
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1
จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับ ศูนย์พฒันา

เด็กเล็ก  ประจ าเดือน มีนาคม 2563
30,967.20              - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด

ใบสั งซ้ือ CNTR-0079/2563 ลง

วันที  2 มี.ค. 2563

2
จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับ โรงเรียน 

ประจ าเดือน มีนาคม 2563
7,859.10               - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด

ใบสั งซ้ือ CNTR-0080/2563 ลง

วันที  2 มี.ค. 2563

3
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื องปรับอากาศ 

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
3,150.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านหาญเจริญกิจพาณิชย์ ร้านหาญเจริญกิจพาณิชย์ เสนอราคาต  าสุด

ใบสั งซ้ือ CNTR-0081/2563 ลง

วันที  3 มี.ค. 2563

4
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์

 องค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้าย
427,000.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วังเหนือ วัสดุ

ก่อสร้าง  371,000 บาท             

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วังทรายค าก่อสร้าง 

 371,500.00 บาท        หา้ง

หุ้นส่วนจ ากัด บญุพระธรรมการ

ก่อสร้าง 372,000.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วังเหนือ วัสดุก่อสร้าง 

 371,000 บาท
เสนอราคาต  าสุด

ใบสั งซ้ือ CNTR-0082/2563 ลง

วันที  11 มี.ค. 2563

5
จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรียน ช่วง

ปดิภาคเรียนที  2/2562
121,288.20            - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด

ใบสั งซ้ือ CNTR-0083/2563 ลง

วันที  11 มี.ค. 2563

6
จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างทอ่เหลี ยม

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที  9
7,260.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง นายชัชวาล ชาวเหนือ นายชัชวาล ชาวเหนือ เสนอราคาต  าสุด

ใบสั งซ้ือ CNTR-0084/2563 ลง

วันที  11 มี.ค. 2563

7 จ้างเหมาบริการท าปา้ย วันทอ้งถิ นไทย 360.00                  - วิธีเฉพาะเจาะจง
วังเหนืออิงค์เจ็ท แอนด์ พญาวัง

สังฆภัณฑ์
วังเหนืออิงค์เจ็ท แอนด์ พญาวังสังฆภัณฑ์ เสนอราคาต  าสุด

ใบสั งซ้ือ CNTR-0085/2563 ลง

วันที  17 มี.ค. 2563

8

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณืในการจัดท าหน้ากาก

อนามัยแบบผ้า โครงการพลังคนไทยร่วมใจ

ปอ้งกันไวรัสโคโรนา ( COVID-19)

19,692.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสมพรผ้าไทย ร้านสมพรผ้าไทย เสนอราคาต  าสุด
ใบสั งซ้ือ CNTR-0086/2563 ลง

วันที  17 มี.ค.  2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้าย

วันที่  31 เดือน มีนาคม  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 มีนาคม 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้าย

วันที่  31 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2563

9
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่

ที  9
154,000.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด จิตเกษมพาณิชย์

135,000.00  บาท                หา้ง

หุ้นส่วนจ ากัด วังทรายค าก่อสร้าง  

135,500.00  บาท        หา้ง

หุ้นส่วนจ ากัด บญุพระธรรมการ

ก่อสร้าง   135,700.00  บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด จิตเกษมพาณิชย์

135,000.00  บาท
เสนอราคาต  าสุด

ใบสั งจ้าง CNTR-0090/2563 ลง

วันที  30 มี.ค. 2563

10 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 4,590.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็น

เตอร์
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ เสนอราคาต  าสุด

ใบสั งจ้าง CNTR-0087/2563 ลง

วันที  19 มี.ค. 2563

11

จัดจ้างเหมาบริการท าอาหารกลางวันและ

อาหารว่าง โครงการพลังคนไทยร่วมใจปอ้งกัน

ไวรัสโคโรนา ( COVID-19)

11,000.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง นายไชยรัตน์  คิดอ่าน นายไชยรัตน์  คิดอ่าน เสนอราคาต  าสุด
ใบสั งจ้าง CNTR-0088/2563 ลง

วันที  19 มี.ค. 2563

12
เช่าจักรเย็บผ้า โครงการพลังคนไทยร่วมใจ

ปอ้งกันไวรัสโคโรนา ( COVID-19)
1,000.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.สุวรรณี   พะย๋า น.ส.สุวรรณี   พะย๋า เสนอราคาต  าสุด

ใบสั งจ้าง CNTR-0089/2563 ลง

วันที  19 มี.ค. 2563

13 ซ้ือน้ าดื ม จุดคัดกรองโรค ไวรัสโคโรนา 1,100.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง ทยัเจริญการค้า ทยัเจริญการค้า เสนอราคาต  าสุด
ใบสั งจ้าง CNTR-0091/2563 ลง

วันที  30 มี.ค. 2563

14
โครงการปรับปรุงสะพาน(ล าเหมืองทุ่งฮี) บา้น

แม่สุขเหนือ ม.8
162,500.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.วังเหนือวัสดุก่อสร้าง 162,500 

บาท                                       

  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด บญุพระธรรมการ

ก่อสร้าง  163,000 บาท       หา้ง

หุ้นส่วนจ ากัด วังทรายค าก่อสร้าง 

163,300 บาท

หจก.วังเหนือวัสดุก่อสร้าง เสนอราคาต  าสุด
ใบสั งจ้าง CNTR-0101/2563 ลง

วันที  13 เม.ย. 2563

15 จ้างเหมาปฏิบติังานด้านการเงิน  บญัชี 48,000.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ว่าที ร้อยตรีหญิง ผกามาศ   คิดอ่าน ว่าที ร้อยตรีหญิง ผกามาศ   คิดอ่าน เสนอราคาต  าสุด
ใบสั งซ้ือ CNTR-0092/2563   

ลงวันที  30 มี.ค. 2563

16 จ้างเหมาปฏิบติังานแผนที  และภาษี 48,000.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ   จินดาธรรม นางสาวจุฑามาศ   จินดาธรรม เสนอราคาต  าสุด
ใบสั งซ้ือ CNTR-0093/2563 ลง

วันที  30 มี.ค. 2563



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้าย

วันที่  31 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2563

17 ซ้ือเจลล้างมือ 7,000.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็น

เตอร์
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ เสนอราคาต  าสุด

ใบสั งซ้ือ CNTR-0094/2563  ลง

วันที  30 มี.ค. 2563

18 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 5,130.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็น

เตอร์
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ เสนอราคาต  าสุด

ใบสั งซ้ือ CNTR-0095/2563  ลง

วันที   31 มี.ค.2563

19 ซ้ือเครื องวัดอุณหภูมิ 4,900.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง บา้นยาเภสัช บา้นยาเภสัช เสนอราคาต  าสุด
ใบสั งซ้ือ CNTR-0096/2563  ลง

วันที  31 มี.ค. 2563


