาวเหนือ นายชัชวาล  ชาวเหนือ เสนอราคาต้่าสุด
ใบส่ังจ้าง CNTR-0025 /2563 ลง

วันที่ 27 พ.ย. 2562

12 จัดซ้ือวัสดุประปา 11,605.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง รุ่งเรือง วอเตอร์ รุ่งเรือง วอเตอร์ เสนอราคาต้่าสุด
ใบส่ังซ้ือ CNTR-0030 /2563 ลง

วันที่ 27 พ.ย. 2562

13 จัดซ้ืออาหารเสริมนม (โรงเรียน) 46,450.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ้ากัด บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ้ากัด เสนอราคาต้่าสุด
ใบส่ังซ้ือ CNTR-0023 /2563 ลง

วันที่ 27 พ.ย. 2562


