
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1
ก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก(รูป

ตัวยู) แบบมีฝาปดิ หมู่ที่ 7
- วิธีเฉพาะเจาะจง

- หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด เกษมชัยพานิช 

399,000 บาท                               

    - ช.ดวงดีก่อสร้าง 400,000 บาท      

   -หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด วังเหนือ วัสดุ

ก่อสร้าง 400,500 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด เกษมชัยพานิช 

399,000 บาท
เสนอราคาต้่าสุด

สัญญาจ้างเลขที่ 

CNTR-0179/2563 ลว 14 

สิงหาคม 2563

2 จ้างท้าปา้ยศูนย์อ้านวยการเฉพาะกิจฯ 360.00                 - วิธีเฉพาะเจาะจง
วังเหนืออิงค์เจ็ท แอนด์ พญาวังสังฆภัณฑ์

 360 บาท

วังเหนืออิงค์เจ็ท แอนด์ พญาวัง

สังฆภัณฑ์ 360 บาท
เสนอราคาต้่าสุด

ใบส่ังจ้างเลขที่

CNTR-0180/2563               

 ลว 17  สิงหาคม 2563

3 จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 2,695.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิด เซ็นเตอร์ 2,695 บาท หจก.เอสเทคนิด เซ็นเตอร์ 2,695 บาท เสนอราคาต้่าสุด
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 

CNTR-0181/2563                

 ลว 18 สิงหาคม 2563

4
จัดซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร(เคร่ืองสูบน้้าซัมเมิส

ซิเบิ้ล) 1.5 แรงม้า
24,000.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง

- ร้านรุ่งทรัพย์พาณิชย์ 24,000 บาท     -

 อดุลย์การประปา 25,000 บาท         - 

รุ่งเรืองวอเตอร์ 26,000 บาท

- ร้านรุ่งทรัพย์พาณิชย์ 24,000 บาท เสนอราคาต้่าสุด
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 

CNTR-0182/2563                

 ลว 18 สิงหาคม 2563

5
จัดซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร(เคร่ืองสูบน้้าซัมเมิส

ซิเบิ้ล) 3  แรงม้า
32,000.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง

- ร้านรุ่งทรัพย์พาณิชย์ 34,000 บาท     -

 อดุลย์การประปา 33,000 บาท         - 

รุ่งเรืองวอเตอร์ 32,000 บาท

รุ่งเรืองวอเตอร์ 32,000 บาท เสนอราคาต้่าสุด
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 

CNTR-0183/2563                

 ลว 18 สิงหาคม 2563

6 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน(ตู้เอกสาร) 13,000.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง

- หจก.น้้าล้อมเคหะภัณฑ์ 13,000 บาท 

 - ร้านนานาครุภัณฑ์ล้าปาง 13,400 บาท

                                                

 - หจก.เพิ่มพลูกิจ 13,800 บาท

หจก.น้้าล้อมเคหะภัณฑ์ 13,000 บาท เสนอราคาต้่าสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 

CNTR-0184/2563                

 ลว 24 สิงหาคม 2563

แบบสรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน สิงหาคม 2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลวงัซ้าย

วนัที่  31 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน สิงหาคม 2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลวงัซ้าย

วนัที่  31 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2563

7 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ (งานการศึกษา) 18,800.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง

- หจก.เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ 18,800 บาท

                                                

 - สวิตต์ งานสร้าง 19,700 บาท          

 -เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี โดยนาง กอบเกื้อ 

งามจิตอนันต์ 20,400 บาท

หจก.เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ 18,800 บาท เสนอราคาต้่าสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 

CNTR-0185/2563                

 ลว 24 สิงหาคม 2563

8 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ (ส้านักงานปลัด) 18,800.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง

- หจก.เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ 18,800 บาท

                                                

 - สวิตต์ งานสร้าง 19,700 บาท          

 -เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี โดยนาง กอบเกื้อ 

งามจิตอนันต์ 20,400 บาท

หจก.เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ 18,800 บาท เสนอราคาต้่าสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 

CNTR-0186/2563                

 ลว 24 สิงหาคม 2563

9 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ (กองคลัง) 20,600.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง

 '- หจก.เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ 20,600 

บาท                                           

      - สวิตต์ งานสร้าง 21,900 บาท     

      -เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี โดยนาง กอบ

เกื้อ งามจิตอนันต์ 22,900 บาท

หจก.เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ 20,600 บาท เสนอราคาต้่าสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 

CNTR-0187/2563                

 ลว 24 สิงหาคม 2563

10 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 9,990.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ 9,990 บาท หจก.เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ 9,990 บาท เสนอราคาต้่าสุด
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 

CNTR-0188/2563                

 ลว 24 สิงหาคม 2563

11
จัดจ้างท้าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3

 คร้ังที่ 3

4,250.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง ไชยรัตน์  คิดอ่าน 4,250 บาท ไชยรัตน์  คิดอ่าน 4,250 บาท เสนอราคาต้่าสุด
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 

CNTR-0189/2563                

 ลว 25 สิงหาคม 2563

12 ซ้ือวัสดุส้านักงาน (ส้านักงานปลัด) 8,440.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ 8,440  บาท หจก.เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ 8,440  บาท เสนอราคาต้่าสุด
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 

CNTR-0190/2563                

 ลว 25 สิงหาคม 2563



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน สิงหาคม 2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลวงัซ้าย

วนัที่  31 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2563

13 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน (กองคลัง) 2,213.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ 2,213  บาท หจก.เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ 2,213  บาท เสนอราคาต้่าสุด
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 

CNTR-0191/2563                

 ลว 25 สิงหาคม 2563

14 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน (กองช่าง) 3,125.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ 3,125  บาท หจก.เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ 3,125  บาท เสนอราคาต้่าสุด
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 

CNTR-0192/2563                

 ลว 25 สิงหาคม 2563

15 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ (กองช่าง) 38,100.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง

- หจก.เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ 38,100 บาท

                                                

 - สวิตต์ งานสร้าง 40,200 บาท          

 -เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี โดยนาง กอบเกื้อ 

งามจิตอนันต์ 40,040 บาท

 หจก.เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ 38,100 บาท เสนอราคาต้่าสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 

CNTR-0193/2563                

 ลว 25 สิงหาคม 2563

16 จัดซ้ือดินถม 80,020.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพรรณาก่อสร้าง 80,020 บาท ร้านพรรณาก่อสร้าง 80,020 บาท เสนอราคาต้่าสุด
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 

CNTR-0194/2563                

 ลว 26 สิงหาคม 2563

17 จัดซ้ือกระสอบทราย 78,000.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชัยพฒันาการเกษตร  78,000 บาท ร้านชัยพฒันาการเกษตร  78,000 บาท เสนอราคาต้่าสุด
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 

CNTR-0195/2563                

 ลว 27 สิงหาคม 2563

18
จัดจ้างท้าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
4,950.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง ไชยรัตน์  คิดอ่าน 4,950 บาท ไชยรัตน์  คิดอ่าน 4,950 บาท เสนอราคาต้่าสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 

CNTR-0196/2563                

 ลว 27 สิงหาคม 2563

19
จัดจ้างท้าปา้ย โครงการอบรมคุณธรรม

จริยธรรม
500.00                 - วิธีเฉพาะเจาะจง

วังเหนืออิงค์เจ็ท แอนด์ พญาวังสังฆภัณฑ์

 500  บาท

วังเหนืออิงค์เจ็ท แอนด์ พญาวัง

สังฆภัณฑ์ 500  บาท
เสนอราคาต้่าสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 

CNTR-0197/2563                

 ลว 27 สิงหาคม 2563



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน สิงหาคม 2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลวงัซ้าย

วนัที่  31 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2563

20 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ 53,200.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วังเหนือวัสดุก่อสร้าง 53,200 บาท หจก.วังเหนือวัสดุก่อสร้าง 53,200 บาท เสนอราคาต้่าสุด
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 

CNTR-0198/2563                

 ลว 31 สิงหาคม 2563

21
จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

เดือนกันยายน
7,820.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ้ากัด 7,820 บาท บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ้ากัด 7,820 บาท เสนอราคาต้่าสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 

CNTR-0199/2563                

 ลว 31 สิงหาคม 2563

22
จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) โรงเรียน เดือน

กันยายน
51,612.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ้ากัด 51,612 บาท

บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ้ากัด 51,612 

บาท
เสนอราคาต้่าสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 

CNTR-0200/2563                

 ลว 31 สิงหาคม 2563


