
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1
ซ้ือวัสดุส านักงานของกองช่าง องค์การบริหาร

ส่วนต าบลวังซ้าย
4,677.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็น

เตอร์
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ เสนอราคาต  าสุด

ใบสั งซ้ือ CNTR-0062/2563 ลง

วันที  5 ก.พ. 2563

2
ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ ของกองคลัง องค์การ

บริหารส่วนต าบลวังซ้าย
2,950.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็น

เตอร์
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ เสนอราคาต  าสุด

ใบสั งซ้ือ CNTR-0061/2563 ลง

วันที  5 ก.พ. 2563

3
ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ ส านักงานปลัดองค์การ

บริหารส่วนต าบลวังซ้าย
2,080.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็น

เตอร์
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ เสนอราคาต  าสุด

ใบสั งซ้ือ CNTR-0064/2563 ลง

วันที  6 ก.พ. 2563

4
ซ้ือวัสดุส านักงานของส านักงานปลัดองค์การ

บริหารส่วนต าบลวังซ้าย
1,489.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็น

เตอร์
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ เสนอราคาต  าสุด

ใบสั งซ้ือ CNTR-0063/2563 ลง

วันที  6 ก.พ. 2563

5
ซ้ือถ้วยรางวัล โครงการจัดการแข่งขันกีฬา

เยาวชนและประชาชน ประจ าปพี.ศ.2563
2,300.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง ล าปางสปอร์ท ล าปางสปอร์ท เสนอราคาต  าสุด

ใบสั งซ้ือ CNTR-0065/2563 ลง

วันที  11 ก.พ. 2563

6
ซ้ืออุปกรณ์กีฬา โครงการจัดการแข่งขันกีฬา

เยาวชน และประชาชน ประจ าป ีพ.ศ.2563
6,430.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง ล าปางสปอร์ท ล าปางสปอร์ท เสนอราคาต  าสุด

ใบสั งซ้ือ CNTR-0066/2563 ลง

วันที  11 ก.พ. 2563

7
ซ้ือชุดกีฬา โครงการจัดการแข่งขันกีฬา

เยาวชนและประชาชน ประจ าป ีพ.ศ.2563
18,200.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ล าปางสปอร์ท ล าปางสปอร์ท เสนอราคาต  าสุด

ใบสั งซ้ือ CNTR-0067/2563 ลง

วันที  11 ก.พ. 2563

8 ซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร (เครื องพน่ยา) 21,600.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ธวัชชัยการเกษตร หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ธวัชชัยการเกษตร เสนอราคาต  าสุด
ใบสั งซ้ือ CNTR-0068/2563 ลง

วันที  11 ก.พ. 2563

9

 จ้างท าปา้ยประชาสัมพนัธ์โครงการ จัดการ

แข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ประจ าป ี

พ.ศ.2563

840.00                  - วิธีเฉพาะเจาะจง
วังเหนืออิงค์เจ็ท แอนด์ พญาวัง

สังฆภัณฑ์
วังเหนืออิงค์เจ็ท แอนด์ พญาวังสังฆภัณฑ์ เสนอราคาต  าสุด

ใบสั งจ้าง CNTR-0069/2563 ลง

วันที  13 ก.พ. 2563

10

จ้างออกแบบและจัดท าแบบรูปรายการ

ก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมู่ที  9 บา้นแม่สุขปา่สัก

4,620.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง นายชัชวาล  ชาวเหนือ นายชัชวาล  ชาวเหนือ เสนอราคาต  าสุด
ใบสั งจ้าง CNTR-0071/2563 ลง

วันที  13 ก.พ. 2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้าย

วันที่  28 เดือน กุมภาพันธ์ 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 กุมภาพันธ์ 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้าย

วันที่  28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

11

จ้างเหมาบริการท าอาหารกลางวัน โครงการ

จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน 

ประจ าป ีพ.ศ.2563

24,000.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง นางาสววันดี  อะขะเส นางาสววันดี  อะขะเส เสนอราคาต  าสุด
ใบสั งจ้าง CNTR-0070/2563 ลง

วันที  14 ก.พ. 2563

12

จ้างเหมาจัดสถานที  พร้อมเครื องเสียง 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ

ประชาชน พ.ศ.2563

7,500.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย  สืบเครือ นายธวัชชัย  สืบเครือ เสนอราคาต  าสุด
ใบสั งจ้าง CNTR-0073/2563 ลง

วันที  14 ก.พ. 2563

13

จ้างออกแบบและจัดท าแบบรูปรายการ

ก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสะพาน หมู่ที  8 

บา้นแม่สุขเหนือ

5,850.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง นายชัชวาล  ชาวเหนือ นายชัชวาล  ชาวเหนือ เสนอราคาต  าสุด
ใบสั งจ้าง CNTR-0072/2563 ลง

วันที  17 ก.พ. 2563

14
จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลข

ทะเบยีน บกง 681 ลป
6,455.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง  นายธวัช คิดอ่าน  นายธวัช คิดอ่าน เสนอราคาต  าสุด

ใบสั งจ้าง CNTR-0074/2563 ลง

วันที  20 ก.พ. 2563

15 ซ้ือวัสดุส านักงาน กองคลัง 5,138.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็น

เตอร์
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ เสนอราคาต  าสุด

ใบสั งซ้ือ CNTR-0076/2563 ลง

วันที  20 ก.พ. 2563

16 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ กองคลัง 2,700.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็น

เตอร์
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ เสนอราคาต  าสุด

ใบสั งซ้ือ CNTR-0075/2563 ลง

วันที  20 ก.พ. 2563

17
ซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ ส านักงานปลัดองค์การ

บริหารส่วนต าบลวังซ้าย
590.00                  - วิธีเฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็น

เตอร์
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ เสนอราคาต  าสุด

ใบสั งซ้ือ CNTR-0077/2563 ลง

วันที  20 ก.พ. 2563

18
ซ้ือวัสดุในการจัดท าฝายชะลอน้ า (โครงการ

สร้างฝายชะลอน้ า)
9,620.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์อุดม ร้านทรัพย์อุดม เสนอราคาต  าสุด

ใบสั งซ้ือ CNTR-0078/2563  ลง

วันที  24 ก.พ. 2563


