
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1
จ้างท าปา้ยประชาสัมพนัธ์การปอ้งกันโรคไวรัส

โคโรนา ( COVID-19)
2,200.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง

วังเหนืออิงค์เจ็ท แอนด์ พญาวัง

สังฆภัณฑ์
วังเหนืออิงค์เจ็ท แอนด์ พญาวังสังฆภัณฑ์ เสนอราคาต  าสุด

ใบสั งซ้ือ CNTR-0097/2563 ลง

วันที  2 เม.ย 2563

2

จัดซ้ือวัคซีนปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ พร้อม

อุปกรณ์ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย 

ตามพระปณิธานฯ

21,000.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง เบนโซ่ซัพพลายส์ เบนโซ่ซัพพลายส์ เสนอราคาต  าสุด
ใบสั งซ้ือ CNTR-0098/2563 ลง

วันที  8 เม.ย. 2563

3
จ้างท าปา้ย โครงการสัตว์ปลอดโรคคน

ปลอดภัย ตามพระปณิธานฯ
360.00                  - วิธีเฉพาะเจาะจง

วังเหนืออิงค์เจ็ท แอนด์ พญาวัง

สังฆภัณฑ์
วังเหนืออิงค์เจ็ท แอนด์ พญาวังสังฆภัณฑ์ เสนอราคาต  าสุด

ใบสั งซ้ือ CNTR-0099/2563 ลง

วันที  8 เม.ย. 2563

4 จัดซ้ือผลิตภัณฑ์ฉีดพน่ฆา่เชื้อ 15,000.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง เบนโซ่ซัพพลายส์ เบนโซ่ซัพพลายส์ เสนอราคาต  าสุด
ใบสั งซ้ือ CNTR-0100/2563 ลง

วันที  8 เม.ย. 2563

5
จัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟา้และวิทยุ (เครื องรับ ส่ง

วิทยุ)
60,000.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง

สหกู้ภัยภาคเหนือ 60,000 บาท     

พชัรีภรณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์  625000 

บาท                                       

  ม่านฟา้วิศวกรรม  75,000 บาท

สหกู้ภัยภาคเหนือ เสนอราคาต  าสุด
ใบสั งซ้ือ CNTR-0102/2563 ลง

วันที  13 เม.ย. 2563

6 จ้างเหมาฉีดวัคซีนพษิสุนัขบา้ 3,500.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง นายขวัญชัย  พนัมะโน นายขวัญชัย  พนัมะโน เสนอราคาต  าสุด
ใบสั งซ้ือ CNTR-0103/2563 ลง

วันที  13 เม.ย. 2563

7 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ส านักงานปลัด) 7,227.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็น

เตอร์
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ เสนอราคาต  าสุด

ใบสั งซ้ือ CNTR-0104/2563 ลง

วันที  20 เม.ย. 2563

8 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (กองคลัง) 890.00                  - วิธีเฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็น

เตอร์
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ เสนอราคาต  าสุด

ใบสั งซ้ือ CNTR-0105/2563 ลง

วันที   20 เม.ย.  2563

9 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 2,700.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็น

เตอร์
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ เสนอราคาต  าสุด

ใบสั งจ้าง CNTR-0106/2563 ลง

วันที  20 เม.ย. 2563

10 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ารวจ (ล้อวัดระยะ) 8,000.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็น

เตอร์
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ เสนอราคาต  าสุด

ใบสั งจ้าง CNTR-0107/2563 ลง

วันที  20 เม.ย. 2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้าย

วันที่  30 เดือน เมษายน  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 เมษายน 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้าย

วันที่  30 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2563

11
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ( เครื องปร้ินเตอร์ 

439-47-0005)
2,500.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็น

เตอร์
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ เสนอราคาต  าสุด

ใบสั งจ้าง CNTR-0108/2563 ลง

วันที  20 เม.ย. 2563

12 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ (เครื องส ารองไฟ) 1,800.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็น

เตอร์
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ เสนอราคาต  าสุด

ใบสั งจ้าง CNTR-0109/2563 ลง

วันที  21 เม.ย. 2563

13
จัดซ้ือกระเบื้อง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยฉุกเฉิน 

(วาตภัย)
3,592.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์อุดม ร้านทรัพย์อุดม เสนอราคาต  าสุด

ใบสั งจ้าง CNTR-0110/2563 ลง

วันที   21  เม.ย. 2563

14
โครงการก่อสร้างทอ่เหลี ยมคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาด 1 ช่อง หมู่ที  9 (ซอย 11)
77,700.00              77,784.22            วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.วังเหนือวัสดุก่อสร้าง 77,700 

บาท                                       

  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ยวนตารับเหมา

ก่อสร้าง 77,750 บาท                 

ร้านพรรณาก่อสร้าง 78,000 บาท

หจก.วังเหนือวัสดุก่อสร้าง เสนอราคาต  าสุด
ใบสั งจ้าง CNTR-0115/2563 ลง

วันที  1 พ.ค.2563

15 จัดซ้ือวัสดุดับเพลิง (สายส่งน้ า) 20,000.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง

สหกู้ภัยภาคเหนือ 20,000 บาท     

พชัรีภรณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์  25,000 

บาท                                       

  ม่านฟา้วิศวกรรม  30,000 บาท

สหกู้ภัยภาคเหนือ เสนอราคาต  าสุด
ใบสั งซ้ือ CNTR-0111/2563   

ลงวันที  23 เม.ย. 2563

16
จัดซ้ือกระเบื้อง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยฉุกเฉิน 

(วาตภัย)
2,900.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์อุดม ร้านทรัพย์อุดม เสนอราคาต  าสุด

ใบสั งซ้ือ CNTR-0112/2563 ลง

วันที  27 เม.ย. 2563

17
จัดซ้ือพนัธ์ุไม้ และวัสดุอุปกรณ์ โครงการปลูก

ปา่เฉลิมพระเกียรติมหาราชันย์/มหาราชินี
14,945.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง นานาพนัธ์ นานาพนัธ์ เสนอราคาต  าสุด

ใบสั งซ้ือ CNTR-0113/2563  ลง

วันที  29 เม.ย. 2563

18
จัดจ้างท าปา้ยโครงการปลูกปา่เฉลิมพระ

เกียรติมหาราชันย์/มหาราชินี
360.00                  - วิธีเฉพาะเจาะจง

วังเหนืออิงค์เจ็ท แอนด์ พญาวัง

สังฆภัณฑ์
วังเหนืออิงค์เจ็ท แอนด์ พญาวังสังฆภัณฑ์ เสนอราคาต  าสุด

ใบสั งซ้ือ CNTR-0114/2563  ลง

วันที   29 เม.ย.2563


