
แบบ สขร.

1 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง ขอ 4985 1,097.00            เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 097/2564
1,097.00                                  1,097.00                                  4-ม.ค.-64

2 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง ผต 3155 1,097.00            เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 098/2564
1,097.00                                  1,097.00                                  4-ม.ค.-64

3 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง งมม 615 69.70                เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 099/2564
69.70                                      69.70                                      5-ม.ค.-64

4 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง 82-9637 1,535.80            เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 100/2564
1,535.80                                  1,535.80                                  5-ม.ค.-64

5 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 300.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำน ทเีอ็นบ ีปร้ินเตอร์เซอร์วสิ ร้ำน ทเีอ็นบ ีปร้ินเตอร์เซอร์วสิ รำคำเหมำะสม 101/2564
300.00                                    300.00                                    6-ม.ค.-64

6 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง ขห 5112 1,097.00            เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 102/2564
1,097.00                                  1,097.00                                  7-ม.ค.-64

7 จัดซ้ือน้้ำมันเชื่อเพลิง 2 กฆ 3788 71.20                เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 103/2564
71.20                                      71.20                                      7-ม.ค.-64

สรุปผลกำรด้ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลสันกลำง อ้ำเภอสันปำ่ตอง จังหวดัเชียงใหม่

ล้ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รำคำกลำง)
วธิซ้ืีอ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.

8 จัดซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ 2,950.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนปำ่ซำงอุปกรณ์กำรแพทย์ ร้ำนปำ่ซำงอุปกรณ์กำรแพทย์ รำคำเหมำะสม 104/2564
2,950.00                                  2,950.00                                  8-ม.ค.-64

9 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง เล่ือยยนต์ 48.60                เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 105/2564
48.60                                      48.60                                      11-ม.ค.-64

10 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง งมม 615 72.10                เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 106/2564
72.10                                      72.10                                      11/1/647

11 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง กบ 9924 1,262.00            เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 107/2564
1,262.00                                  1,262.00                                  12-ม.ค.-64

12 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง ขห 5112 1,172.00            เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 108/2564
1,172.00                                  1,172.00                                  12-ม.ค.-64

13 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง งมม 615 73.60                เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 109/2564
73.60                                      73.60                                      15-ม.ค.-64

14 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง ขอ 4985 1,152.00            เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 110/2564
1,152.00                                  1,152.00                                  18-ม.ค.-64

สรุปผลกำรด้ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลสันกลำง อ้ำเภอสันปำ่ตอง จังหวดัเชียงใหม่

ล้ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รำคำกลำง)
วธิซ้ืีอ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.

15 จัดซ้ือวสัดุส้ำนักงำน (กองกำรศึกษำฯ) 3,662.00            เฉพำะเจำะจง หจก.เปำ่เปำ หจก.เปำ่เปำ รำคำเหมำะสม 111/2564
3,662.00                                  3,662.00                                  18-ม.ค.-64

16 จัดซ้ือวสัดุส้ำนักงำน (ส้ำนักปลัด) 8,291.00            เฉพำะเจำะจง หจก.เปำ่เปำ หจก.เปำ่เปำ รำคำเหมำะสม 112/2564
8,291.00                                  8,291.00                                  18-ม.ค.-64

17 จัดซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 3,860.00            เฉพำะเจำะจง หจก.เปำ่เปำ หจก.เปำ่เปำ รำคำเหมำะสม 113/2564
3,860.00                                  3,860.00                                  18-ม.ค.-64

18 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง ผต 3155 1,072.50            เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 114/2564
1,072.50                                  1,072.50                                  19-ม.ค.-64

19 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง รถรำง 750.00               เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 115/2564
750.00                                    750.00                                    19-ม.ค.-64

20 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง งมม 615 74.20                เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 116/2564
74.20                                      74.20                                      21-ม.ค.-64

21 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง จฉง 615 75.00                เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 117/2564
75.00                                      75.00                                      21-ม.ค.-64

สรุปผลกำรด้ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลสันกลำง อ้ำเภอสันปำ่ตอง จังหวดัเชียงใหม่

ล้ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รำคำกลำง)
วธิซ้ืีอ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.

22 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง 2 กฆ 2788 75.00                เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 118/2564
75.00                                      75.00                                      21-ม.ค.-64

23 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 7,200.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนทเีอ็นบปีร้ินเตอร์เซอร์วสิ ร้ำนทเีอ็นบปีร้ินเตอร์เซอร์วสิ รำคำเหมำะสม 119/2564
7,200.00                                  7,200.00                                  22-ม.ค.-64

24 จัดซ้ือวสัดุท้ำแนวกันไฟ 3,050.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนนวพรกำรค้ำ ร้ำนนวพรกำรค้ำ รำคำเหมำะสม 121/2564
3,050.00                                  3,050.00                                  22-ม.ค.-64

25 จัดซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์และกำรแพทย์ 8,500.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนปำ่ซำงอุปกรณ์กำรแพทย์ ร้ำนปำ่ซำงอุปกรณ์กำรแพทย์ รำคำเหมำะสม 122/2564
(หน้ำกำกอนำมัย, ถุงมือ) 8,500.00                                  8,500.00                                  22-ม.ค.-64

26 จัดซ้ือวสัดวทิยำศำสตร์และกำรแพทย์ 23,500.00           เฉพำะเจำะจง บจ. เวอร์โก แอ็คเซลเซอร่ี บจ. เวอร์โก แอ็คเซลเซอร่ี รำคำเหมำะสม 123/2564
(เคร่ืองวดัอุณหภมูิ, เคร่ืองพน่เจลอัตโนมัติ 23,500.00                                23,500.00                                22-ม.ค.-64
เจลแอลกอฮอล์)

27 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง ขอ 4985 1,142.00            เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 124/2564
1,142.00                                  1,142.00                                  25-ม.ค.-64

28 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง 913.60               เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 125/2564
913.60                                    913.60                                    25-ม.ค.-64

สรุปผลกำรด้ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลสันกลำง อ้ำเภอสันปำ่ตอง จังหวดัเชียงใหม่

ล้ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รำคำกลำง)
วธิซ้ืีอ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.

29 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง กบ 9924 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 126/2564
-                                         -                                         26-ม.ค.-64

30 จัดซ้ือซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง ขห 5112 1,142.00            เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 127/2564
1,142.00                                  1,142.00                                  26-ม.ค.-64

31 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง งมม 615 74.20                เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 128/2564
74.20                                      74.20                                      27-ม.ค.-64

32 จัดซ้ือวสัดุเกษตร 1,714.00            เฉพำะเจำะจง บริษทั ภทัรวดีน้้ำแพร่ จ้ำกัด บริษทั ภทัรวดีน้้ำแพร่ จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 129/2564
1,714.00                                  1,714.00                                  29-ม.ค.-64

33 จ้ำงซ่อมบ้ำรุงยำนพำหนะรถยนต์ส่วนกลำง 8,000.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนรุตต์ิกำรช่ำง ร้ำนรุตต์ิกำรช่ำง รำคำเหมำะสม 051/2564
(รถกระเช้ำไฟฟำ้) 8,000.00                                  8,000.00                                  14-ม.ค.-64

34 จ้ำงเหมำเติมออกซิเจน จ้ำนวน 14 ทอ่ 2,247.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนพลกำรค้ำ ร้ำนธนพลกำรค้ำ รำคำเหมำะสม 052/2564
2,247.00                                  2,247.00                                  14-ม.ค.-64

35 จ้ำงเหมำวำงทอ่ระบำยน้้ำ คสล. หมู่ที่ 6 15,000.00           เฉพำะเจำะจง หจก.จันตำ คอนสตรัคชั่น หจก.จันตำ คอนสตรัคชั่น รำคำเหมำะสม 053/2564
บำ้นจ้ำปำลำว 15,000.00                                15,000.00                                19-ม.ค.-64

สรุปผลกำรด้ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลสันกลำง อ้ำเภอสันปำ่ตอง จังหวดัเชียงใหม่

ล้ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รำคำกลำง)
วธิซ้ืีอ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.

36 จ้ำงเหมำวำงทอ่ระบำยน้้ำ คสล. พร้อมหชู้ำง 57,000.00           เฉพำะเจำะจง หจก.จันตำ คอนสตรัคชั่น หจก.จันตำ คอนสตรัคชั่น รำคำเหมำะสม 054/2564
หมู่ที่ 6 บำ้นจ้ำปำลำว 57,000.00                                57,000.00                                19-ม.ค.-64

37 จ้ำงเหมำวำงทอ่ระบำยน้้ำ คสล. พร้อมหชู้ำง 50,000.00           เฉพำะเจำะจง หจก.จันตำ คอนสตรัคชั่น หจก.จันตำ คอนสตรัคชั่น รำคำเหมำะสม 055/2564
หมู่ที่ 2 บำ้นแม่กุ้งบก 50,000.00                                50,000.00                                19-ม.ค.-64

38 จ้ำงบ้ำรุงและซ่อมแซมยำนพำหนะ 9,620.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนรุตต์ิกำรช่ำง ร้ำนรุตต์ิกำรช่ำง รำคำเหมำะสม 056/2564
รถยนต์หมำยเลขทะเบยีน ขอ 4985 9,620.00                                  9,620.00                                  22-ม.ค.-64

39 จ้ำงเหมำท้ำปำ้ยโครงกำรท้ำแนวกันไฟปำ่ 300.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำนนิดโฆษณำ ร้ำนนิดโฆษณำ รำคำเหมำะสม 057/2564
300.00                                    300.00                                    22-ม.ค.-64

40 จ้ำงเหมำลงโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 400.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำนทเีอ็นบปีร้ินเตอร์เซอร์วสิ ร้ำนทเีอ็นบปีร้ินเตอร์เซอร์วสิ รำคำเหมำะสม 058/2564
400.00                                    400.00                                    25-ม.ค.-64

41 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อปฏบิติังำน กู้ชีพกู้ภยั 8,200.00            เฉพำะเจำะจง นำงสำวนฤนำถ โอโอ๊ด นำงสำวนฤนำถ โอโอ๊ด รำคำเหมำะสม 059/2564
อบต.สันกลำง เดือน ก.พ. 64 8,200.00                                  8,200.00                                  29-ม.ค.-64

42 จ้ำงเหมำบคุคลปฏบิติังำนกูชีพกู้ภยั เดือน 8,200.00            เฉพำะเจำะจง นำยศรัณย์  เปล่งศรี นำยศรัณย์  เปล่งศรี รำคำเหมำะสม 060/2564
อบต.สันกลำง เดือน ก.พ. 64 8,200.00                                  8,200.00                                  29-ม.ค.-64

สรุปผลกำรด้ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลสันกลำง อ้ำเภอสันปำ่ตอง จังหวดัเชียงใหม่
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เหตุผลที่คัดเลือก
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เลขที่และวนัที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
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แบบ สขร.

43 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อปฏบิติังำนซ่อมแซมไฟฟำ้ 8,200.00            เฉพำะเจำะจง นำยศิริพงษ ์เชียงใจ นำยศิริพงษ ์เชียงใจ รำคำเหมำะสม 061/2564
และดูแลเคร่ืองเสียง ประจ้ำเดือน ม.ค. 64 8,200.00                                  8,200.00                                  29-ม.ค.-64

44 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อปฏบิติังำนแม่บำ้นภำยใน 8,200.00            เฉพำะเจำะจง นำงลัดดำ สิงหต๊์ะ นำงลัดดำ สิงหต๊์ะ รำคำเหมำะสม 062/2564
โรงเรียนอนุบำล และศพด. อบต.สันกลำง 8,200.00                                  8,200.00                                  29-ม.ค.-64

45 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อปฏบิติังำนผู้ช่วยธรุกำร 8,200.00            เฉพำะเจำะจง นำงสำวจันทร์จิรำ  จีรัตน์ นำงสำวจันทร์จิรำ  จีรัตน์ รำคำเหมำะสม 063/2564
โรงเรียนอนุบำล และ ศพด.อบต.สันกลำง 8,200.00                                  8,200.00                                  29-ม.ค.-64

46 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อปฏบิติังำนนักกำรภำรโรง 8,200.00            เฉพำะเจำะจง นำยไชยรัตน์  ดีต๋ำ นำยไชยรัตน์  ดีต๋ำ รำคำเหมำะสม 064/2564
โรงเรียนอนุบำลและ ศพด. อบต.สันกลำง 8,200.00                                  8,200.00                                  29-ม.ค.-64

47 จ้ำงเหมำรถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบำล 8,100.00            เฉพำะเจำะจง นำยอุทยั  ธรรมสิทธิ์ นำยอุทยั  ธรรมสิทธิ์ รำคำเหมำะสม 065/2564
เดือน ก.พ. 64 8,100.00                                  8,100.00                                  29-ม.ค.-64

48 จ้ำงเหมำวำงทอ่ คสล. พร้อมบอ่พกั หมู่ที่ 1 398,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนนวพรกำรค้ำ ร้ำนนวพรกำรค้ำ รำคำเหมำะสม 011/2564
บำ้นทุ่งอ้อ 398,000.00                               398,000.00                               19-ม.ค.-64

สรุปผลกำรด้ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลสันกลำง อ้ำเภอสันปำ่ตอง จังหวดัเชียงใหม่
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