
แบบ สขร.

1 จัดซ้ือวสัดุเกษตร (ศพด.) 1,925.00            เฉพาะเจาะจง ร้านทศันีย์การเกษตร ร้านทศันีย์การเกษตร ราคาเหมาะสม 160/2564
1,925.00                                  1,925.00                                  1-มี.ค.-64

2 จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง 9924 1,387.00            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ้ากัด ราคาเหมาะสม 161/2564
1,387.00                                  1,387.00                                  2-มี.ค.-64

3 จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง 2 กฆ 3788 79.60                เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ้ากัด ราคาเหมาะสม 162/2564
79.60                                      79.60                                      2-มี.ค.-64

4 จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง งมม 615 79.20                เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ้ากัด ราคาเหมาะสม 163/2564
79.20                                      79.20                                      3-มี.ค.-64

5 จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง เคร่ืองเปา่ลม 132.50               เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ้ากัด ราคาเหมาะสม 164/2564
132.50                                    132.50                                    3-มี.ค.-64

6 จัดซ้ือน้้ามัน่เชื้อเพลิง ขห 5112 1,217.00            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ้ากัด ราคาเหมาะสม 165/2564
1,217.00                                  1,217.00                                  5-มี.ค.-64

7 จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงขอ 4985 1,217.00            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ้ากัด ราคาเหมาะสม 166/2564
1,217.00                                  1,217.00                                  8-มี.ค.-64

สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนต้าบลสันกลาง อ้าเภอสันปา่ตอง จังหวดัเชียงใหม่

ล้าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วธิซ้ืีอ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.

8 จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง งมม 615 79.60                เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ้ากัด ราคาเหมาะสม 167/2564
79.60                                      79.60                                      8-มี.ค.-64

9 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้ 1,350.00            เฉพาะเจาะจง บจ. เคเคซัพพลายการวศิวกรรม บจ. เคเคซัพพลายการวศิวกรรม ราคาเหมาะสม 168/2564
1,350.00                                  1,350.00                                  10-มี.ค.-64

10 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 716.90               เฉพาะเจาะจง ร้านปเูปก้ารไฟฟา้ ร้านปเูปก้ารไฟฟา้ ราคาเหมาะสม 169/2564
716.90                                    716.90                                    10-มี.ค.-64

11 จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิง เคร่ืองตัดหญ้า 137.00               เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ้ากัด ราคาเหมาะสม 170/2564
137.00                                    137.00                                    11-มี.ค.-64

12 จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง เคร่ืองพน่ยายุง 123.30               เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ้ากัด ราคาเหมาะสม 171/2564
ต้าบลสันกลาง 123.30                                    123.30                                    11-มี.ค.-64

13 จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง ผต 3155 1,247.00            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ้ากัด ราคาเหมาะสม 172/2564
1,247.00                                  1,247.00                                  12-มี.ค.-64

14 จัดซ้ือวสัดุเพื่อใช้ด้าเนินโครงการจัดท้าแผ่นฯ 1,650.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเพื่อนเรียนเคร่ืองเขียน ร้านเพื่อนเรียนเคร่ืองเขียน ราคาเหมาะสม 173/2564
1,650.00                                  1,650.00                                  15-มี.ค.-64

สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนต้าบลสันกลาง อ้าเภอสันปา่ตอง จังหวดัเชียงใหม่

ล้าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วธิซ้ืีอ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.

15 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส้านักงาน 105,000.00         เฉพาะเจาะจง บจ.โคเวย์ (ประเทศไทย) บจ.โคเวย์ (ประเทศไทย) ราคาเหมาะสม 174/2564
(เคร่ืองฟอกอากาศ) 105,000.00                               105,000.00                               15-มี.ค.-64

16 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้ (สายดรอปวาย) 14,252.40           เฉพาะเจาะจง ร้านปเูปก้ารไฟฟา้ ร้านปเูปก้ารไฟฟา้ ราคาเหมาะสม 175/2564
14,252.40                                14,252.40                                15-มี.ค.-64

17 จัดซ้ือกระจกโค้งเลนส์นูน ขนาด 32 นิ้ว 29,700.00           เฉพาะเจาะจง ร้านนวพรการค้า ร้านนวพรการค้า ราคาเหมาะสม 176/2564
29,700.00                                29,700.00                                15-มี.ค.-64

18 จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง งมม 615 82.60                เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ้ากัด ราคาเหมาะสม 177/2564
82.60                                      82.60                                      15-มี.ค.-64

19 จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง กบ 9924 1,397.00            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ้ากัด ราคาเหมาะสม 178/2564
1,397.00                                  1,397.00                                  16-มี.ค.-64

20 จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง ขห 5112 1,247.00            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ้ากัด ราคาเหมาะสม 179/2564
1,247.00                                  1,247.00                                  16-มี.ค.-64

21 จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง 2 กฆ 3788 83.20                เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ้ากัด ราคาเหมาะสม 180/2564
83.20                                      83.20                                      18-มี.ค.-64

สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนต้าบลสันกลาง อ้าเภอสันปา่ตอง จังหวดัเชียงใหม่

ล้าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วธิซ้ืีอ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.

22 จัดซ้ือครุภณัฑ์การเกษตร (รถเข็นลากพว่ง) 3,500.00            เฉพาะเจาะจง หจก.พลภณัฑ์ ชั่งตวงวดัเชียงใหม่ หจก.พลภณัฑ์ ชั่งตวงวดัเชียงใหม่ ราคาเหมาะสม 181/2564
3,500.00                                  3,500.00                                  16-มี.ค.-64

23 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 13,800.00           เฉพาะเจาะจง ร้านทเีอ็นบปีร้ินเตอร์เซอร์วสิ ร้านทเีอ็นบปีร้ินเตอร์เซอร์วสิ ราคาเหมาะสม 182/2564
13,800.00                                13,800.00                                17-มี.ค.-64

24 จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง ขอ 4985 1,247.00            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ้ากัด ราคาเหมาะสม 183/2564
1,247.00                                  1,247.00                                  19-มี.ค.-64

25 จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง ผต 3155 922.80               เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ้ากัด ราคาเหมาะสม 184/2564
922.80                                    922.80                                    19-มี.ค.-64

26 จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง งมม 615 83.20                เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ้ากัด ราคาเหมาะสม 185/2564
83.20                                      83.20                                      19-มี.ค.-64

27 จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง รถราง 276.00               เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ้ากัด ราคาเหมาะสม 186/2564
276.00                                    276.00                                    23-มี.ค.-64

28 จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง เล่ือยยนต์ 82.80                เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ้ากัด ราคาเหมาะสม 187/2564
82.80                                      82.80                                      23-มี.ค.-64

สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนต้าบลสันกลาง อ้าเภอสันปา่ตอง จังหวดัเชียงใหม่

ล้าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วธิซ้ืีอ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.

29 จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง ขอ 4985 1,217.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เคพเีอ็น ซิสเต็มส์ แอนด์เซอร์วสิ หจก.เคพเีอ็น ซิสเต็มส์ แอนด์เซอร์วสิ ราคาเหมาะสม 188/2564
1,217.00                                  1,217.00                                  24-มี.ค.-64

30 จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง 82-9637 1,703.80            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ้ากัด ราคาเหมาะสม 189/2564
1,703.80                                  1,703.80                                  25-มี.ค.-64

31 จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง ขห 5112 1,217.00            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ้ากัด ราคาเหมาะสม 190/2564
1,217.00                                  1,217.00                                  25-มี.ค.-64

32 จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง งมม 615 81.10                เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ้ากดั สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ้ากดั ราคาเหมาะสม 191/2564
81.10                                      81.10                                      25-มี.ค.-64

33 จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง ผต 3155 1,125.20            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ้ากัด ราคาเหมาะสม 192/2564
1,125.20                                  1,125.20                                  29-มี.ค.-64

34 จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง กบ 9924 1,347.00            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ้ากัด ราคาเหมาะสม 193/2564
1,347.00                                  1,347.00                                  29-มี.ค.-64

35 จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง จฉง 932 73.20                เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ้ากัด ราคาเหมาะสม 194/2564
73.20                                      73.20                                      30-มี.ค.-64

สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนต้าบลสันกลาง อ้าเภอสันปา่ตอง จังหวดัเชียงใหม่

ล้าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วธิซ้ืีอ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.

36 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 1,850.00            เฉพาะเจาะจง ร้านทเีอ็นบปีร้ินเตอร์เซอร์วสิ ร้านทเีอ็นบปีร้ินเตอร์เซอร์วสิ ราคาเหมาะสม 195/2564
1,850.00                                  1,850.00                                  30-มี.ค.-64

37 จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง งมม 615 81.40                เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ้ากัด ราคาเหมาะสม 196/2564
81.40                                      81.40                                      31-มี.ค.-64

38 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้ 385.20               เฉพาะเจาะจง ร้านปเูปก้ารไฟฟา้ ร้านปเูปก้ารไฟฟา้ ราคาเหมาะสม 197/2564
385.20                                    385.20                                    31-มี.ค.-64

39 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้ 1,005.80            เฉพาะเจาะจง ร้านปเูปก้ารไฟฟา้ ร้านปเูปก้ารไฟฟา้ ราคาเหมาะสม 198/2564
1,005.80                                  1,005.80                                  31-มี.ค.-64

40 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ปดิเทอม 62,403.60           เฉพาะเจาะจง บริษทั เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ้ากัด บริษทั เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ้ากัด ราคาเหมาะสม 199/2564
62,403.60                                62,403.60                                31-มี.ค.-64

41 จ้างเหมาปรับปรุงเวบ็ไซต์ อบต.สันกลาง 30,000.00           เฉพาะเจาะจง 0 ราคาเหมาะสม 075/2564
30,000.00                                30,000.00                                1-มี.ค.-64

42 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 2,120.00            เฉพาะเจาะจง นางพชิญ์กานต์ ใจเปง็ นางพชิญ์กานต์ ใจเปง็ ราคาเหมาะสม 076/2564
กบ 9924 2,120.00                                  2,120.00                                  3-มี.ค.-64

สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนต้าบลสันกลาง อ้าเภอสันปา่ตอง จังหวดัเชียงใหม่

ล้าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วธิซ้ืีอ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.

43 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 3,934.50            เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยต้าเชียงใหม่ จ้ากัด บริษทั โตโยต้าเชียงใหม่ จ้ากัด ราคาเหมาะสม 077/2564
ขห 5112 3,934.50                                  3,934.50                                  3-มี.ค.-64

44 จ้างเหมาขุดดินด้วยเคร่ืองจักรพร้อมย้ายดิน 29,000.00           เฉพาะเจาะจง นายธนิกร  กาจันตา นายธนิกร  กาจันตา ราคาเหมาะสม 078/2564
ทิ้งที่สาธารณประโยชน์พร้อมปรับเกล่ีย ม.7, ม.6 29,000.00                                29,000.00                                5-มี.ค.-64

45 จ้างเหมาจัดท้าวารสารประจ้าป ี 30,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั โชตนาพร้ินต้ิง จ้ากัด บริษทั โชตนาพร้ินต้ิง จ้ากัด ราคาเหมาะสม 079/2564
30,000.00                                30,000.00                                5-มี.ค.-64

46 จ้างเหมาลงโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 800.00               เฉพาะเจาะจง ร้านทเีอ็นบปีร้ินเตอร์เซอร์วสิ ร้านทเีอ็นบปีร้ินเตอร์เซอร์วสิ ราคาเหมาะสม 080/2564
800.00                                    800.00                                    8-มี.ค.-64

47 จ้างเหมาจัดท้าปา้ยประชาสัมพนัธ ์โครงการ 1,080.00            เฉพาะเจาะจง ร้านนิดโฆษณา ร้านนิดโฆษณา ราคาเหมาะสม 081/2564
ฟอ้นล้านนา, ดนตรีพื้นเมือง, กลองสะบดัชัย 1,080.00                                  1,080.00                                  8-มี.ค.-64

48 จ้างเหมาท้าปา้ยจุดล้างมือ 300.00               เฉพาะเจาะจง ร้านนิดโฆษณา ร้านนิดโฆษณา ราคาเหมาะสม 082/2564
300.00                                    300.00                                    9-มี.ค.-64

49 จ้างเหมาซ่อมแซมรถน้้าอเนกประสงค์ 20,024.45           เฉพาะเจาะจง บจ.อีซูซุเชียงใหม่เซลล์ บจ.อีซูซุเชียงใหม่เซลล์ ราคาเหมาะสม 083/2564
20,024.45                                20,024.45                                16-มี.ค.-64

สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนต้าบลสันกลาง อ้าเภอสันปา่ตอง จังหวดัเชียงใหม่

ล้าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วธิซ้ืีอ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.

50 จ้างเหมาท้าปา้ยประชาสัมพนัธร์ณรงค์วกิฤต 3,500.00            เฉพาะเจาะจง นายเสกสรร กันทาปา นายเสกสรร กันทาปา ราคาเหมาะสม 084/2564
หมอกควนั 3,500.00                                  3,500.00                                  19-มี.ค.-64

51 จ้างเหมาท้าปา้ยประชาคมทอ้งถิ่น 300.00               เฉพาะเจาะจง ร้านล็อกกิ้ง มีเดีย ร้านล็อกกิ้ง มีเดีย ราคาเหมาะสม 086/2564
300.00                                    300.00                                    29-มี.ค.-64

52 จ้างเหมาบคุคลเพื่อปฏบิติังานแม่บา้นภายใน 8,200.00            เฉพาะเจาะจง นางลัดดา สิงหต๊์ะ นางลัดดา สิงหต๊์ะ ราคาเหมาะสม 083/25864
โรงเรียนอนุบาล และศพด. อบต.สันกลาง 8,200.00                                  8,200.00                                  31-มี.ค.-64

53 จ้างเหมาบคุคลเพื่อปฏบิติังานนักการภารโรง 8,200.00            เฉพาะเจาะจง นายไชยรัตน์  ดีต๋า นายไชยรัตน์  ดีต๋า ราคาเหมาะสม 084/2564
โรงเรียนอนุบาลและ ศพด. อบต.สันกลาง 8,200.00                                  8,200.00                                  31-มี.ค.-64

54 จ้างเหมาบคุคลเพื่อปฏบิติังานผู้ช่วยธรุการ 8,200.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทร์จิรา  จีรัตน์ นางสาวจันทร์จิรา  จีรัตน์ ราคาเหมาะสม 085/2564
โรงเรียนอนุบาล และ ศพด.อบต.สันกลาง 8,200.00                                  8,200.00                                  31-มี.ค.-64

55 จ้างเหมาบคุคลเพื่อปฏบิติังานซ่อมแซมไฟฟา้ 8,200.00            เฉพาะเจาะจง นายศิริพงษ ์เชียงใจ นายศิริพงษ ์เชียงใจ ราคาเหมาะสม 086/2564
และดูแลเคร่ืองเสียง ประจ้าเดือน ม.ค. 64 8,200.00                                  8,200.00                                  31-มี.ค.-64

56 จ้างเหมาบคุคลเพื่อปฏบิติังาน กู้ชีพกู้ภยั 8,200.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤนาถ โอโอ๊ด นางสาวนฤนาถ โอโอ๊ด ราคาเหมาะสม 087/2564
อบต.สันกลาง เดือน ก.พ. 64 8,200.00                                  8,200.00                                  31-มี.ค.-64

สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนต้าบลสันกลาง อ้าเภอสันปา่ตอง จังหวดัเชียงใหม่

ล้าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วธิซ้ืีอ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.

57 จ้างเหมาบคุคลปฏบิติังานกูชีพกู้ภยั เดือน 8,200.00            เฉพาะเจาะจง นายศรัณย์  เปล่งศรี นายศรัณย์  เปล่งศรี ราคาเหมาะสม 088/2564
อบต.สันกลาง เดือน ก.พ. 64 8,200.00                                  8,200.00                                  31-มี.ค.-64

58 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ ศพด. 1,327.00            เฉพาะเจาะจง นายพลวฒัน์ อินดวงจันทร์ นายพลวฒัน์ อินดวงจันทร์ ราคาเหมาะสม 089/2564
อบต.สันกลาง 1,327.00                                  1,327.00                                  31-มี.ค.-64

59 จ้างเหมาท้าปา้ยประชาสัมพนัธ ์ศูนย์คุณภาพ 3,600.00            เฉพาะเจาะจง ร้านบารมีฟา้ ร้านบารมีฟา้ ราคาเหมาะสม 090/2564
ชีวติผู้สูงอายุและผู้พกิาร 3,600.00                                  3,600.00                                  31-มี.ค.-64

60 จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน โรงเรียนอนุบาล 2,700.00            เฉพาะเจาะจง นายอุทยั  ธรรมสิทธิ์ นายอุทยั  ธรรมสิทธิ์ ราคาเหมาะสม 091/2564
อบต.สันกลาง 2,700.00                                  2,700.00                                  31-มี.ค.-64

61 จ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พฒันาคุณภาพชีวติและ 790,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ทองดีการก่อสร้าง หจก.ทองดีการก่อสร้าง ราคาเหมาะสม 017/2564
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวธิ ีe-bidding 790,000.00                               790,000.00                               17-มี.ค.-64

62 จ้างเหมาวางทอ่ระบายน้้าล้าเหมืองสาธารณะ 400,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.จันตา คอนสตรัคชั่น หจก.จันตา คอนสตรัคชั่น ราคาเหมาะสม 018/2564
วดัพระบาททุ่งอ้อ หมู่ที่ 8 บา้นปา่บง 400,000.00                               400,000.00                               24-มี.ค.-64

63 เฉพาะเจาะจง บจ.อีซูซุเชียงใหม่เซลล์ บจ.อีซูซุเชียงใหม่เซลล์ ราคาเหมาะสม 083/2564
-                                         -                                         16-มี.ค.-64

สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนต้าบลสันกลาง อ้าเภอสันปา่ตอง จังหวดัเชียงใหม่

ล้าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วธิซ้ืีอ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.

43 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 3,934.50            เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยต้าเชียงใหม่ จ้ากัด บริษทั โตโยต้าเชียงใหม่ จ้ากัด ราคาเหมาะสม 077/2564
ขห 5112 3,934.50                                  3,934.50                                  3-มี.ค.-64

44 จ้างเหมาขุดดินด้วยเคร่ืองจักรพร้อมย้ายดิน 29,000.00           เฉพาะเจาะจง นายธนิกร  กาจันตา นายธนิกร  กาจันตา ราคาเหมาะสม 078/2564
ทิ้งที่สาธารณประโยชน์พร้อมปรับเกล่ีย ม.7, ม.6 29,000.00                                29,000.00                                5-มี.ค.-64

45 จ้างเหมาจัดท้าวารสารประจ้าป ี 30,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั โชตนาพร้ินต้ิง จ้ากัด บริษทั โชตนาพร้ินต้ิง จ้ากัด ราคาเหมาะสม 079/2564
30,000.00                                30,000.00                                5-มี.ค.-64

46 จ้างเหมาลงโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 800.00               เฉพาะเจาะจง ร้านทเีอ็นบปีร้ินเตอร์เซอร์วสิ ร้านทเีอ็นบปีร้ินเตอร์เซอร์วสิ ราคาเหมาะสม 080/2564
800.00                                    800.00                                    8-มี.ค.-64

47 จ้างเหมาจัดท้าปา้ยประชาสัมพนัธ ์โครงการ 1,080.00            เฉพาะเจาะจง ร้านนิดโฆษณา ร้านนิดโฆษณา ราคาเหมาะสม 081/2564
ฟอ้นล้านนา, ดนตรีพื้นเมือง, กลองสะบดัชัย 1,080.00                                  1,080.00                                  8-มี.ค.-64

48 จ้างเหมาท้าปา้ยจุดล้างมือ 300.00               เฉพาะเจาะจง ร้านนิดโฆษณา ร้านนิดโฆษณา ราคาเหมาะสม 082/2564
300.00                                    300.00                                    9-มี.ค.-64

49 จ้างเหมาซ่อมแซมรถน้้าอเนกประสงค์ 20,024.45           เฉพาะเจาะจง บจ.อีซูซุเชียงใหม่เซลล์ บจ.อีซูซุเชียงใหม่เซลล์ ราคาเหมาะสม 083/2564
20,024.45                                20,024.45                                16-มี.ค.-64

สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนต้าบลสันกลาง อ้าเภอสันปา่ตอง จังหวดัเชียงใหม่

ล้าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วธิซ้ืีอ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง


