
ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างเหมาปฏิบติังานจัดท าแผนที่ภาษี 48,000.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ  จินดาธรรม นางสาวจุฑามาศ  จินดาธรรม เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้างCNTR-0001/2563 ลง

วันที่ 1 ต.ค. 2562

2 จ้างเหมาปฏิบติังานด้านการเงินและบญัชี 48,000.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวผกามาศ  คิดอ่าน  นางสาวผกามาศ  คิดอ่าน  เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง CNTR-0002/2563 ลง

วันที่ 1 ต.ค. 2562

2 เหมารถรับ - ส่ง เด็กเล็กศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 144,000.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนเดช พรรณนา นายธนเดช พรรณนา เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง CNTR-0003/2563 ลง

วันที่ 1 ต.ค. 2562

3 ซ้ือจัดซ้ือวารสาร 73,200.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบรรณสาร ร้านบรรณสาร เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือ CNTR-0004/2563 ลง

วันที่ 1 ต.ค.2562

3 ซ้ือน้ าด่ืมเพื่อบริการประชาชน 18,000.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง นายสอาด ตามวงค์ นายสอาด ตามวงค์ เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือ CNTR-0005/2563 ลง

วันที่ 1 ต.ค. 2562

4

  จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย

ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้าย 

ประจ าป ีพ.ศ. 2563

79,200.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง นายประสิทธ์ิ ใจหวัน นายประสิทธ์ิ ใจหวัน เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง CNTR-0006/2563 ลง

วันที่ 1 ต.ค. 2562

4  เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 36,000.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็นเตอร์หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง CNTR-0007/2563 ลง

วันที่ 1 ต.ค 2562

5 จ้างเหมาประเมินความพงึพอใจ 18,000.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเนชั่น มหาวิทยาลัยเนชั่น เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง CNTR-0008/2563 ลง

วันที่ 1 ต.ค. 2562

5 จัดซ้ืออาหารเสริมนม (ศพด.) 7,178.76               - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือ CNTR-0010/2563 ลง

วันที่ 1 ต.ค. 2562

6 จัดซ้ืออาหารเสริมนม (โรงเรียน) 74,383.84              - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด เสนอราคาต่ าสุด
ใบสังซ้ือ CNTR-0009/2563 ลง

วันที่ 1 ต.ค. 2562

6

 จ้างเหมาท าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลวังซ้าย

4,250.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง ไชยรัตน์  ไชยรัตน์  เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง CNTR-0011/2563 ลง

วันที่ 7 ต.ค.2562

รายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้าย



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้าย

7 จ้างเหมาท าพวงมาลา 1,000.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง พนัธ์ุมาลี ดอกไม้สด พนัธ์ุมาลี ดอกไม้สด เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง CNTR-0012/2563 ลง

วันที่ 7 ต.ค. 2562

7
จ้างเหมาท าพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั
1,000.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง พนัธ์ุมาลี ดอกไม้สด พนัธ์ุมาลี ดอกไม้สด เสนอราคาต่ าสุด

ใบจ้าง CNTR-0013/2563 ลง

วันที่ 21 ต.ค. 2562

8 จัดซ้ืออาหารเสริมนม (ศพด.) 8,375.22               - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือ CNTR-0014/2563 ลง

วันที่ 31 ต.ค. 2562

8 จัดซ้ืออาหารเสริมนม (โรงเรียน) 53,864.16              - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือ CNTR-0015/2563 ลง

วันที่ 31 ต.ค. 2562

9

จ้างก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

รูปตัวยูแบบมีฝาปดิ บา้นปา่แขม หมู่ที่ 5 โดย

วิธีเฉพาะเจาะจง

163,000.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง ช.ดวงดีก่อสร้าง ช.ดวงดีก่อสร้าง เสนอราคาต่ าสุด
สัญญาจ้าง CNTR-0016 /2563 

ลงวันท ี4 พ.ย. 2562

9
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก

รูปตัวยู แบบมีฝาปดิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
338,000.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วังเหนือ วัสดุ

ก่อสร้าง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วังเหนือ วัสดุก่อสร้าง เสนอราคาต่ าสุด

สัญญาจ้าง CNTR-0019 /2563 

ลงวันที่ 14 พ.ย. 2562

10
ซ้ือวัสดุส านักงาน ของส านักปลัด โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
6,154.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็น

เตอร์
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ิอ CNTR-0017 /2563 ลง

วันที่ 14 พ.ย. 2562

10 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,980.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็น

เตอร์
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือ CNTR-0018 /2563 ลง

วันที่ 14 พ.ย. 2562

11

จ้างเหมาบริการพาหนะในการศึกษาดูงาน 

ตามโครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการ

ขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

60,000.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.วิริยาพร ตุ้ยชัยตา น.ส.วิริยาพร ตุ้ยชัยตา เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง CNTR-0022 /2563 ลง

วันที่ 25 พ.ย. 2562

11
จ้างเหมาท าอาหารโครงการศึกษาดูงานการ

บริหารจัดการขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6,800.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง ไชยรัตน์ ไชยรัตน์ เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้าง CNTR-0026 /2563 ลง

วันท ี25 พ.ย. 2562



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้าย

12
จ้างท าปา้ยโครงการศึกษาดูงานการบริหาร

จัดการขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
360.00                  - วิธีเฉพาะเจาะจง

วังเหนืออิงค์เจ็ท แอนด์ พญาวัง

สังฆภัณฑ์
วังเหนืออิงค์เจ็ท แอนด์ พญาวังสังฆภัณฑ์ เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้าง CNTR-0020 /2563 ลง

วันที่ 25 พ.ย. 2562

12
จัดซ้ือของสัมมาคุณโครงการศึกษาดูงานการ

บริหารจัดการขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1,500.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศศิธร พงค์สวรรณ์ นางสาวศศิธร พงค์สวรรณ์ เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือ CNTR-0027 /2563 ลง

วันที่ 25 พ.ย. 2562

13
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน 

คอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
300.00                  - วิธีเฉพาะเจาะจง ชมพู่คอมพวิเตอร์ ชมพู่คอมพวิเตอร์ เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้าง CNTR-0021 /2563 ลง

วันที่ 25 พ.ย. 2562

13 จัดซ้ืออาหารเสริมนม (ศพด.) 9,430.92               - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือ CNTR-0024 /2563 ลง

วันที่ 27 พ.ย. 2562

14

จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร

เอนกประสงค์ ของ อบต.วังซ้าย โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

11,880.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง นายชัชวาล  ชาวเหนือ นายชัชวาล  ชาวเหนือ เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง CNTR-0025 /2563 ลง

วันที่ 27 พ.ย. 2562

14 จัดซ้ือวัสดุประปา 11,605.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง รุ่งเรือง วอเตอร์ รุ่งเรือง วอเตอร์ เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือ CNTR-0030 /2563 ลง

วันที่ 27 พ.ย. 2562

15 จัดซ้ืออาหารเสริมนม (โรงเรียน) 46,450.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือ CNTR-0023 /2563 ลง

วันที่ 27 พ.ย. 2562

15
จ้างเหมาบริการก าจัดปลวก ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลวังซ้าย
6,000.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง นายชาตรี ชัยวงค์แก้ว นายชาตรี ชัยวงค์แก้ว เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้าง CNTR-0029/2563 ลง

วันที่ 3 ธ.ค. 2562

16 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 1,600.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง ชมพู่คอมพวิเตอร์ ชมพู่คอมพวิเตอร์ เสนอราคาต่ าสุด
 ใบส่ังจ้าง CNTR-0028/2563 ลง

วันที่ 3 ธ.ค. 2562

16

จ้างเหมาบริการจัดสถานที่พธีิพระราชทาน

พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หวั ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระ

บรมราชินี

2,400.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง  นายทองค า ใจมาค า  นายทองค า ใจมาค า เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง CNTR-0031 / 2563 

ลงวันที่ 17 ธ.ค. 2562



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้าย

17 จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ส านักงาน 5,490.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็น

เตอร์
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือ CNTR-0032 / 2563 

ลงวันที่ 17 ธ.ค. 2562

17  จ้างเหมาท าอาหารว่างและอาหารกลางวัน 4,250.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง ไชยรัตน์ ไชยรัตน์ เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง CNTR-0035 / 2563 

ลงวันที่ 23 ธ.ค. 2562

18

จ้างเหมาท าปา้ยโครงการ ตามโครงการ

ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาล

ปใีหม่ พ.ศ.2563

3,960.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง
วังเหนืออิงค์เจ็ท แอนด์ พญาวัง

สังฆภัณฑ์
วังเหนืออิงค์เจ็ท แอนด์ พญาวังสังฆภัณฑ์ เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้าง CNTR-0033 / 2563 

ลงวันที่ 23 ธ.ค. 2562

18

 ซ้ือวัสดุส าหรับบริการประชาชน ตาม

โครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วง

เทศกาลปใีหม่ ป ีพ.ศ.2563 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

14,940.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง  นางสาวราตรี คิดอ่าน  นางสาวราตรี คิดอ่าน เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือ CNTR-0034 / 2563 

ลงวันที่ 24 ธ.ค. 2562

19
จ้างก่อสร้างรางส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เหมืองทุ่งยาว บา้นน้ าหลง หมู่ที่ 6
329,000.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วังเหนือ วัสดุ

ก่อสร้าง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วังเหนือ วัสดุก่อสร้าง เสนอราคาต่ าสุด

สัญญาจ้าง CNTR-0039 / 2563 

ลงวันที่ 25 ธ.ค. 2562

19 จัดซ้ืออาหารเสริมนม (ศพด.) 11,526.68              - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือ CNTR-0036 / 2563 

ลงวันที่ 26 ธ.ค. 2562

20 จัดซ้ืออาหารเสริมนม (โรงเรียน) 56,773.20              - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือ CNTR-0037 / 2563 

ลงวันที่ 26 ธ.ค. 2562

20
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลข

ทะเบยีน กง1671 ลป.
4,230.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง   อู่เกียรติเกษม   อู่เกียรติเกษม เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้าง CNTR-0038/2563 ลง

วันที่ 3 ม.ค. 2563

21  ซ้ือวัสดุดับเพลิง 20,000.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ม่านฟา้วิศวกรรม ม่านฟา้วิศวกรรม เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือ CNTR-0044/2563 ลง

วันที่ 3 ม.ค. 2563

21
จ้างเหมาท าปา้ยโครงการวันเด็กแหง่ชาติ 

ประจ าป ีพ.ศ.2563
840.00                  - วิธีเฉพาะเจาะจง

วังเหนืออิงค์เจ็ท แอนด์ พญาวัง

สังฆภัณฑ์
วังเหนืออิงค์เจ็ท แอนด์ พญาวังสังฆภัณฑ์ เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้าง CNTR-0040/2563 ลง

วันที่ 7 ม.ค. 2563

22 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 5,300.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์อุดม ร้านทรัพย์อุดม เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือ CNTR-0042/2563 ลง

วันที่ 7 ม.ค.2563



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้าย

22

จ้างเหมาจัดสถานที่ ตกแต่งสถานที่ พร้อม

เคร่ืองเสียง ตามโครงการวันเด็กแหง่ชาติ

ประจ าป ีพ.ศ.2563

9,500.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง นายสิทธิชัย ปรองดอง นายสิทธิชัย ปรองดอง เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง CNTR-0043/2563 ลง

วันที่ 7 ม.ค. 2563

23
ซ้ือธงประจ าศูนย์อาสาสมัครปอ้งกันภัยฝ่าย

พลเรือน
4,500.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง ไฟทเ์ตอร์ไฟร์ ไฟทเ์ตอร์ไฟร์ เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือ CNTR-0046/2563 ลง

วันที่ 8 ม.ค. 2563

23

จ้างเหมาท าอาหารกลางวันส าหรับเด็ก และ

เยาวชน ตามโครงการวันเด็กแหง่ชาติ 

ประจ าป ีพ.ศ.2563

17,500.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ไชยรัตน์ ไชยรัตน์ เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง CNTR-0045/2563 ลง

วันที่ 8 ม.ค. 2563

24
ซ้ือวัสดุอื่น ตามโครงการวันเด็กแหง่ชาติ 

ประจ าป ีพ.ศ.2563
5,000.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านตุลาธนทรัพย์ ร้านตุลาธนทรัพย์ เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือ CNTR-0047/2563 ลง

วันที่ 8 ม.ค. 2563

24
ซ้ือของรางวัล โครงการวันเด็กแหง่ชาติ 

ประจ าป ีพ.ศ.2563
6,000.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านตุลาธนทรัพย์ ร้านตุลาธนทรัพย์ เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือ CNTR-0048/2563 ลง

วันที่ 8 ม.ค. 2563

25
ซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง

หมึกพมิพ์
4,300.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็น

เตอร์
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือ CNTR-0049/2563 ลง

วันที่ 9 ม.ค. 2563

25 กระสอบทราย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย 19,200.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วังเหนือ วัสดุ

ก่อสร้าง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วังเหนือ วัสดุก่อสร้าง เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือ CNTR-0050/2563 ลง

วันที่ 9 ม.ค. 2563

26 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 7,050.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์อุดม ร้านทรัพย์อุดม เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือ CNTR-0051/2563 ลง

วันที่ 16 ม.ค. 2563

26 ซ้ือวัสดุส านักงาน (กองคลัง) 4,416.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็น

เตอร์
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือ CNTR-0052/2563 ลง

วันที่ 20 ม.ค. 2563

27 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,120.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็น

เตอร์
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือ CNTR-0053/2563  ลง

วันที่ 20 ม.ค. 2563

27 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์(กล้องวงจรปดิ) 50,000.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มเทค, เอ็มเอ็น ไอที ร้านเอ็มเทค, เอ็มเอ็น ไอที เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง CNTR-0054/2563 ลง

วันทที 20 ม.ค. 2563



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้าย

28 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 3,001.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็น

เตอร์
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือ CNTR-0055/2563 ลง

วันที่ 21 ม.ค. 2563

28

จ้างเหมาท าปา้ยศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ

ปอ้งกันและแก้ไขปญัหาไฟปา่และหมอกควัน 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

360.00                  - วิธีเฉพาะเจาะจง
วังเหนืออิงค์เจ็ท แอนด์ พญาวัง

สังฆภัณฑ์
วังเหนืออิงค์เจ็ท แอนด์ พญาวังสังฆภัณฑ์ เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้าง CNTR-0056/2563 ลง

วันที่ 23 ม.ค. 2563

29
จ้างเหมาท าปา้ยโครงการรณรงค์ในการ

ควบคุมไฟปา่และท าแนวกันไฟ
360.00                  - วิธีเฉพาะเจาะจง

วังเหนืออิงค์เจ็ท แอนด์ พญาวัง

สังฆภัณฑ์
วังเหนืออิงค์เจ็ท แอนด์ พญาวังสังฆภัณฑ์ เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้าง CNTR-0057/2563 ลง

วันที่ 24 ม.ค. 2563

29

จ้างเหมาท าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 

โครงการรณรงค์ในการควบคุมไฟปา่ และแนว

กันไฟ

16,500.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวราตรี คิดอ่าน นางสาวราตรี คิดอ่าน เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง CNTR-0058/2563 ลง

วันที่ 24 ม.ค. 2563

30
ซ้ืออาหารเสริม(นม) ส าหรับศูนย์พฒันาเด็ก

เล็ก ประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563
9,954.86               - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือ CNTR-0059/2563 ลง

วันที่ 31 ม.ค. 2563

30
ซ้ืออาหารเสริม(นม) ส าหรับโรงเรียน 

ประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563
49,031.40              - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือ CNTR-0060/2563 ลง

วันที่ 31 ม.ค. 2563

31
ซ้ือวัสดุส านักงานของกองช่าง องค์การบริหาร

ส่วนต าบลวังซ้าย
4,677.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็น

เตอร์
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือ CNTR-0062/2563 ลง

วันที่ 5 ก.พ. 2563

31
ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ ของกองคลัง องค์การ

บริหารส่วนต าบลวังซ้าย
2,950.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็น

เตอร์
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือ CNTR-0061/2563 ลง

วันที่ 5 ก.พ. 2563

32
ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ ส านักงานปลัดองค์การ

บริหารส่วนต าบลวังซ้าย
2,080.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็น

เตอร์
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือ CNTR-0064/2563 ลง

วันที่ 6 ก.พ. 2563

32
ซ้ือวัสดุส านักงานของส านักงานปลัดองค์การ

บริหารส่วนต าบลวังซ้าย
1,489.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็น

เตอร์
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือ CNTR-0063/2563 ลง

วันที่ 6 ก.พ. 2563

33
ซ้ือถ้วยรางวัล โครงการจัดการแข่งขันกีฬา

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

ใบส่ังซ้ือ CNTR-0065/2563 ลง

วันที่ 11 ก.พ. 2563



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้าย

33
ซ้ืออุปกรณ์กีฬา โครงการจัดการแข่งขันกีฬา

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

ใบส่ังซ้ือ CNTR-0066/2563 ลง

วันที่ 11 ก.พ. 2563

34
ซ้ือชุดกีฬา โครงการจัดการแข่งขันกีฬา

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

ใบส่ังซ้ือ CNTR-0067/2563 ลง

วันที่ 11 ก.พ. 2563

34 ซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร (เคร่ืองพน่ยา) 21,600.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ธวัชชัยการเกษตร หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ธวัชชัยการเกษตร เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือ CNTR-0068/2563 ลง

วันที่ 11 ก.พ. 2563

35

 จ้างท าปา้ยประชาสัมพนัธ์โครงการ จัดการ

แข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ประจ าป ี

พ.ศ.2563

840.00                  - วิธีเฉพาะเจาะจง
วังเหนืออิงค์เจ็ท แอนด์ พญาวัง

สังฆภัณฑ์
วังเหนืออิงค์เจ็ท แอนด์ พญาวังสังฆภัณฑ์ เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้าง CNTR-0069/2563 ลง

วันที่ 13 ก.พ. 2563

35

จ้างออกแบบและจัดท าแบบรูปรายการ

ก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมู่ที่ 9 บา้นแม่สุขปา่สัก

4,620.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง นายชัชวาล  ชาวเหนือ นายชัชวาล  ชาวเหนือ เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง CNTR-0071/2563 ลง

วันที่ 13 ก.พ. 2563

36

จ้างเหมาบริการท าอาหารกลางวัน โครงการ

จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน 

ประจ าป ีพ.ศ.2563

24,000.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง นางาสววันดี  อะขะเส นางาสววันดี  อะขะเส เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง CNTR-0070/2563 ลง

วันที่ 14 ก.พ. 2563

36

จ้างเหมาจัดสถานที่ พร้อมเคร่ืองเสียง 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ

ประชาชน พ.ศ.2563

7,500.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย  สืบเครือ นายธวัชชัย  สืบเครือ เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง CNTR-0073/2563 ลง

วันที่ 14 ก.พ. 2563

37

จ้างออกแบบและจัดท าแบบรูปรายการ

ก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสะพาน หมู่ที่ 8 

บา้นแม่สุขเหนือ

5,850.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง นายชัชวาล  ชาวเหนือ นายชัชวาล  ชาวเหนือ เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง CNTR-0072/2563 ลง

วันที่ 17 ก.พ. 2563

37
จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลข

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

ใบส่ังจ้าง CNTR-0074/2563 ลง

วันที่ 20 ก.พ. 2563



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้าย

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

เตอร์
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือ CNTR-0076/2563 ลง

วันที่ 20 ก.พ. 2563

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

เตอร์
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือ CNTR-0075/2563 ลง

วันที่ 20 ก.พ. 2563

39
ซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ ส านักงานปลัดองค์การ

บริหารส่วนต าบลวังซ้าย
590.00                  - วิธีเฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็น

เตอร์
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือ CNTR-0077/2563 ลง

วันที่ 20 ก.พ. 2563

39
ซ้ือวัสดุในการจัดท าฝายชะลอน้ า (โครงการ

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

ใบส่ังซ้ือ CNTR-0078/2563  ลง

วันที่ 24 ก.พ. 2563

40
จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับ ศูนย์พฒันา

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

ใบส่ังซ้ือ CNTR-0079/2563 ลง

วันที่ 2 มี.ค. 2563

40
จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับ โรงเรียน 

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

ใบส่ังซ้ือ CNTR-0080/2563 ลง

วันที่ 2 มี.ค. 2563

41
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
3,150.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านหาญเจริญกิจพาณิชย์ ร้านหาญเจริญกิจพาณิชย์ เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือ CNTR-0081/2563 ลง

วันที่ 3 มี.ค. 2563

41
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
เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือ CNTR-0082/2563 ลง

วันที่ 11 มี.ค. 2563

42
จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรียน ช่วง

ปดิภาคเรียนที่ 2/2562
121,288.20            - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือ CNTR-0083/2563 ลง

วันที่ 11 มี.ค. 2563

42
จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างทอ่เหล่ียม

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9
7,260.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง นายชัชวาล ชาวเหนือ นายชัชวาล ชาวเหนือ เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือ CNTR-0084/2563 ลง

วันที่ 11 มี.ค. 2563



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้าย

43 จ้างเหมาบริการท าปา้ย วันทอ้งถิน่ไทย 360.00                  - วิธีเฉพาะเจาะจง
วังเหนืออิงค์เจ็ท แอนด์ พญาวัง

สังฆภัณฑ์
วังเหนืออิงค์เจ็ท แอนด์ พญาวังสังฆภัณฑ์ เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือ CNTR-0085/2563 ลง

วันที่ 17 มี.ค. 2563

43

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณืในการจัดท าหน้ากาก

อนามัยแบบผ้า โครงการพลังคนไทยร่วมใจ

ปอ้งกันไวรัสโคโรนา ( COVID-19)

19,692.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสมพรผ้าไทย ร้านสมพรผ้าไทย เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือ CNTR-0086/2563 ลง

วันที่ 17 มี.ค.  2563

44
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่

ที่ 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
เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้าง CNTR-0090/2563 ลง

วันที่ 30 มี.ค. 2563

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

เตอร์
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้าง CNTR-0087/2563 ลง

วันที่ 19 มี.ค. 2563

45

จัดจ้างเหมาบริการท าอาหารกลางวันและ

อาหารว่าง โครงการพลังคนไทยร่วมใจปอ้งกัน

ไวรัสโคโรนา ( COVID-19)

11,000.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง นายไชยรัตน์  คิดอ่าน นายไชยรัตน์  คิดอ่าน เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง CNTR-0088/2563 ลง

วันที่ 19 มี.ค. 2563

45
เช่าจักรเย็บผ้า โครงการพลังคนไทยร่วมใจ

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

ใบส่ังจ้าง CNTR-0089/2563 ลง

วันที่ 19 มี.ค. 2563

46 ซ้ือน้ าด่ืม จุดคัดกรองโรค ไวรัสโคโรนา 1,100.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง ทยัเจริญการค้า ทยัเจริญการค้า เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง CNTR-0091/2563 ลง

วันที่ 30 มี.ค. 2563



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้าย

46
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 เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง CNTR-0101/2563 ลง

วันที่ 13 เม.ย. 2563

47 จ้างเหมาปฏิบติังานด้านการเงิน  บญัชี 48,000.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ว่าที่ร้อยตรีหญิง ผกามาศ   คิดอ่าน ว่าที่ร้อยตรีหญิง ผกามาศ   คิดอ่าน เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือ CNTR-0092/2563   

ลงวันที่ 30 มี.ค. 2563

47 จ้างเหมาปฏิบติังานแผนที่ และภาษี 48,000.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ   จินดาธรรม นางสาวจุฑามาศ   จินดาธรรม เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือ CNTR-0093/2563 ลง

วันที่ 30 มี.ค. 2563

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

เตอร์
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือ CNTR-0094/2563  ลง

วันที่ 30 มี.ค. 2563

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

เตอร์
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือ CNTR-0095/2563  ลง

วันที่  31 มี.ค.2563

49 ซ้ือเคร่ืองวัดอุณหภูมิ 4,900.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง บา้นยาเภสัช บา้นยาเภสัช เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือ CNTR-0096/2563  ลง

วันที่ 31 มี.ค. 2563

49
จ้างท าปา้ยประชาสัมพนัธ์การปอ้งกันโรคไวรัส

โคโรนา ( COVID-19)
2,200.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง

วังเหนืออิงค์เจ็ท แอนด์ พญาวัง

สังฆภัณฑ์
วังเหนืออิงค์เจ็ท แอนด์ พญาวังสังฆภัณฑ์ เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือ CNTR-0097/2563 ลง

วันที่ 2 เม.ย 2563

50

จัดซ้ือวัคซีนปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ พร้อม

อุปกรณ์ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย 

ตามพระปณิธานฯ

21,000.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง เบนโซ่ซัพพลายส์ เบนโซ่ซัพพลายส์ เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือ CNTR-0098/2563 ลง

วันที่ 8 เม.ย. 2563

50
จ้างท าปา้ย โครงการสัตว์ปลอดโรคคน

ปลอดภัย ตามพระปณิธานฯ
360.00                  - วิธีเฉพาะเจาะจง

วังเหนืออิงค์เจ็ท แอนด์ พญาวัง

สังฆภัณฑ์
วังเหนืออิงค์เจ็ท แอนด์ พญาวังสังฆภัณฑ์ เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือ CNTR-0099/2563 ลง

วันที่ 8 เม.ย. 2563

51 จัดซ้ือผลิตภัณฑ์ฉีดพน่ฆา่เชื้อ 15,000.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง เบนโซ่ซัพพลายส์ เบนโซ่ซัพพลายส์ เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือ CNTR-0100/2563 ลง

วันที่ 8 เม.ย. 2563



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้าย

51
จัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟา้และวิทยุ (เคร่ืองรับ ส่ง

วิทยุ)
60,000.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง

สหกู้ภัยภาคเหนือ 60,000 บาท     

พชัรีภรณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์  625000 

บาท                                       

  ม่านฟา้วิศวกรรม  75,000 บาท

สหกู้ภัยภาคเหนือ เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือ CNTR-0102/2563 ลง

วันที่ 13 เม.ย. 2563

52 จ้างเหมาฉีดวัคซีนพษิสุนัขบา้ 3,500.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง นายขวัญชัย  พนัมะโน นายขวัญชัย  พนัมะโน เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือ CNTR-0103/2563 ลง

วันที่ 13 เม.ย. 2563

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

เตอร์
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือ CNTR-0104/2563 ลง

วันที่ 20 เม.ย. 2563

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

เตอร์
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือ CNTR-0105/2563 ลง

วันที่  20 เม.ย.  2563

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

เตอร์
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้าง CNTR-0106/2563 ลง

วันที่ 20 เม.ย. 2563

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

เตอร์
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้าง CNTR-0107/2563 ลง

วันที่ 20 เม.ย. 2563

54
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ( เคร่ืองปร้ินเตอร์ 

439-47-0005)
2,500.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็น

เตอร์
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้าง CNTR-0108/2563 ลง

วันที่ 20 เม.ย. 2563

55 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ (เคร่ืองส ารองไฟ) 1,800.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็น

เตอร์
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้าง CNTR-0109/2563 ลง

วันที่ 21 เม.ย. 2563

55
จัดซ้ือกระเบื้อง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยฉุกเฉิน 

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

ใบส่ังจ้าง CNTR-0110/2563 ลง

วันที่  21  เม.ย. 2563



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้าย

56
โครงการก่อสร้างทอ่เหล่ียมคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาด 1 ช่อง หมู่ที่ 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 เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง CNTR-0115/2563 ลง

วันที่ 1 พ.ค.2563

56 จัดซ้ือวัสดุดับเพลิง (สายส่งน้ า) 20,000.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง

สหกู้ภัยภาคเหนือ 20,000 บาท     

พชัรีภรณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์  25,000 

บาท                                       

  ม่านฟา้วิศวกรรม  30,000 บาท

สหกู้ภัยภาคเหนือ เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือ CNTR-0111/2563   

ลงวันที่ 23 เม.ย. 2563

57
จัดซ้ือกระเบื้อง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยฉุกเฉิน 

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

ใบส่ังซ้ือ CNTR-0112/2563 ลง

วันที่ 27 เม.ย. 2563

57
จัดซ้ือพนัธ์ุไม้ และวัสดุอุปกรณ์ โครงการปลูก

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

ใบส่ังซ้ือ CNTR-0113/2563  ลง

วันที่ 29 เม.ย. 2563

58
จัดจ้างท าปา้ยโครงการปลูกปา่เฉลิมพระ

เกียรติมหาราชันย์/มหาราชินี
360.00                  - วิธีเฉพาะเจาะจง

วังเหนืออิงค์เจ็ท แอนด์ พญาวัง

สังฆภัณฑ์
วังเหนืออิงค์เจ็ท แอนด์ พญาวังสังฆภัณฑ์ เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือ CNTR-0114/2563  ลง

วันที่  29 เม.ย.2563

58
จัดท าปา้ยโครงการประชาสัมพนัธ์การจัดเก็บ

ภาษี
540.00                  - วิธีเฉพาะเจาะจง

วังเหนืออิงค์เจ็ท แอนด์ พญาวัง

สังฆภัณฑ์
วังเหนืออิงค์เจ็ท แอนด์ พญาวังสังฆภัณฑ์ เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้าง CNTR-0116/2563 ลง

วันที่ 1 พ.ค.2563

59 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (เคร่ืองปรับอากาศ) 142,800.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง
- ร้านหาญเจริญกิจพาณิชย์ 142,800

 บาท
ร้านหาญเจริญกิจพาณิชย์ เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือ CNTR-0117/2563 ลง

วันที่ 5 พ.ค.2563



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้าย

59
ก่อสร้างทอ่เหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 

1 ช่อง หมู่ที่ 9
77,500.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง

- หจก.วังเหนือวัสดุก่อสร้าง 77,500 

บาท                                       

    - หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ยวนตา

รับเหมาก่อสร้าง 77,600 บาท        -

  ร้านพรรณาก่อสร้าง  77,650 บาท

 หจก.วังเหนือวัสดุก่อสร้าง เสนอราคาต่ าสุด
สัญญา CNTR-120/2563 ลงวันที่

 13 พ.ค.2563

60
จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (ตู้บานเล่ือนกระจก

สูงและตู้บานเล่ือนทบึสูง)
19,500.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ หจก.น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือ CNTR-0118/2563 ลง

วันที่ 7 พ.ค.2563

60
จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (ชุดเคาน์เตอร์

ประชาสัมพนัธ์)
25,000.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ หจก.น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือ CNTR-0119/2563 ลง

วันที่ 7 พ.ค.2563

61
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน (เคร่ืองปรับ

กาศ 420-47-0008)
4,500.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทพิบญุมี ร้านทพิบญุมี เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้าง CNTR-0121/2563 ลง

วันที่ 12 พ.ค.2563

61 จ้างเหมาพน่หมอกควัน 5,000.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมบรูณ์  วรมิตร นายสมบรูณ์  วรมิตร เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง CNTR-0122/2563 ลง

วันที่ 12 พ.ค.2563

62 จ้างท าปา้ยรณรงค์และปอ้งกันไข้เลือดออก 360.00                  - วิธีเฉพาะเจาะจง
วังเหนืออิงค์เจ็ท แอนด์ พญาวัง

สังฆภัณฑ์
วังเหนืออิงค์เจ็ท แอนด์ พญาวังสังฆภัณฑ์ เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้าง CNTR-0123/2563 ลง

วันที่   12 พ.ค. 2563

62 ซ้ือน้ ายาเคมีก าจัดแมลง 21,000.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง เบนโซ่ ซัพพลาย เบนโซ่ ซัพพลาย เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือ CNTR-0124/2563 ลง

วันที่   12 พ.ค. 2563

63 ซ้ือทรายอะเบท 11,800.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง เบนโซ่ ซัพพลาย เบนโซ่ ซัพพลาย เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือ CNTR-0125/2563 ลง

วันที่   12 พ.ค. 2563

63
ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง โครงการรณรงค์และ

ปอ้งกันไข้เลือดออก
14,839.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วังเหนือปโิตรเลียม หจก.วังเหนือปโิตรเลียม เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือ CNTR-0126/2563 ลง

วันที่   12 พ.ค. 2563



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้าย

64 ก่อสร้างรางส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 1 365,000.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

- หจก.ช ดวงดีก่อสร้าง 365,000 

บาท                                       

   -หจก.วังทรายค าก่อสร้าง  

365,500 บาท                           

 - หจก. ณัฐวัฒน์การก่อสร้าง  

366,000 บาท

หจก.ช ดวงดีก่อสร้าง เสนอราคาต่ าสุด
สัญญา CNTR-0130/2563 ลง

วันที่ 23 พ.ค.2563

64 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) โรงเรียน 78,301.66              - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง CNTR-0128/2563 ลง

วันที่  18 พ.ค.2563

65 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 12,121.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง CNTR-0129/2563 ลง

วันที่ 18 พ.ค. 2563

65
จัดจ้างบ ารุงรักษารถยนต์ใช้ในราชการ 

ทะเบยีน กม.469 ล าปาง
3,853.34               - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท  ลัคกี้มอเตอร์  จ ากัด บริษัท  ลัคกี้มอเตอร์  จ ากัด เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้าง CNTR-0129/2563   

ลงวันที่  21 พ.ค. 2563

66 ก่อสร้างรางส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 6 370,000.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

- หจก.ช ดวงดีก่อสร้าง 365,000 

บาท                                       

   -หจก.วังทรายค าก่อสร้าง  

371,700 บาท                           

 - หจก. ณัฐวัฒน์การก่อสร้าง  

371,000 บาท

หจก.ช ดวงดีก่อสร้าง เสนอราคาต่ าสุด
สัญญา CNTR-0138/2563 ลง

วันที่ 29 พ.ค. 2563

66
จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (ตู้บานเล่ือนกระจก

สูงและโต๊ะท างาน 5 ฟตุ)
14,000.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ หจก.น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือ CNTR-0144/2563  ลง

วันที่ 1 มิ.ย.2563

67 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 4,666.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์อุดม ร้านทรัพย์อุดม เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือ CNTR-01312563  ลง

วันที่  25 พ.ค.2563

67 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 3,390.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็น

เตอร์
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือ CNTR-0132/2563  ลง

วันที่  26 พ.ค. 2563



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้าย

68 จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 960.00                  - วิธีเฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็น

เตอร์
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือ CNTR-0133/2563  ลง

วันที่  26 พ.ค. 2563

68 จัดซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 724.00                  - วิธีเฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็น

เตอร์
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือ CNTR-0134/2563  ลง

วันที่  26 พ.ค.2563

69 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 6,091.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็น

เตอร์
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือ CNTR-0135/2563  ลง

วันที่  26 พ.ค. 2563

69 จัดซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ (แผงควบคุมไฟฟา้) 2,500.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์อุดม ร้านทรัพย์อุดม เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือ CNTR-0136/2563  ลง

วันที่  27 พ.ค. 2563

70 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ม่านปรับแสง) 30,560.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง

-ร้านอยู่ดีพาณิชย์ 30,560 บาท       

 -  สืบพงศ์ สายคง 31,600 บาท   -

ร้าน K mart 32,700 บาท

ร้านอยู่ดีพาณิชย์ เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือ CNTR-0137/2563  ลง

วันที่  27 พ.ค.2563

70 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 850.00                  - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชมพู่ คอมพวิเตอร์ ร้านชมพู่ คอมพวิเตอร์ เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง CNTR-0145/2563  ลง

วันที่  1 มิ.ย.2563

71 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ม่านปรับแสง) 41,420.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง

-ร้านอยู่ดีพาณิชย์ 30,560 บาท       

 -  สืบพงศ์ สายคง 43,210 บาท   -

ร้าน K mart 45,210 บาท

ร้านอยู่ดีพาณิชย์ เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือ CNTR-0141/2563  ลง

วันที่ 1 มิ.ย.2563

71 จัดจ้างติดต้ังเหล็กดัดครอบหน้าต่างและท าสี 3,500.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านต้อมการช่าง  3,500 บาท ร้านต้อมการช่าง  3,500 บาท เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง CNTR-0143/2563 ลง

วันที่ 1 มิ.ย.2563

72 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เคร่ืองพน่หมอกควัน 6,410.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง นายจรัญ  ลังกา 6,410 บาท นายจรัญ  ลังกา 6,410 บาท เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือ CNTR-0141/2563 ลง

วันที่ 1 มิ.ย. 2563

72 เช่าเค่ืองถ่ายเอกสาร 8,000.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ 8,000 

บาท
หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ 8,000 บาท เสนอราคาต่ าสุด

สัญญา CNTR-140/2563 ลงวันที่

 1 มิ.ย. 2563

73 จัดจ้างท าอาหารและอาหาร่ว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 4,250.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง ไชยรัตน์ คิดอ่าน 4,250 บาท ไชยรัตน์ คิดอ่าน 4,250 บาท เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือ CNTR-0146/2563 ลง

วันที่ 12 มิ.ย. 2563



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้าย

73
จัดจ้างท าอาหารและอาหาร่ว่างพร้อม

เคร่ืองด่ืม (ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญฯ)
4,250.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง ไชยรัตน์ คิดอ่าน 4,250 บาท ไชยรัตน์ คิดอ่าน 4,250 บาท เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือ CNTR-0147/2563 ลง

วันที่ 16 มิ.ย. 2563

74
จัดซ้ือวัสดุเพื่อใช้ในโครงการประเพณีวัน

เข้าพรรษา
17,500.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านวังเหนือ อิงค์เจ็ท แอนด์ พญาวัง

สังฆภัณฑ์ 17,500 บาท

ร้านวังเหนือ อิงค์เจ็ท แอนด์ พญาวัง

สังฆภัณฑ์ 17,500 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้าง CNTR-0149/2563 ลง

วันที่ 24 มิ.ย. 2563

74 จัดจ้างท าปา้ยโครงการประเพณีวันเข้าพรรษา 500.00                  - วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านวังเหนือ อิงค์เจ็ท แอนด์ พญาวัง

สังฆภัณฑ์ 500 บาท

ร้านวังเหนือ อิงค์เจ็ท แอนด์ พญาวัง

สังฆภัณฑ์ 500 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้าง CNTR-0148/2563 ลง

วันที่ 24 มิ.ย. 2563

75
จัดซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร (เคร่ืองสูบน้ า

ซัมเมิสซิเบิ้ล)
32,000.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านรุ่งเรืองวอเตอร์ 32,000 บาท    

อดุลย์การประปา 33,000 บาท     

รุ่งทรัพย์พาณิชย์  34,000 บาท

ร้านรุ่งเรืองวอเตอร์   32,000 บาท เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง CNTR-0150/2563 ลง

วันที่   24 มิ.ย. 2563

75 จัดจ้างเหมาจัดสถานที่พธีิหล่อเทยีนพรรษา 2,000.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง นายธีรพงษ์   ฝ้ันปญัญา 2,000 บาท นายธีรพงษ์   ฝ้ันปญัญา 2,000 บาท เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือ CNTR-0151/2563 ลง

วันที่   24 มิ.ย. 2563

76 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กองคลัง) 5,431.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ 5,431 

บาท
หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ 5,431 บาท เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือ CNTR-0154/2563 ลง

วันที่   24 มิ.ย. 2563

76 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (ส านักปลัด) 1,790.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ 1,790บาท หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ 1,790บาท เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือ CNTR-0152/2563 ลง

วันที่   24 มิ.ย. 2563

77 จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 3,415.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ 3,415บาท หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ 3,415 บาท เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือ CNTR-0153/2563 ลง

วันที่   24 มิ.ย. 2563

77 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองพมิพ์ 580.00                  - วิธีเฉพาะเจาะจง ชมพู่คอมพวิเตอร์ 580 บาท ชมพู่คอมพวิเตอร์ 580 บาท เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังจ้าง CNTR-0155/2563 ลง

วันที่  26 มิ.ย.2563

78 จัดซ้ือกระสอบทราย เพื่อบรรเทาอุทกภัย 30,000.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านชัยพฒันาการเกษตร  30,000 

บาท
ร้านชัยพฒันาการเกษตร  30,000 บาท เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้าง CNTR-0156/2563 ลง

วันที่ 30 มิ.ย. 2563

78
จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เดือน

กรกฎาคม
51,612.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด 51,612 

บาท

บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด 51,612 

บาท
เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้าง CNTR-0157/2563   

ลงวันที่  30 มิ.ย. 2563

79
จัดซ้ืออาหารเสริม (นม)ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

เดือนกรกฎาคม
7,663.60               - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด 7,663.6

 บาท

บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด 7,663.6 

บาท
เสนอราคาต่ าสุด

สัญญา CNTR-0158/2563 ลง

วันที่ 30 มิ.ย. 2563



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้าย

79
จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ (อุปกรณ์กระจาย

สัญญาณ)
2,400.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านเอ็มเทค 2,400 บาท              

ร้านวุฒิคอมพวิเตอร์ 2,500 บาท  

ร้านบา้นไอท ี2,600 บาท

ร้านเอ็มเทค 2,400 บาท เสนอราคาต่ าสุด
สัญญา CNTR-0159/2563 ลง

วันที่ 30 มิ.ย. 2563

80
จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (ตู้สาขาและ

โทรศัพทส์ านักงาน)
16,300.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านเอ็มเทค 16,300 บาท             

 ร้านวุฒิคอมพวิเตอร์ 20,800 บาท  

ร้านบา้นไอท ี18,340 บาท

ร้านเอ็มเทค 16,300 บาท เสนอราคาต่ าสุด
สัญญา CNTR-0160/2563 ลง

วันที่ 30 มิ.ย. 2563

80
จ้างเหมาบริการติดต้ังระบบเครือข่ายและ

ระบบโทรศัพทภ์ายใน
18,195.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านเอ็มเทค 18,195 บาท             

 ร้านวุฒิคอมพวิเตอร์ 21,000 บาท  

ร้านบา้นไอท ี22,140 บาท

ร้านเอ็มเทค 18,195 บาท เสนอราคาต่ าสุด
สัญญา CNTR-0161/2563 ลง

วันที่ 30 มิ.ย. 2563

81
จ้างท าปา้ยโครงการอบรมใหค้วามรู้การคัด

แยกขยะ 3Rs
360.00                  - วิธีเฉพาะเจาะจง

วังเหนืออิงค์เจ็ท แอนด์ พญาวัง

สังฆภัณฑ์ 360 บาท

วังเหนืออิงค์เจ็ท แอนด์ พญาวัง

สังฆภัณฑ์ 360 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้าง เลขที่ 

CNTR-0162/2563                 

 ลว 01/07/2563

81
จัดซ้ือวัสดุใช้ในโครงการอบรมใหค้วามรู้การ

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

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 

CNTR-0163/2563                

ลว 01/07/2563

82 จัดจ้างท าอาหารและอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 3,300.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง ไชยรัตน์   คิดอ่าน 3,300 บาท ไชยรัตน์   คิดอ่าน 3,300 บาท เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้าง เลขที่ 

CNTR-0164/2563                 

 ลว 02/07/2563

82 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 113,640.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านพรรณาก่อสร้าง 113,640 บาท 

หจก. เกษมชัยพานิช 114,600 บาท  

    หจก. ชดวงดีก่อสร้าง 129,940 

บาท

ร้านพรรณาก่อสร้าง 113,640 บาท เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือเลขที่ CNTR-0165/2563

                ลว 02/07/2563



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้าย

83
ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. (รูปตัวยู) แบบมี

ฝาปดิ หมู่ที่ 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 เสนอราคาต่ าสุด

สัญญาจ้างเลขที่ 

CNTR-0171/2563                 

  ลว 16/07/2563

83 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 เสนอราคาต่ าสุด

สัญญาจ้างเลขที่ 

CNTR-0166/2563                 

  ลว 03/07/2563

84
ซ้ือวัสดุเพื่อซ่อมแซมคันฝายแม่เถิง หมู่ที่ 3 

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

ใบส่ังซ้ือเลขที่ CNTR-0167/2563

                ลว 03/07/2563

84
จัดจ้างท าอาหารกลางวัน  อาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม
4,250.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง ไชยรัตน์   คิดอ่าน 4,250 บาท ไชยรัตน์   คิดอ่าน 4,250 บาท เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 

CNTR-0168/2563                 

  ลว 13/07/2563

85 จัดซ้ือแบบพมิพ์ 921.65                  - วิธีเฉพาะเจาะจง
โรงพมิพอ์าสารักษาดินแดน 921.65 

บาท
โรงพมิพอ์าสารักษาดินแดน 921.65 บาท เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 

CNTR-0170/2563                

ลว 13/07/2563

85 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองดับเพลิง (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 เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือเลขที่ CNTR-0172/2563

                   ลว 16/07/2563



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้าย

86 จัดซ้ือวัสดุส าหรับปรับปรุงบา้นผู้สูงอายุ 20,000.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ลุงน้อยวัสดุก่อสร้าง 20,000 บาท หจก.ลุงน้อยวัสดุก่อสร้าง 20,000 บาท เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือเลขที่ CNTR-0173/2563

                    ลว 16/07/2563

86 จัดซ้ือวัสดุไฟฟา้ 49,203.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง สิทธาวัสดุก่อสร้าง  49,203 บาท สิทธาวัสดุก่อสร้าง  49,203 บาท เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือเลขที่ CNTR-0174/2563

                   ลว 16/07/2563

87
จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (ตู้เก็บเอกสาร+ชุด

รับแขก)
25,000.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ 25,000 บาท

   หจก.เพิ่มพลูกิจ 26,300 บาท       

     ร้านนานาครุภัณฑ์ล าปาง 26,900

 บาท

หจก.น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ 25,000 บาท เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือเลขที่ CNTR-0175/2563

                   ลว 24/07/2563

87

จัดจ้างท าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1 และ

คร้ังที่ 2 ประจ าป ีพ.ศ.2563

11,000.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ไชยรัตน์   คิดอ่าน 11,000 บาท ไชยรัตน์   คิดอ่าน 11,000 บาท เสนอราคาต่ าสุด
ใบส่ังซ้ือเลขที่ CNTR-0176/2563

                   ลว 30/07/2563

88
จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เดือน

สิงหาคม
51,612.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด 51,612 

บาท

บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด 51,612 

บาท
เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ CNTR-0177/2563

                   ลว 30/07/2563

88
จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

อบต.วังซ้าย เดือนสิงหาคม
7,820.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด 7,820 

บาท
บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด 7,820 บาท เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ CNTR-0178/2563

                   ลว 30/07/2563

89
ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก(รูป

ตัวยู) แบบมีฝาปดิ หมู่ที่ 7
- วิธีเฉพาะเจาะจง

- หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เกษมชัยพานิช 

399,000 บาท                           

        - ช.ดวงดีก่อสร้าง 400,000 

บาท         -หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วัง

เหนือ วัสดุก่อสร้าง 400,500 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เกษมชัยพานิช 

399,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

สัญญาจ้างเลขที่ 

CNTR-0179/2563 ลว 14 

สิงหาคม 2563



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้าย

89 จ้างท าปา้ยศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ 360.00                  - วิธีเฉพาะเจาะจง
วังเหนืออิงค์เจ็ท แอนด์ พญาวัง

สังฆภัณฑ์ 360 บาท

วังเหนืออิงค์เจ็ท แอนด์ พญาวัง

สังฆภัณฑ์ 360 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขทีC่NTR-0180/2563

                ลว 17  สิงหาคม 

2563

90 จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 2,695.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิด เซ็นเตอร์ 2,695 บาท หจก.เอสเทคนิด เซ็นเตอร์ 2,695 บาท เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ CNTR-0181/2563

                 ลว 18 สิงหาคม 

2563

90
จัดซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร(เคร่ืองสูบน้ าซัมเมิส

ซิเบิ้ล) 1.5 แรงม้า
24,000.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง

- ร้านรุ่งทรัพย์พาณิชย์ 24,000 บาท  

   - อดุลย์การประปา 25,000 บาท   

      - รุ่งเรืองวอเตอร์ 26,000 บาท

- ร้านรุ่งทรัพย์พาณิชย์ 24,000 บาท เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ CNTR-0182/2563

                 ลว 18 สิงหาคม 

2563

91
จัดซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร(เคร่ืองสูบน้ าซัมเมิส

ซิเบิ้ล) 3  แรงม้า
32,000.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง

- ร้านรุ่งทรัพย์พาณิชย์ 34,000 บาท  

   - อดุลย์การประปา 33,000 บาท   

      - รุ่งเรืองวอเตอร์ 32,000 บาท

รุ่งเรืองวอเตอร์ 32,000 บาท เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ CNTR-0183/2563

                 ลว 18 สิงหาคม 

2563

91 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน(ตู้เอกสาร) 13,000.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง

- หจก.น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ 13,000 

บาท  - ร้านนานาครุภัณฑ์ล าปาง 

13,400 บาท                             

                    - หจก.เพิ่มพลูกิจ 

13,800 บาท

หจก.น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ 13,000 บาท เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ CNTR-0184/2563

                 ลว 24 สิงหาคม 

2563

92 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ (งานการศึกษา) 18,800.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง

- หจก.เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ 18,800 

บาท                                       

          - สวิตต์ งานสร้าง 19,700 

บาท           -เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี 

โดยนาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ 

20,400 บาท

หจก.เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ 18,800 บาท เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ CNTR-0185/2563

                 ลว 24 สิงหาคม 

2563



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้าย

92 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ (ส านักงานปลัด) 18,800.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง

- หจก.เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ 18,800 

บาท                                       

          - สวิตต์ งานสร้าง 19,700 

บาท           -เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี 

โดยนาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ 

20,400 บาท

หจก.เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ 18,800 บาท เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ CNTR-0186/2563

                 ลว 24 สิงหาคม 

2563

93 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ (กองคลัง) 20,600.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง

 '- หจก.เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ 20,600

 บาท                                      

           - สวิตต์ งานสร้าง 21,900 

บาท           -เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี 

โดยนาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ 

22,900 บาท

หจก.เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ 20,600 บาท เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ CNTR-0187/2563

                 ลว 24 สิงหาคม 

2563

93 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 9,990.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ 9,990 บาท หจก.เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ 9,990 บาท เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ CNTR-0188/2563

                 ลว 24 สิงหาคม 

2563

94

จัดจ้างท าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 

คร้ังที่ 3

4,250.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง ไชยรัตน์  คิดอ่าน 4,250 บาท ไชยรัตน์  คิดอ่าน 4,250 บาท เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ CNTR-0189/2563

                 ลว 25 สิงหาคม 

2563

94 ซ้ือวัสดุส านักงาน (ส านักงานปลัด) 8,440.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ 8,440  

บาท
หจก.เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ 8,440  บาท เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ CNTR-0190/2563

                 ลว 25 สิงหาคม 

2563

95 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กองคลัง) 2,213.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ 2,213  

บาท
หจก.เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ 2,213  บาท เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ CNTR-0191/2563

                 ลว 25 สิงหาคม 

2563



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้าย

95 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กองช่าง) 3,125.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ 3,125  

บาท
หจก.เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ 3,125  บาท เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ CNTR-0192/2563

                 ลว 25 สิงหาคม 

2563

96 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ (กองช่าง) 38,100.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง

- หจก.เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ 38,100 

บาท                                       

          - สวิตต์ งานสร้าง 40,200 

บาท           -เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี 

โดยนาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ 

40,040 บาท

 หจก.เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ 38,100 บาท เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ CNTR-0193/2563

                 ลว 25 สิงหาคม 

2563

96 จัดซ้ือดินถม 80,020.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพรรณาก่อสร้าง 80,020 บาท ร้านพรรณาก่อสร้าง 80,020 บาท เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ CNTR-0194/2563

                 ลว 26 สิงหาคม 

2563

97 จัดซ้ือกระสอบทราย 78,000.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านชัยพฒันาการเกษตร  78,000 

บาท
ร้านชัยพฒันาการเกษตร  78,000 บาท เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ CNTR-0195/2563

                 ลว 27 สิงหาคม 

2563

97
จัดจ้างท าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
4,950.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง ไชยรัตน์  คิดอ่าน 4,950 บาท ไชยรัตน์  คิดอ่าน 4,950 บาท เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ CNTR-0196/2563

                 ลว 27 สิงหาคม 

2563

98
จัดจ้างท าปา้ย โครงการอบรมคุณธรรม

จริยธรรม
500.00                  - วิธีเฉพาะเจาะจง

วังเหนืออิงค์เจ็ท แอนด์ พญาวัง

สังฆภัณฑ์ 500  บาท

วังเหนืออิงค์เจ็ท แอนด์ พญาวัง

สังฆภัณฑ์ 500  บาท
เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ CNTR-0197/2563

                 ลว 27 สิงหาคม 

2563

98 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ 53,200.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.วังเหนือวัสดุก่อสร้าง 53,200 

บาท
หจก.วังเหนือวัสดุก่อสร้าง 53,200 บาท เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ CNTR-0198/2563

                 ลว 31 สิงหาคม 

2563



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้าย

99
จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

เดือนกันยายน
7,820.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด 7,820 

บาท
บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด 7,820 บาท เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ CNTR-0199/2563

                 ลว 31 สิงหาคม 

2563

99
จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) โรงเรียน เดือน

กันยายน
51,612.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด 51,612 

บาท

บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด 51,612 

บาท
เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ CNTR-0200/2563

                 ลว 31 สิงหาคม 

2563

100 จัดซ้ือวัสดุไฟฟา้ 472.00                  472.00                 เฉพาะเจาะจง -หจก.เอส เทคนิคเซ็นเตอร์ 472 บาท -หจก.เอส เทคนิคเซ็นเตอร์ 472 บาท เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ CNTR-0201/2563

                   ลว 2 กันยายน 

2563

100 จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 500.00                  500.00                 เฉพาะเจาะจง -หจก.เอส เทคนิคเซ็นเตอร์ 500 บาท -หจก.เอส เทคนิคเซ็นเตอร์ 500 บาท เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ CNTR-0203/2563

                   ลว 2 กันยายน 

2563

101 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 2,090.00               2,090.00              เฉพาะเจาะจง -ร้าน ช.สีดา อาภรณ์ 2,090 บาท -ร้าน ช.สีดา อาภรณ์ 2,090 บาท เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ CNTR-0204/2563

                   ลว 2 กันยายน 

2563

101 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 180.00                  180.00                 เฉพาะเจาะจง -ร้านสิทธาวัสดุก่อสร้าง 180 บาท -ร้านสิทธาวัสดุก่อสร้าง 180 บาท เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ CNTR-0205/2563

                   ลว 2 กันยายน 

2563

102 จัดซ้ือสารปอ้งกันก าจัดโรคพชื 21,920.00              21,920.00             เฉพาะเจาะจง บ.เจริญชัยทวีสิน จ ากัด 21,920 บาท บ.เจริญชัยทวีสิน จ ากัด 21,920 บาท เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ CNTR-0202/2563

                   ลว 2 กันยายน 

2563

102 จ้างซ่อมแซมคันล าเหมืองบา้นหา่ง หมู่ที่ 8 35,000.00              35,000.00             เฉพาะเจาะจง
หจก.วังเหนือวัสดุก่อสร้าง 35,000 

บาท
หจก.วังเหนือวัสดุก่อสร้าง 35,000 บาท เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 

CNTR-0206/2563                 

  ลว 3 กันยายน 2563



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้าย

103
ก่อสร้างรางระบายน้ าคสล. รูปตัวยู แบบมีฝา

ปดิ หมู่ที่ 4
223,000.00            235,000.00           เฉพาะเจาะจง

หจก.วังทรายค าก่อสร้าง 223,500 

บาท  หจก. ณัฐวัฒน์การก่อสร้าง 

223,875 บาท      หจก.ช.ดวงดี

ก่อสร้าง  223,000 บาท

หจก.ช.ดวงดีก่อสร้าง 223,000 บาท เสนอราคาต่ าสุด
สัญญาเลขที่ CNTR-0212/2563 

 ลว 16 กันยายน 2563

103 ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 400.00                  400.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านชมพู่คอมพวิเตอร์ 400 บาท ร้านชมพู่คอมพวิเตอร์ 400 บาท เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 

CNTR-0207/2563                 

  ลว 10กันยายน 2563

104 ลงโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 400.00                  400.00                 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส เทคนิคเซ็นเตอร์ 400 บาท หจก.เอส เทคนิคเซ็นเตอร์ 400 บาท เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 

CNTR-0208/2563                 

  ลว 10กันยายน 2563

104 ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 2,000.00               2,000.00              เฉพาะเจาะจง ร้านชมพู่คอมพวิเตอร์ 2,000 บาท ร้านชมพู่คอมพวิเตอร์ 2,000 บาท เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 

CNTR-0209/2563                 

  ลว 10กันยายน 2563

105 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 4,170.00               4,170.00              เฉพาะเจาะจง ร้านสิทธาวัสดุก่อสร้าง 4,170 บาท ร้านสิทธาวัสดุก่อสร้าง 4,170 บาท เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ CNTR-0210/2563

                   ลว 10 กันยายน 

2563

105 จ้างท าปา้ยโครงการซ่อมแซมบา้นผู้สูงอายุ 300.00                  300.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านส่ือปา้ยโฆษณา 300 บาท ร้านส่ือปา้ยโฆษณา 300 บาท เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 

CNTR-0211/2563                 

  ลว 14 กันยายน 2563

106 ซ่อมแซมอาคารส านักงาน 39,900.00              39,900.00             เฉพาะเจาะจง

หจก.วังเหนือ วัสดุก่อสร้า  39,000 

บาท   หจก. บญุพระธรรมการ

ก่อสร้าง 40,900 บาท  หจก. ช.ดวง

ดีก่อสร้าง 41,300 บาท

หจก.วังเหนือวัสดุก่อสร้าง 39,000 บาท เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 

CNTR-0213/2563                 

  ลว 17 กันยายน 2563



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้าย

106 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,875.00               1,875.00              เฉพาะเจาะจง หจก.เอส เทคนิคเซ็นเตอร์ 1,875 บาท หจก.เอส เทคนิคเซ็นเตอร์ 1,875 บาท เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ CNTR-0214/2563

                   ลว 17 กันยายน 

2563

107 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,250.00               1,250.00              เฉพาะเจาะจง หจก.เอส เทคนิคเซ็นเตอร์ 1,250 บาท หจก.เอส เทคนิคเซ็นเตอร์ 1,250 บาท เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ CNTR-0215/2563

                   ลว 17 กันยายน 

2563

107 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 29,000.00              29,000.00             เฉพาะเจาะจง ร้านวังเหนือยานยนต์ 29,000 บาท ร้านวังเหนือยานยนต์ 29,000 บาท เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ CNTR-0216/2563

                   ลว 22 กันยายน 

2563

108 ปรับปรุงหอ้งน้ าส านักงานอบต.วังซ้าย 87,970.00              87,970.00             เฉพาะเจาะจง หจก.ลุงน้อยวัสดุก่อสร้าง 87,970 บาท หจก.ลุงน้อยวัสดุก่อสร้าง 87,970 บาท เสนอราคาต่ าสุด
สัญญาเลขที่ CNTR-0217/2563 

 ลว 25 กันยายน 2563


