
แบบ สขร 1

ลําดับ วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

ที่ หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 5,400 รานสมบูรณบริการ รานสมบูรณบริการ เสนอราคาต่ําสุดเปนไป ใบสั่งซื้อเลขที่ 009/2562

ประจําเดือน ม.ค. 62 โดยนายสมบูรณ   สูงขาว โดยนายสมบูรณ   สูงขาว ตามเงื่อนไขที่ อบต. ลงวันที่ 2 ม.ค. 2562

วังทรายคํา กําหนด

จัดซื้อครุภัณฑตูเหล็ก (กองชาง) 10,900 หจก.น้ําลอมเคหะภัณฑ หจก.น้ําลอมเคหะภัณฑ เสนอราคาต่ําสุดเปนไป ใบสั่งซื้อเลขที่ 010/2562

ตามเงื่อนไขที่ อบต. ลงวันที่ 4 ม.ค. 2562

วังทรายคํา กําหนด

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (น้ําดื่ม) น้ําดื่มนิวไลฟ น้ําดื่มนิวไลฟ เสนอราคาต่ําสุดเปนไป ใบสั่งซื้อเลขที่ 011/2562

ตามเงื่อนไขที่ อบต. ลงวันที่ 2 ม.ค. 2562

วังทรายคํา กําหนด

จางเหมาคนงานทั่วไป (กองคลัง) 7,000 นางสาววชัราพร   ไวสติ นางสาววัชราพร   ไวสติ เสนอราคาต่ําสุดเปนไป ใบสั่งจางเลขที่ 025/2562

ตามเงื่อนไขที่ อบต. ลงวันที่ 2 ม.ค. 2562

วังทรายคํา กําหนด

จางเหมาผูชวยผูดูแลเด็ก 7,000 นางวไิลลักษณ   ชุมชา นางวิไลลักษณ   ชุมชา เสนอราคาต่ําสุดเปนไป ใบสั่งจางเลขที่ 026/2562

ศพด.ปงวงั ตามเงื่อนไขที่ อบต. ลงวันที่ 2 ม.ค. 2562

ประจําเดือน ม.ค. 2562 วังทรายคํา กําหนด

จางเหมาผูชวยผูดูแลเด็ก 7,000 น.ส.ดาวนภา   กลาหาญ น.ส.ดาวนภา   กลาหาญ เสนอราคาต่ําสุดเปนไป ใบสั่งจางเลขที่ 027/2562

ศพด.ตนฮาง ตามเงื่อนไขที่ อบต. ลงวันที่ 2 ม.ค. 2562

ประจําเดือน ม.ค. 2562 วังทรายคํา กําหนด

1 เฉพาะเจาะจง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน

องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

วันที่ 31  เดือน มกราคม  พ.ศ.  2562

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง

2 เฉพาะเจาะจง

3 เฉพาะเจาะจง

4 เฉพาะเจาะจง

5 เฉพาะเจาะจง

6 เฉพาะเจาะจง



แบบ สขร 1

ลําดับ วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

ที่ หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

จางเหมาผูชวยผูดูแลเด็ก 7,000 น.ส.ศรีแพร   เชิงเร็ว น.ส.ศรีแพร   เชิงเร็ว เสนอราคาต่ําสุดเปนไป ใบสั่งจางเลขที่ 028/2562

ศพด.ทุงฮี ตามเงื่อนไขที่ อบต. ลงวันที่ 2 ม.ค. 2562

ประจําเดือน  ม.ค. 2562 วังทรายคํา กําหนด

จางเหมาภารโรง ประจําศูนย 7,000 นายเมา   ลํามะนิต นายเมา   ลํามะนิต เสนอราคาต่ําสุดเปนไป ใบสั่งจางเลขที่ 029/2562

พัฒนาเด็กเล็กบานตนฮาง ตามเงื่อนไขที่ อบต. ลงวันที่ 2 ม.ค. 2562

ประจําเดือน ม.ค. 2562 วังทรายคํา กําหนด

จางเหมาภารโรง ประจําศูนย 7,000 นายบุญสง   ใจบุญ นายบุญสง   ใจบุญ เสนอราคาต่ําสุดเปนไป ใบสั่งจางเลขที่ 030/2562

พัฒนาเด็กเล็กบานทุงฮี ตามเงื่อนไขที่ อบต. ลงวันที่ 2 ม.ค. 2562

ประจําเดือน ม.ค. 2562 วังทรายคํา กําหนด

จางเหมาภารโรง ประจําศูนย 7,000 นายสุทิน  จัดดี นายสุทิน  จัดดี เสนอราคาต่ําสุดเปนไป ใบสั่งจางเลขที่ 031/2562

พัฒนาเด็กเล็กบานปงวัง ตามเงื่อนไขที่ อบต. ลงวันที่ 2 ม.ค. 2562

ประจําเดือน ม.ค. 2562 วังทรายคํา กําหนด

จางเหมาบริการเจาหนาที่ 7,000 นายธงชัย   เชิงเร็ว นายธงชัย   เชิงเร็ว เสนอราคาต่ําสุดเปนไป ใบสั่งจางเลขที่ 032/2562

รักษาความปลอดภยั ตามเงื่อนไขที่ อบต. ลงวันที่ 2 ม.ค. 2562

ประจําเดือน  ม.ค. 2562 วังทรายคํา กําหนด

จางเหมาคนงานทั่วไป 7,000 นางสาวนิภาวรรณ   แกวประภา นางสาวนิภาวรรณ   แกวประภา เสนอราคาต่ําสุดเปนไป ใบสั่งจางเลขที่ 033/2562

12 (สํานักปลัด) ตามเงื่อนไขที่ อบต. ลงวันที่ 2 ม.ค. 2562

ประจําเดือน ม.ค. 2562 วังทรายคํา กําหนด

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน

องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

วันที่ 31  เดือน มกราคม  พ.ศ.  2562

7 เฉพาะเจาะจง

8 เฉพาะเจาะจง

9 เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

10 เฉพาะเจาะจง

11 เฉพาะเจาะจง



                 แบบ สขร 1

ลําดับ วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

ที่ หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

จางเหมาพนักงานขับรถบรรทุกน้ํา 7,000 นายเสมือน   กลาหาญ นายเสมือน   กลาหาญ เสนอราคาต่ําสุดเปนไป ใบสั่งจางเลขที่ 034/2562

(สํานักปลัด) ตามเงื่อนไขที่ อบต. ลงวันที่ 2 ม.ค. 2562

ประจําเดือน ม.ค. 2562 วังทรายคํา กําหนด

จางเหมาธุรการกองชาง 7,000 นางสาวกัลยสุดา  แกวประภา นางสาวกัลยสุดา  แกวประภา เสนอราคาต่ําสุดเปนไป ใบสั่งจางเลขที่ 035/2562

ประจําเดือน ม.ค. 2562 ตามเงื่อนไขที่ อบต. ลงวันที่ 2 ม.ค. 2562

วังทรายคํา กําหนด

จางเหมาทําปายไวนิล 360 รานวงัเหนืออิงคเจ็ท แอนด รานวังเหนืออิงคเจ็ท แอนด เสนอราคาต่ําสุดเปนไป ใบสั่งจางเลขที่ 037/2562

"แยกกอนท้ิง" พญาวังสังฆภัณฑ พญาวังสังฆภัณฑ ตามเงื่อนไขที่ อบต. ลงวันที่ 4 ม.ค. 2562

วังทรายคํา กําหนด

จางเหมาทําปายวันเด็กแหงชาติ 500 รานวงัเหนืออิงคเจ็ท แอนด รานวังเหนืออิงคเจ็ท แอนด เสนอราคาต่ําสุดเปนไป ใบสั่งจางเลขที่ 038/2562

ประจําป 2562 พญาวังสังฆภัณฑ พญาวังสังฆภัณฑ ตามเงื่อนไขที่ อบต. ลงวันที่ 7 ม.ค. 2562

วังทรายคํา กําหนด

จางเหมาเครื่องเสียง 2,000 นายสายันต   หลวงทิพย นายสายันต   หลวงทิพย เสนอราคาต่ําสุดเปนไป ใบสั่งจางเลขที่ 039/2562

งานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2562 ตามเงื่อนไขที่ อบต. ลงวันที่ 9 ม.ค. 2562

วังทรายคํา กําหนด

จางบเหมาทําปายโครงการ 450 รานวงัเหนืออิงคเจ็ท แอนด รานวังเหนืออิงคเจ็ท แอนด เสนอราคาต่ําสุดเปนไป ใบสั่งจางเลขที่ 040/2562

18 สงเสริมการสรางสุขภาพประชาชน พญาวังสังฆภัณฑ พญาวังสังฆภัณฑ ตามเงื่อนไขที่ อบต. ลงวันที่ 11 ม.ค. 2562

วังทรายคํา กําหนด

เฉพาะเจาะจง

13 เฉพาะเจาะจง

14 เฉพาะเจาะจง

15 เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน

องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

วันที่ 31  เดือน มกราคม พ.ศ.  2562

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง

16 เฉพาะเจาะจง

17



                 แบบ สขร 1

ลําดับ วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

ที่ หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

จางเหมาซอมเครื่องปรับอากาศ 1,000 เวียงปาเปาแอร เวียงปาเปาแอร เสนอราคาต่ําสุดเปนไป ใบสั่งจางเลขที่ 041/2562

(หองประชุม) ตามเงื่อนไขที่ อบต. ลงวันที่ 23 ม.ค. 2562

วังทรายคํา กําหนด

จางเหมาเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 7,000 นายธงชัย   เชิงเร็ว นายธงชัย   เชิงเร็ว เสนอราคาต่ําสุดเปนไป ใบสั่งจางเลขที่ 042/2562

ประจําเดือน ม.ค. 2562 ตามเงื่อนไขที่ อบต. ลงวันที่ 31 ม.ค. 2562

วังทรายคํา กําหนด

เชาเครื่องถายเอกสาร 3,000 หจก.เอส.พ.ีซัพพลาย โอเอ หจก.เอส.พี.ซัพพลาย โอเอ เสนอราคาต่ําสุดเปนไป สัญญาเชาเลขที่ 005/2562

ประจําเดือน ม.ค. 2562 ตามเงื่อนไขที่ อบต. ลงวันที่ 31 ม.ค. 2562

วังทรายคํา กําหนด

ซื้ออาหารเสริม (นม) 44,871.16 บริษัท เชียงใหมเฟรชมิลค จํากัด บริษัท เชียงใหมเฟรชมิลค จํากัด เสนอราคาต่ําสุดเปนไป สัญญาซื้อขายเลขที่ 005/2562

ประจําเดือน ก.พ. 2562 ตามเงื่อนไขที่ อบต. ลงวันที่ 31 ม.ค. 2562

วังทรายคํา กําหนด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน

องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

วันที่ 31  เดือน มกราคม พ.ศ.  2562

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง

19 เฉพาะเจาะจง

20 เฉพาะเจาะจง

21 เฉพาะเจาะจง

22 เฉพาะเจาะจง


