
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 402,000.00            223,870.00          เฉพาะเจาะจง

-หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ลุงน้อยวัสดุ

ก่อสร้าง  336,000 บาท               

 -  หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสินทวีเคหะกิจ 

336,400 บาท                           

  -หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พ ีเอ็น จี ค้าวัสดุ

  336,400 บาท

-หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ลุงน้อยวัสดุก่อสร้าง 

 336,000 บาท
ราคาต่ าสุด

สัญญาจ้างเลขที่ 

CNTR-0024/2564                 

 ลงวันที่ 9 พ.ย.  2563

2

จ้างเหมาท าอาหารและอาหารว่างพร้อม

เคร่ืองด่ืม ประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2

 ประจ าปพี.ศ.2563

4,250.00               4,250.00              เฉพาะเจาะจง นายไชยรัตน์  คิดอ่าน 4,250 บาท นายไชยรัตน์  คิดอ่าน 4,250 บาท ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 

CNTR-0023/2564                 

 ลงวันที่ 5 พ.ย.  2563

3
จ้างเหมาบริการตรวจเช็คลงโปรแกรมคอมพวิ

เอตร์ (กองช่าง)
400.00                  400.00                เฉพาะเจาะจง ร้านชมพู่คอมพวิเตอร์ 400 บาท ร้านชมพู่คอมพวิเตอร์ 400 บาท ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 

CNTR-0025/2564                 

 ลงวันที่ 9 พ.ย.  2563

4 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) 5,830.00               5,830.00              เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์อุดม 5,830 บาท ร้านทรัพย์อุดม 5,830 บาท ราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ CNTR-0026/2564

                  ลงวันที่ 9 พ.ย.  

2563

5 จัดจ้างท าปา้ย (กองช่าง) 700.00                  700.00                เฉพาะเจาะจง ร้านวังเหนืออิงค์เจ็ท ฯ 700 บาท ร้านวังเหนืออิงค์เจ็ท ฯ 700 บาท ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 

CNTR-0027/2564                 

 ลงวันที่ 9 พ.ย.  2563

6 จัดซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ (ส านักงานปลัด) 2,135.00               2,135.00              เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์อุดม  2,135 บาท ร้านทรัพย์อุดม  2,135 บาท ราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ CNTR-0028/2564

                  ลงวันที่ 10 พ.ย.  

2563

7 จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (กองช่าง) 2,400.00               2,400.00              เฉพาะเจาะจง ร้านชมพู่คอมพวิเตอร์ 2,400 บาท ร้านชมพู่คอมพวิเตอร์ 2,400 บาท ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 

CNTR-0029/2564                 

 ลงวันที่ 11 พ.ย.  2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้าย

วันที่ 30  เดือน พฤศจิกายน 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 พฤศจิกายน 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้าย

วันที่ 30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

8 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 288,000.00            284,180.00          เฉพาะเจาะจง

-หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ลุงน้อยวัสดุ

ก่อสร้าง  283,780 บาท               

 -  หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสินทวีเคหะกิจ 

284,180 บาท                           

  -หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พ ีเอ็น จี ค้าวัสดุ

 284,180 บาท

-หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ลุงน้อยวัสดุก่อสร้าง 

 283,780 บาท
ราคาต่ าสุด

สัญญาจ้างเลขที่ 

CNTR-0031/2564                 

 ลงวันที่ 25พ.ย.  2563

9
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 

บา้นนางนวล  มือแข็ง
114,000.00            111,800.00          เฉพาะเจาะจง

-หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เชียงรายศักด์ินิ

รันดร์รุ่งโรจน์  111,600 บาท          

   -  หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสินทวีเคหะกิจ

 111,800 บาท                          

   -หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พ ีเอ็น จี ค้า

วัสดุ111,800 บาท

-หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เชียงรายศักด์ินิรันดร์

รุ่งโรจน์  111,600 บาท
ราคาต่ าสุด

สัญญาจ้างเลขที่ 

CNTR-0032/2564                 

 ลงวันที่ 25 พ.ย.  2563

10
จ้างเหมาบริการติดต้ังสายไฟฟา้ ศูนย์พฒันา

เด็กเล็ก
2,000.00               2,000.00              เฉพาะเจาะจง นายส าเนียง เต็มแบบ 2,000 บาท นายส าเนียง เต็มแบบ 2,000 บาท ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 

CNTR-0030/2564                 

 ลงวันที่ 23 พ.ย.  2563

11 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) โรงเรียน เดือนธันวาคม 51,612.00              51,612.00            เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ 51,612 บาท บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ 51,612 บาท ราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ CNTR-0033/2564

                  ลงวันที่ 30 พ.ย.  

2563

12
จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)  ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

อบต.วังซ้าย เดือนธันวาคม
7,820.00               7,820.00              เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ 7,820 บาท บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ 7,820 บาท ราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ CNTR-0034/2564

                  ลงวันที่ 30 พ.ย.  

2563


