
แบบ สขร. 1

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

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

วันที่ 1 ต.ค. 2562

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

วันที่ 1 ต.ค.2562

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

วันที่ 1 ต.ค. 2562

6

  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

7  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

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

วันที่ 1 ต.ค. 2562

9 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

10 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

11

 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

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้าย

วันที่ 31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้าย

วันที่ 31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 

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

วันที่ 7 ต.ค. 2562

13
จ้างเหมาท าพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระ

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

ใบจ้าง CNTR-0013/2563 ลง

วันที่ 21 ต.ค. 2562

14 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

15 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


