
แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 250.00                เฉพาะเจาะจง ร้านทีเอ็นบีปร้ินเตอร์เซอร์วิส ร้านทีเอ็นบีปร้ินเตอร์เซอร์วิส ราคาเหมาะสม 312/2563

250.00                                 250.00                                 3 ส.ค. 63

2 จัดซ้ือทรายทีมีฟอส 1% 8,100.00             เฉพาะเจาะจง บจ.ไอคิวเซนเตอร์พลัส บจ.ไอคิวเซนเตอร์พลัส ราคาเหมาะสม 313/2563

8,100.00                               8,100.00                               5 ส.ค. 63

3 จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง เคร่ืองพ่นยุง 108.70                เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง ราคาเหมาะสม 314/2563

108.70                                 108.70                                 5 ส.ค. 63

4 จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง งมม 615 65.20                 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง ราคาเหมาะสม 315/2563

65.20                                   65.20                                   5 ส.ค. 63

5 จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง ขห 5112 1,002.00             เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง ราคาเหมาะสม 316/2563

1,002.00                               1,002.00                               6 ส.ค. 63

6 จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง งมม 615 66.40                 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง ราคาเหมาะสม 317/2563

66.40                                   66.40                                   11 ส.ค. 63

7 จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง กบ 9924 1,002.00             เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง ราคาเหมาะสม 318/2563

1,002.00                               1,002.00                               11 ส.ค. 63

สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต้าบลสันกลาง อ้าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ล้าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

8 จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง ผต 3155 841.70                เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง ราคาเหมาะสม 319/2563

841.70                                 841.70                                 11 ส.ค. 63

9 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน 1,404.00             เฉพาะเจาะจง ร้านไทยพัฒน์ศึกษา ร้านไทยพัฒน์ศึกษา ราคาเหมาะสม 320/2563

1,404.00                               1,404.00                               11 ส.ค. 63

10 จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง ขอ 4985 1,002.00             เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง ราคาเหมาะสม 321/2563

1,002.00                               1,002.00                               17 ส.ค. 63

11 จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง งมม 615 67.30                 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง ราคาเหมาะสม 322/2563

67.30                                   67.30                                   17 ส.ค. 63

12 จัดซ้ือชุดสังฆทาน 200.00                เฉพาะเจาะจง ร้านแดงสังฆภัณฑ์ ร้านแดงสังฆภัณฑ์ ราคาเหมาะสม 323/2563

200.00                                 200.00                                 19 ส.ค. 63

13 จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง ขห 5112 987.00                เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง ราคาเหมาะสม 324/2563

987.00                                 987.00                                 19 ส.ค. 63

14 จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง 2กฆ 3788 67.30                 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง ราคาเหมาะสม 325/2563

67.30                                   67.30                                   20 ส.ค. 63

สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต้าบลสันกลาง อ้าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ล้าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

15 จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง งมม 615 67.30                 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง ราคาเหมาะสม 326/2563

67.30                                   67.30                                   21 ส.ค. 63

16 จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง ผต 3155 654.00                เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง ราคาเหมาะสม 327/2563

654.00                                 654.00                                 21 ส.ค. 63

17 จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง 82-9637 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง ราคาเหมาะสม 328/2563

-                                      -                                      25 ส.ค. 63

18 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 8,400.00             เฉพาะเจาะจง บจ.เคเคซัพพลายการวิศวกรรม บจ.เคเคซัพพลายการวิศวกรรม ราคาเหมาะสม 329/2563

8,400.00                               8,400.00                               26 ส.ค. 63

19 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองดับเพลิง 26,600.00            เฉพาะเจาะจง ร้านนวพรการค้า ร้านนวพรการค้า ราคาเหมาะสม 330/2563

26,600.00                             26,600.00                             26 ส.ค. 63

20 จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง งมม 615 67.30                 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง ราคาเหมาะสม 332/2563

67.30                                   67.30                                   26 ส.ค. 63

21 จัดซ้ือ้้ามันเช้ือเพลิง กบ 9924 1,137.00             เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง ราคาเหมาะสม 333/2563

1,137.00                               1,137.00                               26 ส.ค. 63

สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต้าบลสันกลาง อ้าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ล้าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

22 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,444.50             เฉพาะเจาะจง ร้านปูเป้การไฟฟ้า ร้านปูเป้การไฟฟ้า ราคาเหมาะสม 334/2563

1,444.50                               1,444.50                               27 ส.ค. 63

23 จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง ผต 3155 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง ราคาเหมาะสม 335/2563

-                                      -                                      28 ส.ค. 63

24 จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง 2 กฆ 3788 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง ราคาเหมาะสม 3362563

-                                      -                                      28 ส.ค. 63

25 จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง ขห 5112 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง ราคาเหมาะสม 337/2563

-                                      -                                      28 ส.ค. 63

26 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 33,689.60            เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ้ากัด บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ้ากัด ราคาเหมาะสม 338/2563

33,689.60                             33,689.60                             28 ส.ค. 63

27 จ้างเหมาจัดท้าป้ายโครงการธรรมสัญจร 300.00                เฉพาะเจาะจง ร้านนิดโฆษณา ร้านนิดโฆษณา ราคาเหมาะสม 161/2563

300.00                                 300.00                                 3 ส.ค. 63

28 จ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจ้าทาง 119,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท รูบ้ีคาร์เร้นท์ทัล จ้ากัด บริษัท รูบ้ีคาร์เร้นท์ทัล จ้ากัด ราคาเหมาะสม 163/2563

แบบปรับอากาศ 2 ช้ัน 45 ท่ีน่ัง จ้านวน 2 คัน 119,000.00                           119,000.00                           11 ส.ค. 63

สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต้าบลสันกลาง อ้าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ล้าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

29 จ้างเหมาจัดท้าป้ายโครงการพัฒนาศักยภาพ 300.00                เฉพาะเจาะจง ร้านนิดโฆษณา ร้านนิดโฆษณา ราคาเหมาะสม 164/2563

ผู้น้าชุมชนด้านสาธารณสุข 300.00                                 300.00                                 11 ส.ค. 63

30 จ้างเหมาท้าป้ายไวนิลการจัดบูธป้องกันการจมน้้า 6,150.00             เฉพาะเจาะจง ร้านนิดโฆษณา ร้านนิดโฆษณา ราคาเหมาะสม 165/2563

6,150.00                               6,150.00                               21 ส.ค. 63

31 จ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้า 8,200.00             เฉพาะเจาะจง นายศิริพงษ์  เชียงใจ นายศิริพงษ์  เชียงใจ ราคาเหมาะสม 166/2563

สาธารณะและดูแลเคร่ืองเสียง ประจ้าเดือน 8,200.00                               8,200.00                               28 ส.ค. 63

สิงหาคม 2563

32 จ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานแม่บ้านภายใน 8,200.00             เฉพาะเจาะจง นางลัดดา  สิงห์ต๊ะ นางลัดดา  สิงห์ต๊ะ ราคาเหมาะสม 167/2563

ศพด. อบต.สันกลาง ประจ้าเดือน สิงหาคม 8,200.00                               8,200.00                               28 ส.ค. 63

2563

33 จ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานด้านเอกสาร ภายใน 8,200.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ  ยาวิลาศ นางสาวจุฑามาศ  ยาวิลาศ ราคาเหมาะสม 168/2563

ศพด.อบต.สันกลาง ประจ้าเดือน สิงหาคม 8,200.00                               8,200.00                               28 ส.ค. 63

2563

34 จ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานพ่ีเล้ียง ศพด. 8,200.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทร์จิรา  จีรัตน์ นางสาวจันทร์จิรา  จีรัตน์ ราคาเหมาะสม 169/2563

อบต.สันกลาง ประจ้าเดือน สิงหาคม 2563 8,200.00                               8,200.00                               28 ส.ค. 63

35 จ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา 8,200.00             เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมวุฒิ  ใจชนะ นายเฉลิมวุฒิ  ใจชนะ ราคาเหมาะสม 170/2563

สาธารณภัย ประจ้าเดือน สิงหาคม 2563 8,200.00                               8,200.00                               28 ส.ค. 63

สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต้าบลสันกลาง อ้าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ล้าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

36 จ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา 8,200.00             เฉพาะเจาะจง นายทักษิณ  อุดมผล นายทักษิณ  อุดมผล ราคาเหมาะสม 171/2563

สาธารณภัย ประจ้าเดือน สิงหาคม 2563 8,200.00                               8,200.00                               28 ส.ค. 63

37 จ้างเหมารถรับ-ส่งเด็ก ศพด.อบต.สันกลาง 9,000.00             เฉพาะเจาะจง นายอุทัย  ธรรมสิทธ์ิ นายอุทัย  ธรรมสิทธ์ิ ราคาเหมาะสม 173/2563

ประจ้าเดือนกันยายน 2563 9,000.00                               9,000.00                               28 ส.ค. 63

38 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศแบบไม่ประจ้าทาง 16,200.00            เฉพาะเจาะจง นายมนต์นรินทร์  ศิริโชติทวี นายมนต์นรินทร์  ศิริโชติทวี ราคาเหมาะสม 174/2563

พร้อมน้้ามันเช้ือเพลิงและคนขับ 9 คัน 16,200.00                             16,200.00                             28 ส.ค. 63

39 จ้างเหมาก่อสร้างพนักง คสล. หมู่ท่ี 4 บ้านป่าตัน 398,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านอนุรักษ์ค้าวัสดุ ร้านอนุรักษ์ค้าวัสดุ ราคาเหมาะสม สัญญา 027/2563

398,000.00                           398,000.00                           3 ส.ค. 63

40 จ้างเหมาก่อสร้างล้อมร้ัว คสล. หมู่ท่ี 7 400,700.00          เฉพาะเจาะจง หจก.สหกิจเอ็นจิเนียร่ิงฯ หจก.สหกิจเอ็นจิเนียร่ิงฯ ราคาเหมาะสม สัญญา 028/2563

400,700.00                           400,700.00                           7 ส.ค. 63

41 จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 8 498,500.00          เฉพาะเจาะจง นายพิเชษฐ์ เมตตาวิริยะ นายพิเชษฐ์ เมตตาวิริยะ ราคาเหมาะสม สัญญา 029/2563

498,500.00                           498,500.00                           10 ส.ค. 63

42 จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องประชุม 398,000.00          เฉพาะเจาะจง นายกมล  นันทะพงศ์ นายกมล  นันทะพงศ์ ราคาเหมาะสม สัญญา 030/2563

หมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 398,000.00                           398,000.00                           14 ส.ค. 63

สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต้าบลสันกลาง อ้าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ล้าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

43 โครงการติดต้ังหัวจ่ายน้้าประปาดับเพลิง 150,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนวพรการค้า ร้านนวพรการค้า ราคาเหมาะสม สัญญา 031/2563

ภายในพ้ืนท่ี จ้านวน 10 จุด 150,000.00                           150,000.00                           28 ส.ค. 63

สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต้าบลสันกลาง อ้าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ล้าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป


