
แบบ สขร.

1 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง ผต 3155 990.80               เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 062/2564
990.80                                    990.80                                    1-ธ.ค.-63

2 จัดซ้ืออุปกรณ์ซ่อมแซมกร่ิงของโรงเรียนอนุบำล 310.30               เฉพำะเจำะจง ร้ำนปเูปก้ำรไฟฟำ้ ร้ำนปเูปก้ำรไฟฟำ้ รำคำเหมำะสม 067/2564
อบต.สันกลำง 310.30                                    310.30                                    1-ธ.ค.-63

3 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง ขอ 4985 1,077.00            เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 068/2564
1,077.00                                  1,077.00                                  1-ธ.ค.-63

4 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง ผต 3155 1,227.00            เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 069/2564
1,227.00                                  1,227.00                                  1-ธ.ค.-63

5 จัดซ้ือวสัดุไฟฟำ้ 1,356.76            เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปต่อง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปต่อง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 070/2564
1,356.76                                  1,356.76                                  3-ธ.ค.-63

6 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง ขห 5112 1,227.00            เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 071/2564
1,227.00                                  1,227.00                                  4-ธ.ค.-63

7 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง เคร่ืองตัดหญ้ำ 69.30                เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 072/2564
69.30                                      69.30                                      7-ธ.ค.-63

สรุปผลกำรด้ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธนัวำคม พ.ศ. 2563
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลสันกลำง อ้ำเภอสันปำ่ตอง จังหวดัเชียงใหม่

ล้ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รำคำกลำง)
วธิซ้ืีอ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.

8 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง งมม 615 68.50                เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 073/2564
68.50                                      68.50                                      7-ธ.ค.-63

9 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง 82-9637 1,507.80            เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 074/2564
1,507.80                                  1,507.80                                  8-ธ.ค.-63

10 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง 2 กฆ 3788 68.50                เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 075/2564
68.50                                      68.50                                      8-ธ.ค.-63

11 จัดซ้ือวสัดุดับเพลิง 3,800.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนเชียงใหม่ดับเพลิงและกู้ชีพ ร้ำนเชียงใหม่ดับเพลิงและกู้ชีพ รำคำเหมำะสม 076/2564
3,800.00                                  3,800.00                                  8-ธ.ค.-63

12 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง กบ 9924 1,227.00            เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 077/2564
1,227.00                                  1,227.00                                  9-ธ.ค.-63

13 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง งมม 615 69.70                เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 078/2564
69.70                                      69.70                                      15-ธ.ค.-63

14 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง ผต 3155 921.50               เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 079/2564
921.50                                    921.50                                    15-ธ.ค.-63

สรุปผลกำรด้ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธนัวำคม พ.ศ. 2563
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลสันกลำง อ้ำเภอสันปำ่ตอง จังหวดัเชียงใหม่

ล้ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รำคำกลำง)
วธิซ้ืีอ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.

15 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง เคร่ืองตัดหญ้ำ 117.50               เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 080/2564
117.50                                    117.50                                    18-ธ.ค.-63

16 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง ขห 5112 1,097.00            เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 081/2564
1,097.00                                  1,097.00                                  18-ธ.ค.-63

17 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง ขอ 4985 1,117.00            เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 082/2564
1,117.00                                  1,117.00                                  21-ธ.ค.-63

18 จัดซ้ือวสัดุไฟฟำ้ 1,380.30            เฉพำะเจำะจง ร้ำนปเูปก้ำรไฟฟำ้ ร้ำนปเูปก้ำรไฟฟำ้ รำคำเหมำะสม 083/2564
1,380.30                                  1,380.30                                  21-ธ.ค.-63

19 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง งมม 615 70.90                เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 084/2564
70.90                                      70.90                                      22-ธ.ค.-63

20 จัดซ้ือกระดำษถ่ำยเอกสำรและพมิพง์ำนทั่วไป 18,100.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยพฒัน์ศึกษำ ร้ำนไทยพฒัน์ศึกษำ รำคำเหมำะสม 085/2564
18,100.00                                18,100.00                                23-ธ.ค.-63

21 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง เคร่ืองเปำ่ลม 95.60                เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 23/12/2563
95.60                                      95.60                                      25-พ.ย.-63

สรุปผลกำรด้ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธนัวำคม พ.ศ. 2563
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลสันกลำง อ้ำเภอสันปำ่ตอง จังหวดัเชียงใหม่

ล้ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รำคำกลำง)
วธิซ้ืีอ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.

22 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 3,600.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนทเีอ็นบปีร้ินเตอร์เซอร์วสิ ร้ำนทเีอ็นบปีร้ินเตอร์เซอร์วสิ รำคำเหมำะสม 087/2564
3,600.00                                  3,600.00                                  23-ธ.ค.-63

23 จัดซ้ือกระจกโค้งพร้อมเสำ และงำนติดต้ัง 36,000.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนนวพรกำรค้ำ ร้ำนนวพรกำรค้ำ รำคำเหมำะสม 088/2564
จ้ำนวน 8 จุด 36,000.00                                36,000.00                                23-ธ.ค.-63

24 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง เคร่ืองตัดหญ้ำ 70.50                เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 089/2564
70.50                                      70.50                                      25-ธ.ค.-63

25 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง ขห 5112 1,097.00            เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 090/2564
1,097.00                                  1,097.00                                  25-ธ.ค.-63

26 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง ผธ 2887 3,741.00            เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 091/2564
3,741.00                                  3,741.00                                  25-ธ.ค.-63

27 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง กบ 9924 1,097.00            เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 092/2564
1,097.00                                  1,097.00                                  28-ธ.ค.-63

28 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง เคร่ืองพน่ยำ 70.50                เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 093/2564
70.50                                      70.50                                      28-ธ.ค.-63

สรุปผลกำรด้ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธนัวำคม พ.ศ. 2563
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลสันกลำง อ้ำเภอสันปำ่ตอง จังหวดัเชียงใหม่

ล้ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รำคำกลำง)
วธิซ้ืีอ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.

29 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง ขอ 4985 1,097.00            เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 094/2564
1,097.00                                  1,097.00                                  28-ธ.ค.-63

30 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง ผต 3155 987.30               เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 095/2564
987.30                                    987.30                                    28-ธ.ค.-63

31 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง งมม 615 69.70                เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 096/2564
69.70                                      69.70                                      28-ธ.ค.-63

32 จัดซ้ือำหำรเสริม (นม) เดือน ม.ค. 64 34,742.40           เฉพำะเจำะจง บริษทั เชียงใหม่เฟรชมิบค์ จ้ำกัด บริษทั เชียงใหม่เฟรชมิบค์ จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 096/2564
34,742.40                                34,742.40                                30-ธ.ค.-63

33 จ้ำงเหมำก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ที่ 6 61,050.00           เฉพำะเจำะจง น.ส.พมิพล์ดำ กำจันตำ น.ส.พมิพล์ดำ กำจันตำ รำคำเหมำะสม 036/2564
บำ้นจ้ำปำลำว 61,050.00                                61,050.00                                1-ธ.ค.-63

34 จ้ำงเหมำกวำงทอ่ระบำยน้้ำ คสล. หมู่ที่ 6 64,750.00           เฉพำะเจำะจง นำยสมพร  คุณคง นำยสมพร  คุณคง รำคำเหมำะสม 037/2564
บำ้นจ้ำปำลำว 64,750.00                                64,750.00                                1-ธ.ค.-63

35 จ้ำงเหมำรถตู้โดยสำรไม่ประจ้ำทำง ขนำดที่นั่ง 33,000.00           เฉพำะเจำะจง นำยนิเวศน์  ขอดใจ นำยนิเวศน์  ขอดใจ รำคำเหมำะสม 038/2564
ไม่น้อยกวำ่ 11 ที่นั่ง พร้อมน้้ำมันเชื้อเพลิง 33,000.00                                33,000.00                                9-ธ.ค.-63
จ้ำนวน 6 คัน

สรุปผลกำรด้ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธนัวำคม พ.ศ. 2563
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลสันกลำง อ้ำเภอสันปำ่ตอง จังหวดัเชียงใหม่

ล้ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รำคำกลำง)
วธิซ้ืีอ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.

36 จ้ำงเหมำซ่อมรถกระเช้ำไฟฟำ้ หมำยเลข 19,330.00           เฉพำะเจำะจง นำงพชิญ์กำนต์  ใจเปง็ นำงพชิญ์กำนต์  ใจเปง็ รำคำเหมำะสม 039/2564
ทะเบยีน 82-9637 19,330.00                                19,330.00                                9-ธ.ค.-63

37 จ้ำงเหมำซ่อมแซมถนนลูกรังโดยกำรถมดิน 42,600.00           เฉพำะเจำะจง นำยสวสัด์ิ  รำวเรือง นำยสวสัด์ิ  รำวเรือง รำคำเหมำะสม 040/2564
พร้อมปรับเปล่ียน หมู่ที่ 9 บำ้นใหม่หว้ยส้ม 42,600.00                                42,600.00                                18-ธ.ค.-63

38 จ้ำงเหมำซ่อมแซมถนนลูกรังโดยกำรปรับเกล่ีย 41,000.00           เฉพำะเจำะจง นำยสวสัด์ิ  รำวเรือง นำยสวสัด์ิ  รำวเรือง รำคำเหมำะสม 041/2564
จ้ำนวน 5 จุด หมู่ที่ 9 บำ้นใหม่หว้ยส้ม 41,000.00                                41,000.00                                18-ธ.ค.-63

39 จ้ำงเหมำท้ำปำ้ยประชำสัมพนัธร์ณรงค์ 3,300.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนนิดโฆษณำ ร้ำนนิดโฆษณำ รำคำเหมำะสม 042/2564
หมอกควนัปำ่และ PM 2.5 3,300.00                                  3,300.00                                  23-ธ.ค.-63

40 จ้ำงเหมำท้ำปำ้ยประชำสัมพนัธป์อ้งกันอุบติัภยั 2,000.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนนิดโฆษณำ ร้ำนนิดโฆษณำ รำคำเหมำะสม 043/2564
ช่วงเทศกำลปใีหม่ 2564 2,000.00                                  2,000.00                                  28-ธ.ค.-63

41 จ้ำงเหมำตรวจเช็คพร้อมลงโปรแกรม 535.00               เฉพำะเจำะจง บจ.นอร์ทเทอร์ซิสเต็มเมอร์กรุ๊ป บจ.นอร์ทเทอร์ซิสเต็มเมอร์กรุ๊ป รำคำเหมำะสม 044/2564
คอมพวิเตอร์ 535.00                                    535.00                                    28-ธ.ค.-63

42 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อปฏบิติังำนกู้ชีพ กู้ภยั 8,200.00            เฉพำะเจำะจง นำยพรีวชิญ์  สุต๋ำ นำยพรีวชิญ์  สุต๋ำ รำคำเหมำะสม 045/2564
อบต.สันกลำง เดือน ม.ค. 64 8,200.00                                  8,200.00                                  30-ธ.ค.-63

สรุปผลกำรด้ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธนัวำคม พ.ศ. 2563
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลสันกลำง อ้ำเภอสันปำ่ตอง จังหวดัเชียงใหม่

ล้ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รำคำกลำง)
วธิซ้ืีอ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.

43 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อปฏบิติังำน กู้ชีพกู้ภยั 8,200.00            เฉพำะเจำะจง นำงสำวนฤนำถ โอโอ๊ด นำงสำวนฤนำถ โอโอ๊ด รำคำเหมำะสม 046/2564
อบต.สันกลำง เดือน ม.ค. 64 8,200.00                                  8,200.00                                  30-ธ.ค.-63

44 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อปฏบิติังำนซ่อมแซมไฟฟำ้ 8,200.00            เฉพำะเจำะจง นำยศิริพงษ ์เชียงใจ นำยศิริพงษ ์เชียงใจ รำคำเหมำะสม 047/2564
และดูแลเคร่ืองเสียง ประจ้ำเดือน ต.ค. 63 8,200.00                                  8,200.00                                  30-ธ.ค.-63

45 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อปฏบิติังำนแม่บำ้นภำยใน 8,200.00            เฉพำะเจำะจง นำงลัดดำ สิงหต๊์ะ นำงลัดดำ สิงหต๊์ะ รำคำเหมำะสม 048/2564
โรงเรียนอนุบำล และศพด. อบต.สันกลำง 8,200.00                                  8,200.00                                  30-ธ.ค.-63

46 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อปฏบิติังำนผู้ช่วยธรุกำร 8,200.00            เฉพำะเจำะจง นำงสำวจันทร์จิรำ  จีรัตน์ นำงสำวจันทร์จิรำ  จีรัตน์ รำคำเหมำะสม 049/2564
โรงเรียนอนุบำล และ ศพด.อบต.สันกลำง 8,200.00                                  8,200.00                                  30-ธ.ค.-63

47 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อปฏบิติังำนนักกำรภำรโรง 8,200.00            เฉพำะเจำะจง นำยไชยรัตน์  ดีต๋ำ นำยไชยรัตน์  ดีต๋ำ รำคำเหมำะสม 050/2564
โรงเรียนอนุบำลและ ศพด. อบต.สันกลำง 8,200.00                                  8,200.00                                  30-ธ.ค.-63

48 จ้ำงเหมำรถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบำล 9,000.00            เฉพำะเจำะจง นำยอุทยั  ธรรมสิทธิ์ นำยอุทยั  ธรรมสิทธิ์ รำคำเหมำะสม 051/2564
เดือน ม.ค. 64 9,000.00                                  9,000.00                                  30-ธ.ค.-63

49 จ้ำงเหมำวำงทอ่ คสล. พร้อมบอ่พกั หมู่ที่ 4 155,700.00         เฉพำะเจำะจง นำยสมพร  คุณคง นำยสมพร  คุณคง รำคำเหมำะสม 006/2564
บำ้นปำ่ตัน 155,700.00                               155,700.00                               1-ธ.ค.-63

สรุปผลกำรด้ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธนัวำคม พ.ศ. 2563
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลสันกลำง อ้ำเภอสันปำ่ตอง จังหวดัเชียงใหม่

ล้ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รำคำกลำง)
วธิซ้ืีอ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.

50 จ้ำงเหมำวำงทอ่ คสล. พร้อมบอ่พกั หมู่ที่ 3 266,000.00         เฉพำะเจำะจง หจก.จันตำ คอนสตรัคชั่น หจก.จันตำ คอนสตรัคชั่น รำคำเหมำะสม 007/2564
บำ้นกลำงเหนือ 266,000.00                               266,000.00                               1-ธ.ค.-63

51 จ้ำงเหมำวำงทอ่ คสล. พร้อมบอ่พกั หมู่ที่ 2 196,000.00         เฉพำะเจำะจง หจก.จันตำ คอนสตรัคชั่น หจก.จันตำ คอนสตรัคชั่น รำคำเหมำะสม 008/2564
บำ้นแม่กุ้งบก 196,000.00                               196,000.00                               1-ธ.ค.-63

52 จ้ำงเหมำปรับปรุงผิวถนนโดยใช้แอสฟลัทติ์ก 153,000.00         เฉพำะเจำะจง หจก.นนทพทัธ ์เอ็นจิเนียร่ิง หจก.นนทพทัธ ์เอ็นจิเนียร่ิง รำคำเหมำะสม 009/2564
คอนกรีต หมู่ที่ 3 บำ้นกลำงเหนือ 153,000.00                               153,000.00                               3-ธ.ค.-63

53 จ้ำงเหมำปรับปรุงผิวถนนโดยใช้แอสฟลัทติ์ก 499,000.00         เฉพำะเจำะจง หจก.นนทพทัธิ ์เอ็นจิเนียร่ิง หจก.นนทพทัธิ ์เอ็นจิเนียร่ิง รำคำเหมำะสม 010/2564
คอนกรีต บริเวณสวนนำยปนั หมู่ที่ 2 499,000.00                               499,000.00                               3-ธ.ค.-63
บำ้นแม่กุ้งบก

สรุปผลกำรด้ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธนัวำคม พ.ศ. 2563
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลสันกลำง อ้ำเภอสันปำ่ตอง จังหวดัเชียงใหม่

ล้ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รำคำกลำง)
วธิซ้ืีอ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง


