
แบบ สขร.

1 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง 2 กฆ 3788 68.20                เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 001/2564
68.20                                      68.20                                      1-ต.ค.-63

2 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) โรงเรียน ประจ้ำเดือน 33,689.60           เฉพำะเจำะจง บริษทั เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ้ำกัด บริษทั เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 002/2564
ต.ค. 63 33,689.60                                33,689.60                                1-ต.ค.-63

3 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง ขห 5112 967.00               เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 003/2564
967.00                                    967.00                                    6-ต.ค.-63

4 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง 2 กฆ 3788 67.00                เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 004/2564
67.00                                      67.00                                      7-ต.ค.-63

5 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง กบ 9924 1,117.00            เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 005/2564
1,117.00                                  1,117.00                                  7-ต.ค.-63

6 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง ผต 3115 870.30               เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 006/2564
870.30                                    870.30                                    8-ต.ค.-63

7 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง ผต 3115 608.80               เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 007/2564
608.80                                    608.80                                    12-ต.ค.-63

สรุปผลกำรด้ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2563
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลสันกลำง อ้ำเภอสันปำ่ตอง จังหวดัเชียงใหม่

ล้ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วธิซ้ืีอ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ
เลขที่และวนัที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วงเงินงบประมำณ
(รำคำกลำง)

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป



แบบ สขร.

8 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง 2 กฆ 3788 67.60                เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 008/2564
67.60                                      67.60                                      12-ต.ค.-63

9 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง พน่ยำยุง 66.10                เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 009/2564
66.10                                      66.10                                      14-ต.ค.-63

10 จัดซ้ือเส้ือกั๊กสะทอ้นพร้อมสกรีน 3,640.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนกุณทริำภณัฑ์ ร้ำนกุณทริำภณัฑ์ รำคำเหมำะสม 010/2564
3,640.00                                  3,640.00                                  14-ต.ค.-63

11 จัดซ้ือตรำยำง (ส้ำนักปลัด) 1,010.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนสระอูปร้ินท์ ร้ำนสระอูปร้ินท์ รำคำเหมำะสม 012/2564
1,010.00                                  1,010.00                                  15-ต.ค.-63

12 จัดซ้ือตรำยำง (กองคลัง) 570.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำนสระอูปร้ินท์ ร้ำนสระอูปร้ินท์ รำคำเหมำะสม 013/2564
570.00                                    570.00                                    15-ต.ค.-63

13 จัดซ้ือตรำยำง (กองช่ำง) 2,060.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนสระอูปร้ินท์ ร้ำนสระอูปร้ินท์ รำคำเหมำะสม 014/2564
2,060.00                                  2,060.00                                  15-ต.ค.-63

14 จัดซ้ือตรำยำง (กองกำรศึกษำ) 1,040.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนสระอูปร้ินท์ ร้ำนสระอูปร้ินท์ รำคำเหมำะสม 015/2564
1,040.00                                  1,040.00                                  15-ต.ค.-63

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด้ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2563
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลสันกลำง อ้ำเภอสันปำ่ตอง จังหวดัเชียงใหม่

ล้ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รำคำกลำง)
วธิซ้ืีอ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ



แบบ สขร.

15 จัดซ้ือวดัสุคอมพวิเตอร์ (หมึกปร้ินเตอร์) 22,800.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนทเีอ็นบปีร้ินเตอร์ ร้ำนทเีอ็นบปีร้ินเตอร์ รำคำเหมำะสม 016/2564
22,800.00                                22,800.00                                15-ต.ค.-63

16 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง ขอ 4985 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 017/2564
-                                         -                                         15-ต.ค.-63

17 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง เคร่ืองตัดหญ้ำ 111.50               เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 018/2564
111.50                                    111.50                                    19-ต.ค.-63

18 จัดซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ 1,123.50            เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนพลกำรค้ำ ร้ำนธนพลกำรค้ำ รำคำเหมำะสม 019/2564
1,123.50                                  1,123.50                                  19-ต.ค.-63

19 จัดซ้ือวสัดุส้ำนักงำน 5,543.00            เฉพำะเจำะจง หจก.เปำ่เปำ หจก.เปำ่เปำ รำคำเหมำะสม 020/2564
5,543.00                                  5,543.00                                  19-ต.ค.-63

20 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง ขห 5112 982.00               เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 021/2564
982.00                                    982.00                                    20-ต.ค.-63

21 จัดซ้ือวสัดุส้ำนักงำน (กองกำรศึกษำ) 255.00               เฉพำะเจำะจง หจก.เปำ่เปำ หจก.เปำ่เปำ รำคำเหมำะสม 022/2564
255.00                                    255.00                                    20-ต.ค.-63

สรุปผลกำรด้ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2563
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลสันกลำง อ้ำเภอสันปำ่ตอง จังหวดัเชียงใหม่

ล้ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รำคำกลำง)
วธิซ้ืีอ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.

22 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง ผต 3155 923.10               เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 023/2564
923.10                                    923.10                                    21-ต.ค.-63

23 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง 2 กฆ 3788 66.10                เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 024/2564
66.10                                      66.10                                      21-ต.ค.-63

24 จัดซ้ือน้้ำม้นเชื้อเพลิง ขห 5112 442.00               เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 025/2564
442.00                                    442.00                                    26-ต.ค.-63

25 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง กบ 9924 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 026/2564
-                                         -                                         26-ต.ค.-63

26 จัดซ้ือน้้ำมันเชื่อเพลิง น้้ำกล่ัน เฉพำะเจำะจง สหรกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหรกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 027/2564
-                                         -                                         27-ต.ค.-63

27 จัดซ้ือวสัดุส้ำนักงำน (ตรำยำง) 630.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำนสระอูปร้ินท์ ร้ำนสระอูปร้ินท์ รำคำเหมำะสม 028/2564
630.00                                    630.00                                    27-ต.ค.-63

28 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง ขอ 4985 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 029/2564
-                                         -                                         29-ต.ค.-63

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด้ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2563
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลสันกลำง อ้ำเภอสันปำ่ตอง จังหวดัเชียงใหม่

ล้ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รำคำกลำง)
วธิซ้ืีอ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ



แบบ สขร.

29 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง จฉง 932 66.10                เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 030/2564
66.10                                      66.10                                      29-ต.ค.-63

30 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง 2 กฆ 3788 64.90                เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 031/2564
64.90                                      64.90                                      29-ต.ค.-63

31 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) โรงเรียน ประจ้ำเดือน 53,659.80           เฉพำะเจำะจง บริษทั เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ้ำกัด บริษทั เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 032/2564
พ.ย. 63 53,659.80                                53,659.80                                30-ต.ค.-63

32 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อปฏบิติังำนปอ้งกันและ 8,200.00            เฉพำะเจำะจง นำยพรีวชิญ์ สุต๋ำ นำยพรีวชิญ์ สุต๋ำ รำคำเหมำะสม 001/2564
บรรเทำสำธำรณภยั ประจ้ำเดือน ต.ค. 63 8,200.00                                  8,200.00                                  1-ต.ค.-63

33 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อปฏบิติังำนซ่อมแซมไฟฟำ้ 8,200.00            เฉพำะเจำะจง นำยศิริพงษ ์เชียงใจ นำยศิริพงษ ์เชียงใจ รำคำเหมำะสม 002/2564
และดูแลเคร่ืองเสียง ประจ้ำเดือน ต.ค. 63 8,200.00                                  8,200.00                                  1-ต.ค.-63

34 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อปฏบิติังำนนักกำรภำรโรง 8,200.00            เฉพำะเจำะจง นำยไชยรัตน์  ดีต๋ำ นำยไชยรัตน์  ดีต๋ำ รำคำเหมำะสม 003/2564
โรงเรียนอนุบำลและ ศพด. อบต.สันกลำง 8,200.00                                  8,200.00                                  1-ต.ค.-63

35 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อปฏบิติังำนด้ำนธรุกำร ศพด. 8,200.00            เฉพำะเจำะจง นำงสำวจันทร์จิรำ  จีรัตน์ นำงสำวจันทร์จิรำ  จีรัตน์ รำคำเหมำะสม 004/2563
อบต.สันกลำง เดือน ต.ค. 63 8,200.00                                  8,200.00                                  1-ต.ค.-63

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด้ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2563
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลสันกลำง อ้ำเภอสันปำ่ตอง จังหวดัเชียงใหม่

ล้ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รำคำกลำง)
วธิซ้ืีอ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ



แบบ สขร.

36 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อปฏบิติังำนแม่บำ้นโรงเรียน 8,200.00            เฉพำะเจำะจง นำงลัดดำ สิงหต๊์ะ นำงลัดดำ สิงหต๊์ะ รำคำเหมำะสม 006/2564
อนุบำลและ ศพด.อบต.สันกลำง เดือน ต.ค. 63 8,200.00                                  8,200.00                                  1-ต.ค.-63

37 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อปฏบิติังำนด้ำนพฒันำและ 8,200.00            เฉพำะเจำะจง นำงสำวทพิรัตน์  เต๋จ๊ะแก้ว นำงสำวทพิรัตน์  เต๋จ๊ะแก้ว รำคำเหมำะสม 007/2564
จัดเก็บรำยได้ ประจ้ำเดือน ต.ค. 63 8,200.00                                  8,200.00                                  1-ต.ค.-63

38 จ้ำงรถรับ-ส่ง นักเรียน ศพด.อบต. 9,000.00            เฉพำะเจำะจง นำยอุทยั ธรรมสิทธิ์ นำยอุทยั ธรรมสิทธิ์ รำคำเหมำะสม 008/2564
ประจ้ำเดือน ต.ค. 63 9,000.00                                  9,000.00                                  1-ต.ค.-64

39 จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถจักรยำนยนต์ จฉง 932 3,691.07            เฉพำะเจำะจง บจ.นิยมพำนิช บจ.นิยมพำนิช รำคำเหมำะสม 009/2564
3,691.07                                  3,691.07                                  7-ต.ค.-63

40 จ้ำงเหมำซ่อมแซมปร้ินเตอร์ HP GT5810 1,800.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนทเีอ็นบปีร้ินเตอร์เซอร์วสิ ร้ำนทเีอ็นบปีร้ินเตอร์เซอร์วสิ รำคำเหมำะสม 010/2564
1,800.00                                  1,800.00                                  8-ต.ค.-63

41 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำเล่ม ข้อบญัญัติ 3,442.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนช่ำงกระดำษก๊อปปี้เซนเตอร์ ร้ำนช่ำงกระดำษก๊อปปี้เซนเตอร์ รำคำเหมำะสม 011/2564
งบประมำณรำยจ่ำยประจ้ำป ี2564 3,442.00                                  3,442.00                                  8-ต.ค.-64

42 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศบริเวณ 11,770.00           เฉพำะเจำะจง บจ. โตโยต้ำเชียงใหม่ บจ. โตโยต้ำเชียงใหม่ รำคำเหมำะสม 012/2564
หอ้งปฏบิติักำรพยำบำล รถยนต์หมำยเลข 11,770.00                                11,770.00                                9-ต.ค.-63
ทะเบยีน ขอ 4985

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด้ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2563
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลสันกลำง อ้ำเภอสันปำ่ตอง จังหวดัเชียงใหม่

ล้ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รำคำกลำง)
วธิซ้ืีอ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ



แบบ สขร.

43 จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลำง หมำยเลข 8,540.00            เฉพำะเจำะจง นำงพชิญ์กำนต์  ใจเปง็ นำงพชิญ์กำนต์  ใจเปง็ รำคำเหมำะสม 013/2564
ทะเบยีน กบ 9924 8,540.00                                  8,540.00                                  9-ต.ค.-63

44 จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถจักรยำนยนต์ งมม 615 1,150.17            เฉพำะเจำะจง บจ.นิยำพำนิช บจ.นิยำพำนิช รำคำเหมำะสม 014/2564
1,150.17                                  1,150.17                                  14-ต.ค.-63

45 จ้ำงเหมำขุดลอกล้ำเหมืองสำธำรณประโยชน์ 10,800.00           เฉพำะเจำะจง นำยสวสัด์ิ  รำวเรือง นำยสวสัด์ิ  รำวเรือง รำคำเหมำะสม 015/2564
ล้ำเหมืองแม่กุ้ง หมู่ที่ 3 บำ้นกลำงเหนือ 10,800.00                                10,800.00                                27-ต.ค.-63

46 จ้ำงเหมำตัดหญ้ำบริเวณสองข้ำงทำงถนน 25,000.00           เฉพำะเจำะจง นำยวำรินทร์  สิงหก์ี นำยวำรินทร์  สิงหก์ี รำคำเหมำะสม 016/2564
สำยหลัก พร้อมจัดเก็บและท้ำควำมสะอำด 25,000.00                                25,000.00                                27-ต.ค.-63
หมู่ที่ 1 2 4 8 7 5

47 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อปฏบิติังำนด้ำนพฒันำและ 8,200.00            เฉพำะเจำะจง นำงสำวทพิรัตน์  เต๋จ๊ะแก้ว นำงสำวทพิรัตน์  เต๋จ๊ะแก้ว รำคำเหมำะสม 017/2564
จัดเก็บรำยได้ ประจ้ำเดือน ต.ค. 63 8,200.00                                  8,200.00                                  30-ต.ค.-63

48 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อปฏบิติังำนแม่บำ้นโรงเรียน 8,200.00            เฉพำะเจำะจง นำงลัดดำ สิงหต๊์ะ นำงลัดดำ สิงหต๊์ะ รำคำเหมำะสม 018/2564
อนุบำลและ ศพด.อบต.สันกลำง เดือน ต.ค. 63 8,200.00                                  8,200.00                                  30-ต.ค.-63

49 จ้ำงเหมำบคุคลปฏบิติังำนธรุกำร ศพด. 8,200.00            เฉพำะเจำะจง นำงสำวจุฑำมำศ ยำวลิำศ นำงสำวจุฑำมำศ ยำวลิำศ รำคำเหมำะสม 019/2564
อบต.สันกลำง 8,200.00                                  8,200.00                                  30-ต.ค.-63

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด้ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2563
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลสันกลำง อ้ำเภอสันปำ่ตอง จังหวดัเชียงใหม่

ล้ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รำคำกลำง)
วธิซ้ืีอ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ



แบบ สขร.

50 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อปฏบิติังำนซ่อมแซมไฟฟำ้ 8,200.00            เฉพำะเจำะจง นำยศิริพงษ ์เชียงใจ นำยศิริพงษ ์เชียงใจ รำคำเหมำะสม 020/2564
และดูแลเคร่ืองเสียง ประจ้ำเดือน ต.ค. 63 8,200.00                                  8,200.00                                  30-ต.ค.-63

51 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อปฏบิติังำนด้ำนธรุกำร ศพด. 8,200.00            เฉพำะเจำะจง นำงสำวจันทร์จิรำ  จีรัตน์ นำงสำวจันทร์จิรำ  จีรัตน์ รำคำเหมำะสม 021/2564
อบต.สันกลำง เดือน ต.ค. 63 8,200.00                                  8,200.00                                  30-ต.ค.-63

52 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อปฏบิติังำนนักกำรภำรโรง 8,200.00            เฉพำะเจำะจง นำยไชยรัตน์  ดีต๋ำ นำยไชยรัตน์  ดีต๋ำ รำคำเหมำะสม 022/2564
โรงเรียนอนุบำลและ ศพด. อบต.สันกลำง 8,200.00                                  8,200.00                                  30-ต.ค.-63

53 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อปฏบิติังำนปอ้งกันและ 8,200.00            เฉพำะเจำะจง นำยพรีวชิญ์ สุต๋ำ นำยพรีวชิญ์ สุต๋ำ รำคำเหมำะสม 023/2564
บรรเทำสำธำรณภยั ประจ้ำเดือน ต.ค. 63 8,200.00                                  8,200.00                                  30-ต.ค.-63

54 จ้ำงเหมำรถรับ-ส่ง นักเรียนโรงเรียนอนุบำล 8,550.00            เฉพำะเจำะจง นำยอุทยั  ธรรมสิทธิ์ นำยอุทยั  ธรรมสิทธิ์ รำคำเหมำะสม 024/2564
อบต.สันกลำง เดือน พ.ย. 63 8,550.00                                  8,550.00                                  30-ต.ค.-63

55 จ้ำงเหมำบคุคลปฏบิติังำนกูชีพกู้ภยั เดือน 8,200.00            เฉพำะเจำะจง นำยศรัณย์  เปล่งศรี นำยศรัณย์  เปล่งศรี รำคำเหมำะสม 025/2564
พ.ย. 63 8,200.00                                  8,200.00                                  30-ต.ค.-63

56 จ้ำงเหมำจัดเวทขีนำดใหญ่พร้อมโครงเหล็กฉำก 9,000.00            เฉพำะเจำะจง นำยสิริพงษ ์ รู้ฉลำด นำยสิริพงษ ์ รู้ฉลำด รำคำเหมำะสม 026/2564
หลังเวท ีงำนสืบสำนประเพณียี่เปง็ต้ำบลสันกลำง 9,000.00                                  9,000.00                                  30-ต.ค.-63

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด้ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2563
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลสันกลำง อ้ำเภอสันปำ่ตอง จังหวดัเชียงใหม่

ล้ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รำคำกลำง)
วธิซ้ืีอ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ



แบบ สขร.

57 จ้ำงเหมำเคร่ืองเสียงส้ำหรับงำนสืบสำนประเพณี 5,000.00            เฉพำะเจำะจง นำยสมบติั สิทธกิัน นำยสมบติั สิทธกิัน รำคำเหมำะสม 027/2564
ยี่เปง็ต้ำบลสันกลำง 5,000.00                                  5,000.00                                  30-ต.ค.-63

58 จ้ำงเหมำระบบไฟฟำ้ ไฟส่องสวำ่งในกำรจัดงำน 9,000.00            เฉพำะเจำะจง นำยวฒิุไกร  ไชยเสน นำยวฒิุไกร  ไชยเสน รำคำเหมำะสม 028/2564
ประเพณียี่เปง็ต้ำบลสันกลำง 9,000.00                                  9,000.00                                  30-ต.ค.-63

59 จ้ำงเหมำท้ำปำ้ยไวนิลโครงกำรสืบสำนประเพณี 5,400.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนนิดโฆษณำ ร้ำนนิดโฆษณำ รำคำเหมำะสม 029/2564
ยี่เปง็ต้ำบลสันกลำง 5,400.00                                  5,400.00                                  30-ต.ค.-63

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด้ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2563
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลสันกลำง อ้ำเภอสันปำ่ตอง จังหวดัเชียงใหม่

ล้ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รำคำกลำง)
วธิซ้ืีอ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ


