
แบบ สขร.

1 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง ผต 3155 913.60               เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 130/2564
913.60                                    913.60                                    1-ก.พ.-64

2 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง 2 กฆ 3788 74.20                เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 131/2564
74.20                                      74.20                                      1-ก.พ.-64

3 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง 82-9637 1,598.80            เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 132/2564
1,598.80                                  1,598.80                                  1-ก.พ.-64

4 จัดซ้ือำหำรเสริม (นม) เดือน ก.พ. 64 33,005.28           เฉพำะเจำะจง บริษทั เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ้ำกัด บริษทั เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 132/2564
33,005.28                                33,005.28                                1-ก.พ.-64

5 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง งมม 615 74.20                เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 133/2564
74.20                                      74.20                                      2-ก.พ.-64

6 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง งมม 615 75.40                เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 134/2564
75.40                                      75.40                                      5-ก.พ.-64

7 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง เล่ือยยนต์ 101.60               เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 135/2564
101.60                                    101.60                                    5-ก.พ.-64

สรุปผลกำรด้ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลสันกลำง อ้ำเภอสันปำ่ตอง จังหวดัเชียงใหม่

ล้ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รำคำกลำง)
วธิซ้ืีอ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.

8 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง กบ 9924 1,162.00            เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 136/2564
1,162.00                                  1,162.00                                  5-ก.พ.-64

9 จัดซ้ือน้้ำม้นเชื้อเพลิง ขห 5112 1,177.00            เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 137/2564
1,177.00                                  1,177.00                                  8-ก.พ.-64

10 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง ขอ 4985 1,177.00            เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 138/2564
1,177.00                                  1,177.00                                  9-ก.พ.-64

11 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง งมม 615 77.80                เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 139/2564
77.80                                      77.80                                      10-ก.พ.-64

12 จัดซ้ือวสัดุช่วยเหลือผู้ประสบภยัพบิติัภำยใน 4,336.00            เฉพำะเจำะจง บริษทั ภทัรวดีน้้ำแพร่วสัดุ จ้ำกัด บริษทั ภทัรวดีน้้ำแพร่วสัดุ จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 140/2564
ต้ำบลสันกลำง 4,336.00                                  4,336.00                                  10-ก.พ.-64

13 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง กบ 9924 1,202.00            เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 141/2564
1,202.00                                  1,202.00                                  15-ก.พ.-64

14 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง จฉง 932 77.80                เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 142/2564
77.80                                      77.80                                      15-ก.พ.-64

สรุปผลกำรด้ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลสันกลำง อ้ำเภอสันปำ่ตอง จังหวดัเชียงใหม่

ล้ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รำคำกลำง)
วธิซ้ืีอ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.

15 จัดซ้ือเคร่ืองวดัอุณหภมูิชนิดอินฟลำเรด 3,500.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนไบโอ เวลิด์ ร้ำนไบโอ เวลิด์ รำคำเหมำะสม 143/2564
3,500.00                                  3,500.00                                  15-ก.พ.-64

16 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ (กองช่ำง) 1,350.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนทเีอ็นบ ีปร้ินเตอร์เซอร์วสิ ร้ำนทเีอ็นบ ีปร้ินเตอร์เซอร์วสิ รำคำเหมำะสม 144/2564
1,350.00                                  1,350.00                                  15-ก.พ.-64

17 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง ผต 3155 1,081.00            เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 145/2564
1,081.00                                  1,081.00                                  16-ก.พ.-64

18 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง งมม 615 77.80                เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 146/2564
77.80                                      77.80                                      17-ก.พ.-64

19 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง เล่ือยยนต์ 77.80                เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 147/2564
77.80                                      77.80                                      17-ก.พ.-64

20 จัดซ้ือวสัดุดับเพลิง (ไม้ตบไฟ) 4,800.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกำะกลำงกำรเกษตร ร้ำนเกำะกลำงกำรเกษตร รำคำเหมำะสม 148/2564
4,800.00                                  4,800.00                                  19-ก.พ.-64

21 จัดซ้ือวสัดุส้ำนักงำน (กองคลัง) 3,055.00            เฉพำะเจำะจง หจก.เปำ่เปำ หจก.เปำ่เปำ รำคำเหมำะสม 149/2564
3,055.00                                  3,055.00                                  19-ก.พ.-64

สรุปผลกำรด้ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลสันกลำง อ้ำเภอสันปำ่ตอง จังหวดัเชียงใหม่

ล้ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รำคำกลำง)
วธิซ้ืีอ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.

22 จัดซ้ือวสัดุส้ำนักงำน (ส้ำนักปลัด) 1,395.00            เฉพำะเจำะจง หจก.เปำ่เปำ หจก.เปำ่เปำ รำคำเหมำะสม 150/2564
1,395.00                                  1,395.00                                  19-ก.พ.-64

23 จัดซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 3,684.00            เฉพำะเจำะจง หจก.เปำ่เปำ หจก.เปำ่เปำ รำคำเหมำะสม 151/2564
3,684.00                                  3,684.00                                  19-ก.พ.-64

24 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง ขห 5112 1,227.00            เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 152/2564
1,227.00                                  1,227.00                                  19-ก.พ.-64

25 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง ขอ 4985 8,500.00            เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 153/2564
8,500.00                                  8,500.00                                  22-ก.พ.-64

26 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง ผธ 2887 4,000.90            เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 154/2564
4,000.90                                  4,000.90                                  22-ก.พ.-64

27 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง 82-9637 1,731.80            เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 155/2564
1,731.80                                  1,731.80                                  23-ก.พ.-64

28 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง งมม 615 79.60                เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 156/2564
79.60                                      79.60                                      24-ก.พ.-64

สรุปผลกำรด้ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลสันกลำง อ้ำเภอสันปำ่ตอง จังหวดัเชียงใหม่

ล้ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รำคำกลำง)
วธิซ้ืีอ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.

29 จัดซ้ือชุดอุปกรณ์ส้ำหรับหอ้งเรียนโครงกำรพฒันำ 23,500.00           เฉพำะเจำะจง หจก.เคพเีอ็น ซิสเต็มส์ แอนด์เซอร์วสิ หจก.เคพเีอ็น ซิสเต็มส์ แอนด์เซอร์วสิ รำคำเหมำะสม 157/2564
คุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 23,500.00                                23,500.00                                25-ก.พ.-64
DLTV

30 จัดซ้ือวสัดุดับเพลิง ผต 3155 1,162.80            เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง จ้ำกัด รำคำเหมำะสม 158/2564
1,162.80                                  1,162.80                                  25-ก.พ.-64

31 จ้ำงเหมำปรับปรุงผิวถนนโดยใช้แอสฟลัทติ์ก 54,700.00           เฉพำะเจำะจง นำยสำยัณห ์ ภญิโญฤทธิ์ นำยสำยัณห ์ ภญิโญฤทธิ์ รำคำเหมำะสม 066/2564
คอนกรีต หมู่ที่ 1 บำ้นทุ่งอ้อ 54,700.00                                54,700.00                                15-ก.พ.-64

32 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยประชำสัมพนัธเ์กี่ยวกับ 1,200.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนนิดโฆษณำ ร้ำนนิดโฆษณำ รำคำเหมำะสม 067/2564
หมอกควนัไฟปำ่และฝุ่น PM2.5 1,200.00                                  1,200.00                                  18-ก.พ.-64

33 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อปฏบิติังำนแม่บำ้นภำยใน 8,200.00            เฉพำะเจำะจง นำงลัดดำ สิงหต๊์ะ นำงลัดดำ สิงหต๊์ะ รำคำเหมำะสม 068/2564
โรงเรียนอนุบำล และศพด. อบต.สันกลำง 8,200.00                                  8,200.00                                  25-ก.พ.-64

34 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อปฏบิติังำนนักกำรภำรโรง 8,200.00            เฉพำะเจำะจง นำยไชยรัตน์  ดีต๋ำ นำยไชยรัตน์  ดีต๋ำ รำคำเหมำะสม 069/2564
โรงเรียนอนุบำลและ ศพด. อบต.สันกลำง 8,200.00                                  8,200.00                                  25-ก.พ.-64

35 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อปฏบิติังำนผู้ช่วยธรุกำร 8,200.00            เฉพำะเจำะจง นำงสำวจันทร์จิรำ  จีรัตน์ นำงสำวจันทร์จิรำ  จีรัตน์ รำคำเหมำะสม 070/2564
โรงเรียนอนุบำล และ ศพด.อบต.สันกลำง 8,200.00                                  8,200.00                                  25-ก.พ.-64

สรุปผลกำรด้ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลสันกลำง อ้ำเภอสันปำ่ตอง จังหวดัเชียงใหม่

ล้ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รำคำกลำง)
วธิซ้ืีอ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.

36 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อปฏบิติังำนซ่อมแซมไฟฟำ้ 8,200.00            เฉพำะเจำะจง นำยศิริพงษ ์เชียงใจ นำยศิริพงษ ์เชียงใจ รำคำเหมำะสม 071/2564
และดูแลเคร่ืองเสียง ประจ้ำเดือน ม.ค. 64 8,200.00                                  8,200.00                                  25-ก.พ.-64

37 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อปฏบิติังำน กู้ชีพกู้ภยั 8,200.00            เฉพำะเจำะจง นำงสำวนฤนำถ โอโอ๊ด นำงสำวนฤนำถ โอโอ๊ด รำคำเหมำะสม 072/2564
อบต.สันกลำง เดือน ก.พ. 64 8,200.00                                  8,200.00                                  25-ก.พ.-64

38 จ้ำงเหมำบคุคลปฏบิติังำนกูชีพกู้ภยั เดือน 8,200.00            เฉพำะเจำะจง นำยศรัณย์  เปล่งศรี นำยศรัณย์  เปล่งศรี รำคำเหมำะสม 073/2564
อบต.สันกลำง เดือน ก.พ. 64 8,200.00                                  8,200.00                                  25-ก.พ.-64

39 จ้ำงเหมำรถรับ-ส่งนักเรียน โรงเรียนอนุบำล 9,900.00            เฉพำะเจำะจง นำยอุทยั  ธรรมสิทธิ์ นำยอุทยั  ธรรมสิทธิ์ รำคำเหมำะสม 074/2564
อบต.สันกลำง 9,900.00                                  9,900.00                                  25-ก.พ.-64

40 โครงกำรวำงทอ่ คสล. บริเวณบำ้นนำยพรร 282,800.00         เฉพำะเจำะจง หจก.จันตำ คอนสตรัคชั่น หจก.จันตำ คอนสตรัคชั่น รำคำเหมำะสม 012/2564
ยำวลิำศ หมู่ที่ 9 บำ้นใหม่หว้ยส้ม 282,800.00                               282,800.00                               11-ก.พ.-64

41 โครงกำรปรับปรุงผิวถนนโดยใช้แอสฟลัทติ์ก 184,000.00         เฉพำะเจำะจง หจก.นนทพทัธ ์เอ็นจิเนียร่ิง หจก.นนทพทัธ ์เอ็นจิเนียร่ิง รำคำเหมำะสม 013/2564
คอนกรีต หมู่ที่ 8 บำ้นปำ่บง 184,000.00                               184,000.00                               17-ก.พ.-64

42 โครงกำรปรับปรุงผิวถนนโดยใช้แอสฟลัทติ์ก 107,000.00         เฉพำะเจำะจง หจก.นนทพทัธ ์เอ็นจิเนียร่ิง หจก.นนทพทัธ ์เอ็นจิเนียร่ิง รำคำเหมำะสม 014/2564
คอนกรีต หมู่ที่ 5 บำ้นหว้ยส้ม 107,000.00                               107,000.00                               17-ก.พ.-64

สรุปผลกำรด้ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลสันกลำง อ้ำเภอสันปำ่ตอง จังหวดัเชียงใหม่

ล้ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รำคำกลำง)
วธิซ้ืีอ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.

43 โครงกำรปรับปรุงผิวถนนโดยใช้แอสฟลัทติ์ก 115,000.00         เฉพำะเจำะจง หจก.นนทพทัธ ์เอ็นจิเนียร่ิง หจก.นนทพทัธ ์เอ็นจิเนียร่ิง รำคำเหมำะสม 015/2564
คอนกรีต ซอยข้ำงฟำร์มครูแดง หมู่ที่ 5 115,000.00                               115,000.00                               23-ก.พ.-64
บำ้นหว้ยส้ม

44 โครงกำรปรับปรุงผิวถนนโดยใช้แอสฟลัทติ์ก 210,000.00         เฉพำะเจำะจง หจก.นนทพทัธ ์เอ็นจิเนียร่ิง หจก.นนทพทัธ ์เอ็นจิเนียร่ิง รำคำเหมำะสม 016/2564
คอนกรีต หมู่ที่ 7 บำ้นทำ่รวมใจ 210,000.00                               210,000.00                               23-ก.พ.-64

สรุปผลกำรด้ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลสันกลำง อ้ำเภอสันปำ่ตอง จังหวดัเชียงใหม่

ล้ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รำคำกลำง)
วธิซ้ืีอ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง


