
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลข

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

ใบสั งจ้าง CNTR-0038/2563 ลง

วันที  3 ม.ค. 2563

2  ซ้ือวัสดุดับเพลิง 20,000.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ม่านฟา้วิศวกรรม ม่านฟา้วิศวกรรม เสนอราคาต ่าสุด
ใบสั งซ้ือ CNTR-0044/2563 ลง

วันที  3 ม.ค. 2563

3
จ้างเหมาท่าปา้ยโครงการวันเด็กแหง่ชาติ 

ประจ่าป ีพ.ศ.2563
840.00                  - วิธีเฉพาะเจาะจง

วังเหนืออิงค์เจ็ท แอนด์ พญาวัง

สังฆภัณฑ์
วังเหนืออิงค์เจ็ท แอนด์ พญาวังสังฆภัณฑ์ เสนอราคาต ่าสุด

ใบสั งจ้าง CNTR-0040/2563 ลง

วันที  7 ม.ค. 2563

4 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 5,300.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์อุดม ร้านทรัพย์อุดม เสนอราคาต ่าสุด
ใบสั งซ้ือ CNTR-0042/2563 ลง

วันที  7 ม.ค.2563

5

จ้างเหมาจัดสถานที  ตกแต่งสถานที  พร้อม

เครื องเสียง ตามโครงการวันเด็กแหง่ชาติ

ประจ่าป ีพ.ศ.2563

9,500.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง นายสิทธิชัย ปรองดอง นายสิทธิชัย ปรองดอง เสนอราคาต ่าสุด
ใบสั งจ้าง CNTR-0043/2563 ลง

วันที  7 ม.ค. 2563

6
ซ้ือธงประจ่าศูนย์อาสาสมัครปอ้งกันภัยฝ่าย

พลเรือน
4,500.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง ไฟทเ์ตอร์ไฟร์ ไฟทเ์ตอร์ไฟร์ เสนอราคาต ่าสุด

ใบสั งซ้ือ CNTR-0046/2563 ลง

วันที  8 ม.ค. 2563

7

จ้างเหมาท่าอาหารกลางวันส่าหรับเด็ก และ

เยาวชน ตามโครงการวันเด็กแหง่ชาติ 

ประจ่าป ีพ.ศ.2563

17,500.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ไชยรัตน์ ไชยรัตน์ เสนอราคาต ่าสุด
ใบสั งจ้าง CNTR-0045/2563 ลง

วันที  8 ม.ค. 2563

8
ซ้ือวัสดุอื น ตามโครงการวันเด็กแหง่ชาติ 

ประจ่าป ีพ.ศ.2563
5,000.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านตุลาธนทรัพย์ ร้านตุลาธนทรัพย์ เสนอราคาต ่าสุด

ใบสั งซ้ือ CNTR-0047/2563 ลง

วันที  8 ม.ค. 2563

9
ซ้ือของรางวัล โครงการวันเด็กแหง่ชาติ 

ประจ่าป ีพ.ศ.2563
6,000.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านตุลาธนทรัพย์ ร้านตุลาธนทรัพย์ เสนอราคาต ่าสุด

ใบสั งซ้ือ CNTR-0048/2563 ลง

วันที  8 ม.ค. 2563

10
ซ้ือเครื องพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง

หมึกพมิพ์
4,300.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด เอส เทคนิค เซ็น

เตอร์
หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ เสนอราคาต ่าสุด

ใบสั งซ้ือ CNTR-0049/2563 ลง

วันที  9 ม.ค. 2563

11 กระสอบทราย เพื อช่วยเหลือผู้ประสบภัย 19,200.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด วังเหนือ วัสดุ

ก่อสร้าง
หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด วังเหนือ วัสดุก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด

ใบสั งซ้ือ CNTR-0050/2563 ลง

วันที  9 ม.ค. 2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้าย

วันที่  31 เดือน มกราคม 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 มกราคม 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้าย

วันที่  31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

12 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 7,050.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์อุดม ร้านทรัพย์อุดม เสนอราคาต ่าสุด
ใบสั งซ้ือ CNTR-0051/2563 ลง

วันที  16 ม.ค. 2563

13 ซ้ือวัสดุส่านักงาน (กองคลัง) 4,416.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด เอส เทคนิค เซ็น

เตอร์
หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ เสนอราคาต ่าสุด

ใบสั งซ้ือ CNTR-0052/2563 ลง

วันที  20 ม.ค. 2563

14 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,120.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด เอส เทคนิค เซ็น

เตอร์
หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ เสนอราคาต ่าสุด

ใบสั งซ้ือ CNTR-0053/2563  ลง

วันที  20 ม.ค. 2563

15 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์(กล้องวงจรปดิ) 50,000.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มเทค, เอ็มเอ็น ไอที ร้านเอ็มเทค, เอ็มเอ็น ไอที เสนอราคาต ่าสุด
ใบสั งจ้าง CNTR-0054/2563 ลง

วันทที 20 ม.ค. 2563

16 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 3,001.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด เอส เทคนิค เซ็น

เตอร์
หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ เสนอราคาต ่าสุด

ใบสั งซ้ือ CNTR-0055/2563 ลง

วันที  21 ม.ค. 2563

17

จ้างเหมาท่าปา้ยศูนย์อ่านวยการเฉพาะกิจ

ปอ้งกันและแก้ไขปญัหาไฟปา่และหมอกควัน 

ประจ่าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

360.00                  - วิธีเฉพาะเจาะจง
วังเหนืออิงค์เจ็ท แอนด์ พญาวัง

สังฆภัณฑ์
วังเหนืออิงค์เจ็ท แอนด์ พญาวังสังฆภัณฑ์ เสนอราคาต ่าสุด

ใบสั งจ้าง CNTR-0056/2563 ลง

วันที  23 ม.ค. 2563

18
จ้างเหมาท่าปา้ยโครงการรณรงค์ในการ

ควบคุมไฟปา่และท่าแนวกันไฟ
360.00                  - วิธีเฉพาะเจาะจง

วังเหนืออิงค์เจ็ท แอนด์ พญาวัง

สังฆภัณฑ์
วังเหนืออิงค์เจ็ท แอนด์ พญาวังสังฆภัณฑ์ เสนอราคาต ่าสุด

ใบสั งจ้าง CNTR-0057/2563 ลง

วันที  24 ม.ค. 2563

19

จ้างเหมาท่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 

โครงการรณรงค์ในการควบคุมไฟปา่ และแนว

กันไฟ

16,500.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวราตรี คิดอ่าน นางสาวราตรี คิดอ่าน เสนอราคาต ่าสุด
ใบสั งจ้าง CNTR-0058/2563 ลง

วันที  24 ม.ค. 2563

20
ซ้ืออาหารเสริม(นม) ส่าหรับศูนย์พฒันาเด็ก

เล็ก ประจ่าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563
9,954.86               - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ่ากัด บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด

ใบสั งซ้ือ CNTR-0059/2563 ลง

วันที  31 ม.ค. 2563

21
ซ้ืออาหารเสริม(นม) ส่าหรับโรงเรียน 

ประจ่าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563
49,031.40              - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ่ากัด บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด

ใบสั งซ้ือ CNTR-0060/2563 ลง

วันที  31 ม.ค. 2563


