
แบบ สขร 1

ลําดับ วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

ที่ หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

ซื้อน้ําดื่ม (กองการศึกษา) นางนวลจันทร   นารัก นางนวลจันทร   นารัก เสนอราคาต่ําสุดเปนไป ใบสั่งซื้อเลขที่ 014/2563

ประจําเดือน ม.ค.-ม.ีค. 63 ตามเงื่อนไขที่ อบต. ลงวันที่ 2 ม.ค. 2563

วังทรายคํา กําหนด

ซื้อน้ําดื่ม (สํานักงาน) น้ําดื่มนิวไลฟ น้ําดื่มนิวไลฟ เสนอราคาต่ําสุดเปนไป ใบสั่งซื้อเลขที่ 015/2563

ประจําเดือน ม.ค.-ม.ีค. 63 ตามเงื่อนไขที่ อบต. ลงวันที่ 2 ม.ค. 2563

วังทรายคํา กําหนด

ซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 4,500 รานสมบูรบริการ รานสมบูรบริการ เสนอราคาต่ําสุดเปนไป ใบสั่งซื้อเลขที่ 016/2563

ประจําเดือน ม.ค. 63 โดยนายสมบูรณ   สูงขาว โดยนายสมบูรณ   สูงขาว ตามเงื่อนไขที่ อบต. ลงวันที่ 2 ม.ค. 2563

วังทรายคํา กําหนด

จางเหมาคนงานทั่วไป 7,000 นางสาววชัราพร   ไวสติ นางสาววัชราพร   ไวสติ เสนอราคาต่ําสุดเปนไป บันทึกขอตกลงCNTR-0060/63

(กองคลัง) ตามเงื่อนไขที่ อบต. ลงวันที่ 2 ม.ค. 2563

ประจําเดือน ม.ค. 63 วังทรายคํา กําหนด

จางเหมาธุรการกองชาง 7,000 น.ส.กัลยสุดา   แกวประภา น.ส.กัลยสุดา   แกวประภา เสนอราคาต่ําสุดเปนไป บันทึกขอตกลงCNTR-0061/63

ประจําเดือน ม.ค. 63 ตามเงื่อนไขที่ อบต. ลงวันที่ 2 ม.ค. 2563

วังทรายคํา กําหนด

จางเหมาผูชวยครู ผดด. 7,000 นางวไิลลักษณ   ชุมชา นางวิไลลักษณ   ชุมชา เสนอราคาต่ําสุดเปนไป บันทึกขอตกลงCNTR-0062/63

ศพด.ปงวงั ตามเงื่อนไขที่ อบต. ลงวันที่ 2 ม.ค. 2563

ประจําเดือน ม.ค. 63 วังทรายคํา กําหนด

4 เฉพาะเจาะจง
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน

องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

วันที่ 31  เดือน มกราคม  พ.ศ.  2563

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง



แบบ สขร 1

ลําดับ วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

ที่ หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

จางเหมาผูชวยครู ผดด. 7,000 นางสาวดาวนภา   กลาหาญ นางสาวดาวนภา   กลาหาญ เสนอราคาต่ําสุดเปนไป บันทึกขอตกลงCNTR-0063/63

ศพด.ตนฮาง ตามเงื่อนไขที่ อบต. ลงวันที่ 2 ม.ค. 2563

ประจําเดือน ม.ค. 63 วังทรายคํา กําหนด

จางเหมาผูชวยครู ผดด. 7,000 นางสาวศรีแพร   เชิงเร็ว นางสาวศรแีพร   เชิงเรว็ เสนอราคาต่ําสุดเปนไป บันทึกขอตกลงCNTR-0064/63

ศพด.ทุงฮี ตามเงื่อนไขที่ อบต. ลงวันที่ 2 ม.ค. 2563

ประจําเดือน ม.ค. 63 วังทรายคํา กําหนด

จางเหมาภารโรง ศพด.ปงวัง 7,000 นายบุญสง   ใจบุญ นายบุญสง   ใจบุญ เสนอราคาต่ําสุดเปนไป บันทึกขอตกลงCNTR-0066/63

และ ศพด.ตนฮาง ตามเงื่อนไขที่ อบต. ลงวันที่ 2 ม.ค. 2563

ประจําเดือน ม.ค. 63 วังทรายคํา กําหนด

จางเหมาเชาเครื่องถายเอกสาร 2,000 บริษัท บุญยะการพิมพ จํากัด บริษัท บุญยะการพิมพ จํากัด เสนอราคาต่ําสุดเปนไป บันทึกขอตกลงCNTR-0067/63

ประจําเดือน ม.ค. 63 ตามเงื่อนไขที่ อบต. ลงวันที่ 2 ม.ค. 2563

วังทรายคํา กําหนด

จางเหมาคนงานทั่วไป 7,000 น.ส. นิภาวรรณ   แกวประภา น.ส. นิภาวรรณ   แกวประภาเสนอราคาต่ําสุดเปนไป บันทึกขอตกลงCNTR-0068/63

(สํานักปลัด) ตามเงื่อนไขที่ อบต. ลงวันที่ 2 ม.ค. 2563

ประจําเดือน ม.ค. 63 วังทรายคํา กําหนด

จางเหมาเจาหนาที่รักษา 7,000 นายธงชัย   เชิงเร็ว นายธงชัย   เชิงเร็ว เสนอราคาต่ําสุดเปนไป บันทึกขอตกลงCNTR-0069/63

12 ความปลอดภยั ตามเงื่อนไขที่ อบต. ลงวันที่ 2 ม.ค. 2563

ประจําเดือน ม.ค. 63 วังทรายคํา กําหนด

เฉพาะเจาะจง
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7 เฉพาะเจาะจง
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งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน

องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

วันที่ 31  เดือน มกราคม  พ.ศ.  2563



                 แบบ สขร 1

ลําดับ วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

ที่ หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

จางเหมาพนักงานขับรถ 7,000 นายเสมือน   กลาหาญ นายเสมือน   กลาหาญ เสนอราคาต่ําสุดเปนไป บันทึกขอตกลงCNTR-0070/63

บรรทุกน้ํา ตามเงื่อนไขที่ อบต. ลงวันที่ 2 ม.ค. 2563

ประจําเดือน ม.ค. 63 วังทรายคํา กําหนด

จางเหมาเจาหนาที่ธุรการ 9,000 นางสาวอนุสรา   วงคษา นางสาวอนุสรา   วงคษา เสนอราคาต่ําสุดเปนไป บันทึกขอตกลงCNTR-0071/63

คก.จัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวม ตามเงื่อนไขที่ อบต. ลงวันที่ 2 ม.ค. 2563

ประจําเดือน ม.ค. 63 วังทรายคํา กําหนด

จางเหมาทําปาย 500 รานวังเหนืออิงคเจ็ท แอนดพญาวังสังฆภณัฑ รานวงัเหนืออิงคเจ็ท แอนดพญาวงัสังฆภัณฑ เสนอราคาต่ําสุดเปนไป บันทึกขอตกลงCNTR-0072/63

โครงการวันเด็กแหงชาติ ตามเงื่อนไขที่ อบต. ลงวันที่ 7 ม.ค. 2563

วังทรายคํา กําหนด

ซื้อวัสดุอุปกรณ 825 นางอรวรรณ   มีซอง นางอรวรรณ   มีซอง เสนอราคาต่ําสุดเปนไป บันทึกขอตกลงCNTR-0073/63

โครงการวันเด็กแหงชาติ ตามเงื่อนไขที่ อบต. ลงวันที่ 7 ม.ค. 2563

วังทรายคํา กําหนด

ซื้อน้ําดื่มและน้ําแข็ง 1,000 นางนวลจันทร   นารัก นางนวลจันทร   นารัก เสนอราคาต่ําสุดเปนไป บันทึกขอตกลงCNTR-0074/63

โครงการวันเด็กแหงชาติ ตามเงื่อนไขที่ อบต. ลงวันที่ 9  ม.ค. 2563

วังทรายคํา กําหนด

จางเหมาเครื่องเสียง 2,000 นายประยุทธ   พงษศรี นายประยุทธ   พงษศรี เสนอราคาต่ําสุดเปนไป บันทึกขอตกลงCNTR-0075/63

18 โครงการวันเด็กแหงชาติ ตามเงื่อนไขที่ อบต. ลงวันที่ 9  ม.ค. 2563

วังทรายคํา กําหนด

เฉพาะเจาะจง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน

องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

วันที่ 31  เดือน มกราคม พ.ศ.  2563

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง
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14 เฉพาะเจาะจง
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                 แบบ สขร 1

ลําดับ วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

ที่ หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

ซื้อกระสอบบรรจุทราย 4,800 รานแมวังการเกษตร รานแมวังการเกษตร เสนอราคาต่ําสุดเปนไป บันทึกขอตกลงCNTR-0075/63

จํานวน 800 ใบ ตามเงื่อนไขที่ อบต. ลงวันที่ 9  ม.ค. 2563

วังทรายคํา กําหนด

จางเหมาทําอาหาร 9,000 นางสาวสมนึก   ผาสุก นางสาวสมนึก   ผาสุก เสนอราคาต่ําสุดเปนไป ใบสั่งจางเลขที่ 004/2563

โครงการวันเด็กแหงชาติ ตามเงื่อนไขที่ อบต. ลงวันที่ 9  ม.ค. 2563

วังทรายคํา กําหนด

ซื้อกระสอบบรรจุทราย 1,800 รานแมวังการเกษตร รานแมวังการเกษตร เสนอราคาต่ําสุดเปนไป บันทึกขอตกลงCNTR-0080/63

จํานวน  300 ใบ ตามเงื่อนไขที่ อบต. ลงวันที่ 22  ม.ค. 2563

วังทรายคํา กําหนด

ซื้อวัสดุสํานักงาน 11,868 หจก.เอสเทคนิคเซน็เตอร หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร เสนอราคาต่ําสุดเปนไป ใบสั่งซื้อเลขที่ 017/2563

จํานวน 15 รายการ ตามเงื่อนไขที่ อบต. ลงวันที่ 27 ม.ค. 2563

วังทรายคํา กําหนด

ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 750 หจก.สินทวีวังเหนือ หจก.สินทวีวังเหนือ เสนอราคาต่ําสุดเปนไป บันทึกขอตกลงCNTR-0081/63

ตามเงื่อนไขที่ อบต. ลงวันที่ 28  ม.ค. 2563

วังทรายคํา กําหนด

24 ซื้ออาหารเสริม (นม) 42,345.30 บริษัท เชียงใหมเฟรชมิลค จํากัด บริษัท เชียงใหมเฟรชมิลค จํากัด เสนอราคาต่ําสุดเปนไป ใบสั่งซื้อเลขที่ 018/2563

ประจําเดือน ก.พ. 63 ตามเงื่อนไขที่ อบต. ลงวันที่ 31 ม.ค. 2563

วังทรายคํา กําหนด
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วันที่ 31  เดือน มกราคม พ.ศ.  2563

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง

19 เฉพาะเจาะจง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน

องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง


