
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1
จัดท าปา้ยโครงการประชาสัมพนัธ์การจัดเก็บ

ภาษี
540.00                  - วิธีเฉพาะเจาะจง

วังเหนืออิงค์เจ็ท แอนด์ พญาวัง

สังฆภัณฑ์
วังเหนืออิงค์เจ็ท แอนด์ พญาวังสังฆภัณฑ์ เสนอราคาต  าสุด

ใบสั งจ้าง CNTR-0116/2563 ลง

วันที  1 พ.ค.2563

2 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (เครื องปรับอากาศ) 142,800.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง
- ร้านหาญเจริญกิจพาณิชย์ 142,800

 บาท
ร้านหาญเจริญกิจพาณิชย์ เสนอราคาต  าสุด

ใบสั งซ้ือ CNTR-0117/2563 ลง

วันที  5 พ.ค.2563

3
ก่อสร้างทอ่เหลี ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 

1 ช่อง หมู่ที  9
77,500.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง

- หจก.วังเหนือวัสดุก่อสร้าง 77,500 

บาท                                       

    - หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ยวนตา

รับเหมาก่อสร้าง 77,600 บาท        -

  ร้านพรรณาก่อสร้าง  77,650 บาท

 หจก.วังเหนือวัสดุก่อสร้าง เสนอราคาต  าสุด
สัญญา CNTR-120/2563 ลงวันที 

 13 พ.ค.2563

4
จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (ตู้บานเลื อนกระจก

สูงและตู้บานเลื อนทบึสูง)
19,500.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ หจก.น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ เสนอราคาต  าสุด

ใบสั งซ้ือ CNTR-0118/2563 ลง

วันที  7 พ.ค.2563

5
จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (ชุดเคาน์เตอร์

ประชาสัมพนัธ์)
25,000.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ หจก.น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ เสนอราคาต  าสุด

ใบสั งซ้ือ CNTR-0119/2563 ลง

วันที  7 พ.ค.2563

6
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน (เครื องปรับ

กาศ 420-47-0008)
4,500.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทพิบญุมี ร้านทพิบญุมี เสนอราคาต  าสุด

ใบสั งจ้าง CNTR-0121/2563 ลง

วันที  12 พ.ค.2563

7 จ้างเหมาพน่หมอกควัน 5,000.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมบรูณ์  วรมิตร นายสมบรูณ์  วรมิตร เสนอราคาต  าสุด
ใบสั งจ้าง CNTR-0122/2563 ลง

วันที  12 พ.ค.2563

8 จ้างท าปา้ยรณรงค์และปอ้งกันไข้เลือดออก 360.00                  - วิธีเฉพาะเจาะจง
วังเหนืออิงค์เจ็ท แอนด์ พญาวัง

สังฆภัณฑ์
วังเหนืออิงค์เจ็ท แอนด์ พญาวังสังฆภัณฑ์ เสนอราคาต  าสุด

ใบสั งจ้าง CNTR-0123/2563 ลง

วันที    12 พ.ค. 2563

9 ซ้ือน้ ายาเคมีก าจัดแมลง 21,000.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง เบนโซ่ ซัพพลาย เบนโซ่ ซัพพลาย เสนอราคาต  าสุด
ใบสั งซ้ือ CNTR-0124/2563 ลง

วันที    12 พ.ค. 2563

10 ซ้ือทรายอะเบท 11,800.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง เบนโซ่ ซัพพลาย เบนโซ่ ซัพพลาย เสนอราคาต  าสุด
ใบสั งซ้ือ CNTR-0125/2563 ลง

วันที    12 พ.ค. 2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้าย

วันที่  31 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้าย

วันที่  31 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2563

11
ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง โครงการรณรงค์และ

ปอ้งกันไข้เลือดออก
14,839.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วังเหนือปโิตรเลียม หจก.วังเหนือปโิตรเลียม เสนอราคาต  าสุด

ใบสั งซ้ือ CNTR-0126/2563 ลง

วันที    12 พ.ค. 2563

12 ก่อสร้างรางส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที  1 365,000.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

- หจก.ช ดวงดีก่อสร้าง 365,000 

บาท                                       

   -หจก.วังทรายค าก่อสร้าง  

365,500 บาท                           

 - หจก. ณัฐวัฒน์การก่อสร้าง  

366,000 บาท

หจก.ช ดวงดีก่อสร้าง เสนอราคาต  าสุด
สัญญา CNTR-0130/2563 ลง

วันที  23 พ.ค.2563

13 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) โรงเรียน 78,301.66              - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด
ใบสั งจ้าง CNTR-0128/2563 ลง

วันที   18 พ.ค.2563

14 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 12,121.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด
ใบสั งจ้าง CNTR-0129/2563 ลง

วันที  18 พ.ค. 2563

15
จัดจ้างบ ารุงรักษารถยนต์ใช้ในราชการ 

ทะเบยีน กม.469 ล าปาง
3,853.34               - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท  ลัคกี้มอเตอร์  จ ากัด บริษัท  ลัคกี้มอเตอร์  จ ากัด เสนอราคาต  าสุด

ใบสั งจ้าง CNTR-0129/2563   

ลงวันที   21 พ.ค. 2563

16 ก่อสร้างรางส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที  6 370,000.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

- หจก.ช ดวงดีก่อสร้าง 365,000 

บาท                                       

   -หจก.วังทรายค าก่อสร้าง  

371,700 บาท                           

 - หจก. ณัฐวัฒน์การก่อสร้าง  

371,000 บาท

หจก.ช ดวงดีก่อสร้าง เสนอราคาต  าสุด
สัญญา CNTR-0138/2563 ลง

วันที  29 พ.ค. 2563

17
จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (ตู้บานเลื อนกระจก

สูงและโต๊ะท างาน 5 ฟตุ)
14,000.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ หจก.น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ เสนอราคาต  าสุด

ใบสั งซ้ือ CNTR-0144/2563  ลง

วันที  1 มิ.ย.2563

18 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 4,666.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์อุดม ร้านทรัพย์อุดม เสนอราคาต  าสุด
ใบสั งซ้ือ CNTR-01312563  ลง

วันที   25 พ.ค.2563



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้าย

วันที่  31 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2563

19 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 3,390.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็น

เตอร์
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ เสนอราคาต  าสุด

ใบสั งซ้ือ CNTR-0132/2563  ลง

วันที   26 พ.ค. 2563

20 จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 960.00                  - วิธีเฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็น

เตอร์
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ เสนอราคาต  าสุด

ใบสั งซ้ือ CNTR-0133/2563  ลง

วันที   26 พ.ค. 2563

21 จัดซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 724.00                  - วิธีเฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็น

เตอร์
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ เสนอราคาต  าสุด

ใบสั งซ้ือ CNTR-0134/2563  ลง

วันที   26 พ.ค.2563

22 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 6,091.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็น

เตอร์
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ เสนอราคาต  าสุด

ใบสั งซ้ือ CNTR-0135/2563  ลง

วันที   26 พ.ค. 2563

23 จัดซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ (แผงควบคุมไฟฟา้) 2,500.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์อุดม ร้านทรัพย์อุดม เสนอราคาต  าสุด
ใบสั งซ้ือ CNTR-0136/2563  ลง

วันที   27 พ.ค. 2563

24 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ม่านปรับแสง) 30,560.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง

-ร้านอยู่ดีพาณิชย์ 30,560 บาท       

 -  สืบพงศ์ สายคง 31,600 บาท   -

ร้าน K mart 32,700 บาท

ร้านอยู่ดีพาณิชย์ เสนอราคาต  าสุด
ใบสั งซ้ือ CNTR-0137/2563  ลง

วันที   27 พ.ค.2563

25 จัดจ้างซ่อมเครื องปร้ินเตอร์ 850.00                  - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชมพู่ คอมพวิเตอร์ ร้านชมพู่ คอมพวิเตอร์ เสนอราคาต  าสุด
ใบสั งจ้าง CNTR-0145/2563  ลง

วันที   1 มิ.ย.2563

26 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ม่านปรับแสง) 41,420.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง

-ร้านอยู่ดีพาณิชย์ 30,560 บาท       

 -  สืบพงศ์ สายคง 43,210 บาท   -

ร้าน K mart 45,210 บาท

ร้านอยู่ดีพาณิชย์ เสนอราคาต  าสุด
ใบสั งซ้ือ CNTR-0141/2563  ลง

วันที  1 มิ.ย.2563


