
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1
จ้างท าปา้ยโครงการอบรมใหค้วามรู้การคัด

แยกขยะ 3Rs
360.00                 - วิธีเฉพาะเจาะจง

วังเหนืออิงค์เจ็ท แอนด์ พญาวังสังฆภัณฑ์

 360 บาท

วังเหนืออิงค์เจ็ท แอนด์ พญาวัง

สังฆภัณฑ์ 360 บาท
เสนอราคาต  าสุด

ใบสั งจ้าง เลขที  

CNTR-0162/2563                

  ลว 01/07/2563

2
จัดซ้ือวัสดุใช้ในโครงการอบรมใหค้วามรู้การ

คัดแยกขยะ 3Rs
4,260.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชัยพฒันาการเกษตร  4,260 บาท ร้านชัยพฒันาการเกษตร  4,260 บาท เสนอราคาต  าสุด

ใบสั งซ้ือ เลขที  

CNTR-0163/2563               

 ลว 01/07/2563

3
จัดจ้างท าอาหารและอาหารว่างพร้อม

เครื องดื ม
3,300.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง ไชยรัตน์   คิดอ่าน 3,300 บาท ไชยรัตน์   คิดอ่าน 3,300 บาท เสนอราคาต  าสุด

ใบสั งจ้าง เลขที  

CNTR-0164/2563                

  ลว 02/07/2563

4 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 113,640.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านพรรณาก่อสร้าง 113,640 บาท หจก.

 เกษมชัยพานิช 114,600 บาท      หจก.

 ชดวงดีก่อสร้าง 129,940 บาท

ร้านพรรณาก่อสร้าง 113,640 บาท เสนอราคาต  าสุด
ใบสั งซ้ือเลขที  

CNTR-0165/2563               

 ลว 02/07/2563

5
ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. (รูปตัวยู) แบบมี

ฝาปดิ หมู่ที  4
401,000.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.ช ดวงดีก่อสร้าง 400,000 บาท  

หจก.วังทรายค าก่อสร้าง 401,000 บาท 

หจก.ณัฐวัฒน์การก่อสร้าง 401,500 บาท

หจก.ช ดวงดีก่อสร้าง 400,000 บาท เสนอราคาต  าสุด
สัญญาจ้างเลขที  

CNTR-0171/2563                

   ลว 16/07/2563

6 ซ่อมแซมคันล าเหมืองหว้ยหลวง 91,400.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.ยวนตารับเหมาก่อสร้าง 91,450 

บาท                                          

หจก.วังเหนือ วัสดุก่อสร้าง 

 91,500 บาท                             

ร้านพรรณาก่อสร้าง 91,400 บาท

ร้านพรรณาก่อสร้าง 91,400 บาท เสนอราคาต  าสุด

สัญญาจ้างเลขที  

CNTR-0166/2563                

   ลว 03/07/2563

7
ซ้ือวัสดุเพื อซ่อมแซมคันฝายแม่เถิง หมู่ที  3 

บา้นหวัทุ่ง
13,000.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพรรณาก่อสร้าง 13,000 บาท ร้านพรรณาก่อสร้าง 13,000 บาท เสนอราคาต  าสุด

ใบสั งซ้ือเลขที  

CNTR-0167/2563               

 ลว 03/07/2563

แบบสรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน พฤษภาคม 2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลวงัซ้าย

วนัที่  31 เดือน กรกฎาคม  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 พฤษภาคม 2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลวงัซ้าย

วนัที่  31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563

8
จัดจ้างท าอาหารกลางวัน  อาหารว่างและ

เครื องดื ม
4,250.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง ไชยรัตน์   คิดอ่าน 4,250 บาท ไชยรัตน์   คิดอ่าน 4,250 บาท เสนอราคาต  าสุด

ใบสั งจ้างเลขที  

CNTR-0168/2563                

   ลว 13/07/2563

9 จัดซ้ือแบบพมิพ์ 921.65                 - วิธีเฉพาะเจาะจง โรงพมิพอ์าสารักษาดินแดน 921.65 บาท
โรงพมิพอ์าสารักษาดินแดน 921.65 

บาท
เสนอราคาต  าสุด

ใบสั งซ้ือ เลขที  

CNTR-0170/2563               

 ลว 13/07/2563

10 จัดซ้ือวัสดุเครื องดับเพลิง (ถังเคมีดับเพลิง) 13,500.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง
847 ไฟร์ แอนด์ เรสคิว 14,000 บาท    

 ร้านไฟทเ์ตอร์ไฟร์ 13,500 บาท          

 P.B.N.ไฟร์ เซฟต์ 14,900 บาท

ร้านไฟทเ์ตอร์ไฟร์ 13,500 บาท เสนอราคาต  าสุด
ใบสั งซ้ือเลขที  

CNTR-0172/2563                

   ลว 16/07/2563

11 จัดซ้ือวัสดุส าหรับปรับปรุงบา้นผู้สูงอายุ 20,000.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ลุงน้อยวัสดุก่อสร้าง 20,000 บาท หจก.ลุงน้อยวัสดุก่อสร้าง 20,000 บาท เสนอราคาต  าสุด
ใบสั งซ้ือเลขที  

CNTR-0173/2563                

    ลว 16/07/2563

12 จัดซ้ือวัสดุไฟฟา้ 49,203.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง สิทธาวัสดุก่อสร้าง  49,203 บาท สิทธาวัสดุก่อสร้าง  49,203 บาท เสนอราคาต  าสุด
ใบสั งซ้ือเลขที  

CNTR-0174/2563                

   ลว 16/07/2563

13
จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (ตู้เก็บเอกสาร+ชุด

รับแขก)
25,000.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ 25,000 บาท   

หจก.เพิ มพลูกิจ 26,300 บาท            

ร้านนานาครุภัณฑ์ล าปาง 26,900 บาท

หจก.น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ 25,000 บาท เสนอราคาต  าสุด
ใบสั งซ้ือเลขที  

CNTR-0175/2563                

   ลว 24/07/2563

14
จัดจ้างท าอาหาร อาหารว่างและเครื องดื ม 

การประชุมสมัยสามัญ สมัยที  3 คร้ังที  1 

และคร้ังที  2 ประจ าป ีพ.ศ.2563

11,000.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง ไชยรัตน์   คิดอ่าน 11,000 บาท ไชยรัตน์   คิดอ่าน 11,000 บาท เสนอราคาต  าสุด
ใบสั งซ้ือเลขที  

CNTR-0176/2563                

   ลว 30/07/2563

15
จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เดือน

สิงหาคม
51,612.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด 51,612 บาท

บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด 51,612 

บาท
เสนอราคาต  าสุด

ใบสั งซ้ือเลขที  

CNTR-0177/2563                

   ลว 30/07/2563



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน พฤษภาคม 2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลวงัซ้าย

วนัที่  31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563

16
จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

อบต.วังซ้าย เดือนสิงหาคม
7,820.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด 7,820 บาท บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด 7,820 บาท เสนอราคาต  าสุด

ใบสั งซ้ือเลขที  

CNTR-0178/2563                

   ลว 30/07/2563


