
แบบ สขร.

1 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง ผต 3155 962.00               เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 033/2564
962.00                                    962.00                                    1-พ.ย.-63

2 จัดซ้ือใบเสร็จรับเงินค่ำธรรมเนียมขยะมูลฝอย 9,000.00            เฉพำะเจำะจง นำยวรัิตน์  ถำไชย นำยวรัิตน์  ถำไชย รำคำเหมำะสม 034/2564
จ้ำนวน 500 เล่ม 9,000.00                                  9,000.00                                  3-พ.ย.-63

3 จัดซ้ือวสัดุซ่อมแซมกล้องวงจรปดิ CCTV 3,280.00            เฉพำะเจำะจง บจ. เคเค ซัพพลำยกำรวศิวกรรม บจ. เคเค ซัพพลำยกำรวศิวกรรม รำคำเหมำะสม 035/2564
3,280.00                                  3,280.00                                  3-พ.ย.-63

4 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง เคร่ืองพน่ละอองฝอย 108.20               เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 036/2564
108.20                                    108.20                                    3-พ.ย.-63

5 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง จฉง 932 63.40                เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 037/2564
63.40                                      63.40                                      4-พ.ย.-63

6 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง ขห 5112 967.00               เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกดั สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกดั รำคำเหมำะสม 038/2564
967.00                                    967.00                                    5-พ.ย.-63

7 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง 82-9637 1,353.80            เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 039/2564
1,353.80                                  1,353.80                                  5-พ.ย.-63

สรุปผลกำรด้ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลสันกลำง อ้ำเภอสันปำ่ตอง จังหวดัเชียงใหม่

ล้ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รำคำกลำง)
วธิซ้ืีอ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.

8 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง เคร่ืองตัดหญ้ำ 65.40                เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 040/2564
65.40                                      65.40                                      6-พ.ย.-63

9 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง 2 กฆ 3788 65.50                เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 041/2564
65.50                                      65.50                                      9-พ.ย.-63

10 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง งมม 615 65.50                เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 042/2564
65.50                                      65.50                                      9-พ.ย.-63

11 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง ขอ 4985 982.00               เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 043/2564
982.00                                    982.00                                    9-พ.ย.-63

12 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง ผต 3155 648.10               เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 044/2564
648.10                                    648.10                                    9-พ.ย.-63

13 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง กบ 9924 1,152.00            เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 045/2564
1,152.00                                  1,152.00                                  10-พ.ย.-63

14 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง จฉง 932 65.50                เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 046/2564
65.50                                      65.50                                      11-พ.ย.-63

สรุปผลกำรด้ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลสันกลำง อ้ำเภอสันปำ่ตอง จังหวดัเชียงใหม่

ล้ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รำคำกลำง)
วธิซ้ืีอ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.

15 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง งมม 615 67.00                เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 047/2564
67.00                                      67.00                                      16-พ.ย.-63

16 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง ขห 5112 1,032.00            เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 048/2564
1,032.00                                  1,032.00                                  17-พ.ย.-63

17 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง 2 กฆ 3788 67.00                เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 049/2564
67.00                                      67.00                                      18-พ.ย.-63

18 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง ผต 3155 846.20               เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 050/2564
846.20                                    846.20                                    18-พ.ย.-64

19 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง งมม 615 64.80                เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 051/2564
64.80                                      64.80                                      24-พ.ย.-63

20 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง กบ 9924 1,197.00            เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 052/2564
1,197.00                                  1,197.00                                  25-พ.ย.-63

21 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 1,500.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนทเีอ็นบปีร้ินเตอร์เซอร์วสิ ร้ำนทเีอ็นบปีร้ินเตอร์เซอร์วสิ รำคำเหมำะสม 053/2564
1,500.00                                  1,500.00                                  25-พ.ย.-63

สรุปผลกำรด้ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลสันกลำง อ้ำเภอสันปำ่ตอง จังหวดัเชียงใหม่

ล้ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รำคำกลำง)
วธิซ้ืีอ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.

22 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง 2 กฆ 3788 66.70                เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 054/2564
66.70                                      66.70                                      25-พ.ย.-63

23 จัดซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว (กองกำรศึกษำ) 2,760.00            เฉพำะเจำะจง หจก.เปำ่เปำ หจก.เปำ่เปำ รำคำเหมำะสม 055/2564
2,760.00                                  2,760.00                                  25-พ.ย.-63

24 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง เคร่ืองพน่ละอองฝอย 66.70                เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 056/2564
66.70                                      66.70                                      26-พ.ย.-63

25 จัดซ้ือครุภณัฑ์ เตำแก๊สแบบเตำเร่ง 3,000.00            เฉพำะเจำะจง หจก.พลภณัฑ์ ชี่ง ตวง วดั เชียงใหม่ หจก.พลภณัฑ์ ชี่ง ตวง วดั เชียงใหม่ รำคำเหมำะสม 057/2564
3,000.00                                  3,000.00                                  27-พ.ย.-63

26 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง งมม 615 68.50                เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 058/2564
68.50                                      68.50                                      30-พ.ย.-63

27 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อปฏบิติังำนแม่บำ้นภำยใน 8,200.00            เฉพำะเจำะจง นำงลัดดำ สิงหต๊์ะ นำงลัดดำ สิงหต๊์ะ รำคำเหมำะสม 059/2564
โรงเรียนอนุบำล และศพด. อบต.สันกลำง 8,200.00                                  8,200.00                                  30-พ.ย.-63

28 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อปฏบิติังำนผู้ช่วยธรุกำร 8,200.00            เฉพำะเจำะจง นำงสำวจันทร์จิรำ  จีรัตน์ นำงสำวจันทร์จิรำ  จีรัตน์ รำคำเหมำะสม 060/2564
โรงเรียนอนุบำล และ ศพด.อบต.สันกลำง 8,200.00                                  8,200.00                                  30-พ.ย.-63

สรุปผลกำรด้ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลสันกลำง อ้ำเภอสันปำ่ตอง จังหวดัเชียงใหม่

ล้ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รำคำกลำง)
วธิซ้ืีอ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.

29 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อปฏบิติังำนนักกำรภำรโรง 8,200.00            เฉพำะเจำะจง นำยไชยรัตน์  ดีต๋ำ นำยไชยรัตน์  ดีต๋ำ รำคำเหมำะสม 061/2564
โรงเรียนอนุบำลและ ศพด. อบต.สันกลำง 8,200.00                                  8,200.00                                  30-พ.ย.-63

30 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อปฏบิติังำนซ่อมแซมไฟฟำ้ 8,200.00            เฉพำะเจำะจง นำยศิริพงษ ์เชียงใจ นำยศิริพงษ ์เชียงใจ รำคำเหมำะสม 062/2564
และดูแลเคร่ืองเสียง ประจ้ำเดือน ต.ค. 63 8,200.00                                  8,200.00                                  30-พ.ย.-63

31 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อปฏบิติังำนปอ้งกันและ 8,200.00            เฉพำะเจำะจง นำยพรีวชิญ์ สุต๋ำ นำยพรีวชิญ์ สุต๋ำ รำคำเหมำะสม 063/2564
บรรเทำสำธำรณภยั ประจ้ำเดือน ต.ค. 63 8,200.00                                  8,200.00                                  30-พ.ย.-63

32 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อปฏบิติังำน กู้ชีพ กู้ภยั 8,200.00            เฉพำะเจำะจง นำงสำวนฤนำถ โอโอ๊ด นำงสำวนฤนำถ โอโอ๊ด รำคำเหมำะสม 064/2564
8,200.00                                  8,200.00                                  30-พ.ย.-63

33 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) โรงเรียน 34,742.00           เฉพำะเจำะจง บจ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ บจ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ รำคำเหมำะสม 065/2564
34,742.00                                34,742.00                                30-พ.ย.-63

34 ก่อสร้ำงถนน คสล. ข้ำงศูนย์ก้ำนันผู้ใหญ่บำ้น 36,000.00           เฉพำะเจำะจง หจก.สหกิจ เอ็นจิเนียร่ิงฯ หจก.สหกิจ เอ็นจิเนียร่ิงฯ รำคำเหมำะสม 030/2564
36,000.00                                36,000.00                                6-พ.ย.-63

35 ก่อสร้ำงขยำยไหล่ทำง คสล. หมู่ที่ 2 24,700.00           เฉพำะเจำะจง หจก.สหกิจ เอ็นจิเนียร่ิงฯ หจก.สหกิจ เอ็นจิเนียร่ิงฯ รำคำเหมำะสม 034/2564
บำ้นแม่กุ้งบก 24,700.00                                24,700.00                                6-พ.ย.-63

สรุปผลกำรด้ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลสันกลำง อ้ำเภอสันปำ่ตอง จังหวดัเชียงใหม่

ล้ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รำคำกลำง)
วธิซ้ืีอ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.

36 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 2,720.00            เฉพำะเจำะจง นำยพลวฒัน์  อินดวงจันทร์ นำยพลวฒัน์  อินดวงจันทร์ รำคำเหมำะสม 032/2564
2,720.00                                  2,720.00                                  10-พ.ย.-63

37 จ้ำงเหมำบริกำรรถตู้โดยสำรปรับอำกำศแบบไม่ 27,000.00           เฉพำะเจำะจง นำยมนต์นรินทร์  ศิริโชติทวี นำยมนต์นรินทร์  ศิริโชติทวี รำคำเหมำะสม 033/2564
ประจ้ำทำงไม่เกิน 10 ที่นั่ง พร้อมน้้ำมันเชื้อเพลิง 27,000.00                                27,000.00                                17-พ.ย.-63
และคนขับรถ จ้ำนวน 2 คัน

38 จ้ำงเหมำรถโดยสำรปรับอำกำศแบบไม่ประจ้ำ 96,000.00           เฉพำะเจำะจง บจ.เอส.ท.ีสมปองเซอร์วสิ บจ.เอส.ท.ีสมปองเซอร์วสิ รำคำเหมำะสม 034/2564
ทำงแบบ 2 ชั้น และรถตู้โดยสำรปรับอำกำศแบบ 96,000.00                                96,000.00                                26-พ.ย.-63
ไม่ประจ้ำทำง

39 จ้ำงเหมำรถรับ-ส่ง เด็กนักเรียนในโรงเรียน 9,000.00            เฉพำะเจำะจง นำยอุทยั  ธรรมสิทธิ์ นำยอุทยั  ธรรมสิทธิ์ รำคำเหมำะสม 035/2564
อนุบำลอบต.สันกลำง ประจ้ำเดือน พ.ย. 63 9,000.00                                  9,000.00                                  30-พ.ย.-63

40 จ้ำงเหมำเทลำนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบเมรุ 135,000.00         เฉพำะเจำะจง หจก.สหกิจ เอ็นจิเนียร่ิงฯ หจก.สหกิจ เอ็นจิเนียร่ิงฯ รำคำเหมำะสม 002/2564
หมู่บำ้นเอิ้ออำทร หมู่ที่ 4 บำ้นปำ่ตัน 135,000.00                               135,000.00                               6-พ.ย.-63

41 จ้ำงเหมำก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ที่ 8 บำ้นปำ่บง 182,600.00         เฉพำะเจำะจง หจก.สหกิจ เอ็นจิเนียร่ิงฯ หจก.สหกิจ เอ็นจิเนียร่ิงฯ รำคำเหมำะสม 003/2564
182,600.00                               182,600.00                               6-พ.ย.-63

42 จ้ำงเหมำขยำยไหล่ทำงถนน คสล. บริเวณข้ำง 102,300.00         เฉพำะเจำะจง หจก.สหกิจ เอ็นจิเนียร่ิงฯ หจก.สหกิจ เอ็นจิเนียร่ิงฯ รำคำเหมำะสม 004/2564
บริษทัไทยโปรดักส์ หมู่ที่ 2 บำ้นแม่กุ้งบก 102,300.00                               102,300.00                               6-พ.ย.-63

สรุปผลกำรด้ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลสันกลำง อ้ำเภอสันปำ่ตอง จังหวดัเชียงใหม่

ล้ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รำคำกลำง)
วธิซ้ืีอ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.

43 จ้ำงเหมำก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ที่ 9 140,000.00         เฉพำะเจำะจง หจก.สหกิจ เอ็นจิเนียร่ิงฯ หจก.สหกิจ เอ็นจิเนียร่ิงฯ รำคำเหมำะสม 005/2564
บำ้นใหม่หว้ยส้ม 140,000.00                               140,000.00                               6-พ.ย.-63

สรุปผลกำรด้ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลสันกลำง อ้ำเภอสันปำ่ตอง จังหวดัเชียงใหม่

ล้ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รำคำกลำง)
วธิซ้ืีอ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง


