
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดจ้างติดต้ังเหล็กดัดครอบหน้าต่างและท าสี 3,500.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านต้อมการช่าง  3,500 บาท ร้านต้อมการช่าง  3,500 บาท เสนอราคาต  าสุด
ใบสั งจ้าง CNTR-0143/2563 ลง

วันที  1 มิ.ย.2563

2 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื องพน่หมอกควัน 6,410.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง นายจรัญ  ลังกา 6,410 บาท นายจรัญ  ลังกา 6,410 บาท เสนอราคาต  าสุด
ใบสั งซ้ือ CNTR-0141/2563 ลง

วันที  1 มิ.ย. 2563

3 เช่าเคื องถ่ายเอกสาร 8,000.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ 8,000 

บาท
หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ 8,000 บาท เสนอราคาต  าสุด

สัญญา CNTR-140/2563 ลงวันที 

 1 มิ.ย. 2563

4 จัดจ้างท าอาหารและอาหาร่ว่างพร้อมเครื องดื ม 4,250.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง ไชยรัตน์ คิดอ่าน 4,250 บาท ไชยรัตน์ คิดอ่าน 4,250 บาท เสนอราคาต  าสุด
ใบสั งซ้ือ CNTR-0146/2563 ลง

วันที  12 มิ.ย. 2563

5
จัดจ้างท าอาหารและอาหาร่ว่างพร้อม

เครื องดื ม (ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญฯ)
4,250.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง ไชยรัตน์ คิดอ่าน 4,250 บาท ไชยรัตน์ คิดอ่าน 4,250 บาท เสนอราคาต  าสุด

ใบสั งซ้ือ CNTR-0147/2563 ลง

วันที  16 มิ.ย. 2563

6
จัดซ้ือวัสดุเพื อใช้ในโครงการประเพณีวัน

เข้าพรรษา
17,500.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านวังเหนือ อิงค์เจ็ท แอนด์ พญาวัง

สังฆภัณฑ์ 17,500 บาท

ร้านวังเหนือ อิงค์เจ็ท แอนด์ พญาวัง

สังฆภัณฑ์ 17,500 บาท
เสนอราคาต  าสุด

ใบสั งจ้าง CNTR-0149/2563 ลง

วันที  24 มิ.ย. 2563

7 จัดจ้างท าปา้ยโครงการประเพณีวันเข้าพรรษา 500.00                  - วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านวังเหนือ อิงค์เจ็ท แอนด์ พญาวัง

สังฆภัณฑ์ 500 บาท

ร้านวังเหนือ อิงค์เจ็ท แอนด์ พญาวัง

สังฆภัณฑ์ 500 บาท
เสนอราคาต  าสุด

ใบสั งจ้าง CNTR-0148/2563 ลง

วันที  24 มิ.ย. 2563

8
จัดซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร (เครื องสูบน้ า

ซัมเมิสซิเบิ้ล)
32,000.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านรุ่งเรืองวอเตอร์ 32,000 บาท    

อดุลย์การประปา 33,000 บาท     

รุ่งทรัพย์พาณิชย์  34,000 บาท

ร้านรุ่งเรืองวอเตอร์   32,000 บาท เสนอราคาต  าสุด
ใบสั งจ้าง CNTR-0150/2563 ลง

วันที    24 มิ.ย. 2563

9 จัดจ้างเหมาจัดสถานที พธีิหล่อเทยีนพรรษา 2,000.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง นายธีรพงษ์   ฝ้ันปญัญา 2,000 บาท นายธีรพงษ์   ฝ้ันปญัญา 2,000 บาท เสนอราคาต  าสุด
ใบสั งซ้ือ CNTR-0151/2563 ลง

วันที    24 มิ.ย. 2563

10 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กองคลัง) 5,431.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ 5,431 

บาท
หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ 5,431 บาท เสนอราคาต  าสุด

ใบสั งซ้ือ CNTR-0154/2563 ลง

วันที    24 มิ.ย. 2563

11 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (ส านักปลัด) 1,790.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ 1,790บาท หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ 1,790บาท เสนอราคาต  าสุด
ใบสั งซ้ือ CNTR-0152/2563 ลง

วันที    24 มิ.ย. 2563

12 จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 3,415.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ 3,415บาท หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ 3,415 บาท เสนอราคาต  าสุด
ใบสั งซ้ือ CNTR-0153/2563 ลง

วันที    24 มิ.ย. 2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้าย

วันที่  30 เดือน มิถุนายน  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  30 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2563

13 จัดจ้างซ่อมเครื องพมิพ์ 580.00                  - วิธีเฉพาะเจาะจง ชมพู่คอมพวิเตอร์ 580 บาท ชมพู่คอมพวิเตอร์ 580 บาท เสนอราคาต  าสุด
ใบสั งจ้าง CNTR-0155/2563 ลง

วันที   26 มิ.ย.2563

14 จัดซ้ือกระสอบทราย เพื อบรรเทาอุทกภัย 30,000.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านชัยพฒันาการเกษตร  30,000 

บาท
ร้านชัยพฒันาการเกษตร  30,000 บาท เสนอราคาต  าสุด

ใบสั งจ้าง CNTR-0156/2563 ลง

วันที  30 มิ.ย. 2563

15
จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เดือน

กรกฎาคม
51,612.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด 51,612 

บาท

บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด 51,612 

บาท
เสนอราคาต  าสุด

ใบสั งจ้าง CNTR-0157/2563   

ลงวันที   30 มิ.ย. 2563

16
จัดซ้ืออาหารเสริม (นม)ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

เดือนกรกฎาคม
7,663.60               - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด 7,663.6

 บาท

บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด 7,663.6 

บาท
เสนอราคาต  าสุด

สัญญา CNTR-0158/2563 ลง

วันที  30 มิ.ย. 2563

17
จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ (อุปกรณ์กระจาย

สัญญาณ)
2,400.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านเอ็มเทค 2,400 บาท              

ร้านวุฒิคอมพวิเตอร์ 2,500 บาท  

ร้านบา้นไอท ี2,600 บาท

ร้านเอ็มเทค 2,400 บาท เสนอราคาต  าสุด
สัญญา CNTR-0159/2563 ลง

วันที  30 มิ.ย. 2563

18
จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (ตู้สาขาและ

โทรศัพทส์ านักงาน)
16,300.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านเอ็มเทค 16,300 บาท             

 ร้านวุฒิคอมพวิเตอร์ 20,800 บาท  

ร้านบา้นไอท ี18,340 บาท

ร้านเอ็มเทค 16,300 บาท เสนอราคาต  าสุด
สัญญา CNTR-0160/2563 ลง

วันที  30 มิ.ย. 2563

19
จ้างเหมาบริการติดต้ังระบบเครือข่ายและ

ระบบโทรศัพทภ์ายใน
18,195.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านเอ็มเทค 18,195 บาท             

 ร้านวุฒิคอมพวิเตอร์ 21,000 บาท  

ร้านบา้นไอท ี22,140 บาท

ร้านเอ็มเทค 18,195 บาท เสนอราคาต  าสุด
สัญญา CNTR-0161/2563 ลง

วันที  30 มิ.ย. 2563


