
แบบ สขร.

1 จัดซ้ือเคร่ืองแบบชุดฝึกหรือชุดปฏบิติัการ 24,750.00           เฉพาะเจาะจง ร้านกุณทริาภณัฑ์ ร้านกุณทริาภณัฑ์ ราคาเหมาะสม 200/2564
อปพร. 24,750.00                                24,750.00                                2-เม.ย.-64

2 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้างส าหรับซ่อมแซมฝาราง 18,320.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั ภทัรวดีน้ าแพร่วสัดุ จ ากัด บริษทั ภทัรวดีน้ าแพร่วสัดุ จ ากัด ราคาเหมาะสม 201/2564
ระบายน้ า 18,320.00                                18,320.00                                2-เม.ย.-64

3 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ขอ 4985 1,212.00            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ ากัด ราคาเหมาะสม 202/2564
1,212.00                                  1,212.00                                  2-เม.ย.-64

4 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ขห 5112 1,212.00            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ ากัด ราคาเหมาะสม 203/2564
1,212.00                                  1,212.00                                  5-เม.ย.-64

5 จัดซ้ือวสัดุซ่อมแซมเล่ือยโซ่ยนต์ 877.40               เฉพาะเจาะจง ร้านปเูปก้ารไฟฟา้ ร้านปเูปก้ารไฟฟา้ ราคาเหมาะสม 204/2564
877.40                                    877.40                                    5-เม.ย.-64

6 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง งมม 615 81.40                เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ ากัด ราคาเหมาะสม 205/2564
81.40                                      81.40                                      5-เม.ย.-64

7 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน (กระดาษ A4) 15,750.00           เฉพาะเจาะจง ร้านไทยพฒัน์ศึกษา ร้านไทยพฒัน์ศึกษา ราคาเหมาะสม 206/2564
15,750.00                                15,750.00                                7-เม.ย.-64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอสันปา่ตอง จังหวดัเชียงใหม่

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วธิซ้ืีอ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.

8 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ผต 3155 920.90               เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ ากัด ราคาเหมาะสม 207/2564
920.90                                    920.90                                    7-เม.ย.-64

9 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ผธ 2887 3,248.20            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ ากัด ราคาเหมาะสม 208/2564
3,248.20                                  3,248.20                                  8-เม.ย.-64

10 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง 2 กฆ 3788 81.40                เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ ากัด ราคาเหมาะสม 209/2564
81.40                                      81.40                                      8-เม.ย.-64

11 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง กบ 9924 1,362.00            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ ากัด ราคาเหมาะสม 210/2564
1,362.00                                  1,362.00                                  8-เม.ย.-64

12 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ขอ 4985 1,212.00            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ ากัด ราคาเหมาะสม 211/2564
1,212.00                                  1,212.00                                  8-เม.ย.-64

13 จัดซ้ือกรอบรูป 650.00               เฉพาะเจาะจง หจก.เปา่เปา หจก.เปา่เปา ราคาเหมาะสม 212/2564
650.00                                    650.00                                    8-เม.ย.-64

14 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง งมม 615 81.40                เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ ากัด ราคาเหมาะสม 213/2564
81.40                                      81.40                                      9-เม.ย.-63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอสันปา่ตอง จังหวดัเชียงใหม่

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วธิซ้ืีอ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.

15 จัดซ้ือของด าหวัผู้สูงอายุ 19,500.00           เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ ากัด ราคาเหมาะสม 214/2564
19,500.00                                19,500.00                                16-เม.ย.-64

16 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง รถราง เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ ากัด ราคาเหมาะสม 215/2564
-                                         -                                         19-เม.ย.-64

17 วสัดุวทิยาศาสตร์ (เติมออกซิเจน จ านวน 7 ทอ่) 1,123.50            เฉพาะเจาะจง ร้านธนพลการค้า ร้านธนพลการค้า ราคาเหมาะสม 216/2564
1,123.50                                  1,123.50                                  19-เม.ย.-64

18 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง งมม 615 83.20                เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ ากัด ราคาเหมาะสม 217/2564
83.20                                      83.20                                      20-เม.ย.-64

19 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 900.00               เฉพาะเจาะจง ร้าน เวส บ ีคอมพวิเตอร์ ร้าน เวส บ ีคอมพวิเตอร์ ราคาเหมาะสม 218/2564
900.00                                    900.00                                    21-เม.ย.-64

20 จัดซ้ือไฟสามเหล่ียม 856.00               เฉพาะเจาะจง ร้านปเูหก้ารไฟฟา้ ร้านปเูหก้ารไฟฟา้ ราคาเหมาะสม 219/2564
856.00                                    856.00                                    21-เม.ย.-64

21 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง 82-9637 1,738.80            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ ากัด ราคาเหมาะสม 220/2564
1,738.80                                  1,738.80                                  21-เม.ย.-64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอสันปา่ตอง จังหวดัเชียงใหม่

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วธิซ้ืีอ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.

22 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ขห 5112 1,242.00            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ ากัด ราคาเหมาะสม 221/2564
1,242.00                                  1,242.00                                  22-เม.ย.-64

23 จัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ขอ 4985 1,242.00            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ ากัด ราคาเหมาะสม 222/2564
1,242.00                                  1,242.00                                  22-เม.ย.-64

24 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ผต 3155 1,117.80            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ ากัด ราคาเหมาะสม 223/2564
1,117.80                                  1,117.80                                  23-เม.ย.-64

25 จัดซ้ือวคัซีนปอ้งกันโรคพาสุนัขบา้ 27,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณจินดา ร้านสุวรรณจินดา ราคาเหมาะสม 224/2564
27,000.00                                27,000.00                                26-เม.ย.-64

26 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง งมม 615 82.00                เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ ากัด ราคาเหมาะสม 225/2564
82.00                                      82.00                                      26-เม.ย.-64

27 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 600.00               เฉพาะเจาะจง ร้าน ทเีอ็นบ ีปร้ินเตอร์ เซอร์วสิ ร้าน ทเีอ็นบ ีปร้ินเตอร์ เซอร์วสิ ราคาเหมาะสม 226/2564
600.00                                    600.00                                    27-เม.ย.-64

28 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 2,180.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เปา่เปา หจก.เปา่เปา ราคาเหมาะสม 227/2564
2,180.00                                  2,180.00                                  27-เม.ย.-64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอสันปา่ตอง จังหวดัเชียงใหม่

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วธิซ้ืีอ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.

29 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 1,315.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เปา่เปา หจก.เปา่เปา ราคาเหมาะสม 228/2564
1,315.00                                  1,315.00                                  27-เม.ย.-64

30 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้ 12,497.60           เฉพาะเจาะจง ร้าน เคซัพพลาย ร้าน เคซัพพลาย ราคาเหมาะสม 229/2564
12,497.60                                12,497.60                                27-เม.ย.-64

31 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง จฉง 932 82.00                เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ ากัด ราคาเหมาะสม 230/2564
82.00                                      82.00                                      27-เม.ย.-64

32 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 1,050.00            เฉพาะเจาะจง ร้านทเีอ็นบปีร้ินเตอร์เซอร์วสิ ร้านทเีอ็นบปีร้ินเตอร์เซอร์วสิ ราคาเหมาะสม 231/2564
1,050.00                                  1,050.00                                  27-เม.ย.-64

33 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง เล่ือยยนต์ 82.00                เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง จ ากัด ราคาเหมาะสม 232/2564
82.00                                      82.00                                      28-เม.ย.-64

34 จ้างเหมาแรงงานท าฝาตะแกรงรางระบายน้ า 20,000.00           เฉพาะเจาะจง นายปญัญา มโนเที่ยงธรรม นายปญัญา มโนเที่ยงธรรม ราคาเหมาะสม 092/2564
20,000.00                                20,000.00                                2-เม.ย.-64

35 จ้างเหมาท าปา้ยประชาสัมพนัธก์ารรับสมัคร 5,400.00            เฉพาะเจาะจง ร้านนิดโฆษณา ร้านนิดโฆษณา ราคาเหมาะสม 093/2564
นักเรียน 5,400.00                                  5,400.00                                  2-เม.ย.-64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอสันปา่ตอง จังหวดัเชียงใหม่

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วธิซ้ืีอ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.

36 จ้างเหมาถมไหล่ทางโดยใช้หนิคลุก หมู่ที่ 8 9,800.00            เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ  ปุ๋ยฟู นายสมศักด์ิ  ปุ๋ยฟู ราคาเหมาะสม 094/2564
บา้นปา่บง 9,800.00                                  9,800.00                                  2-เม.ย.-64

37 จ้างเหมาท าปา้ยประชาสัมพนัธ ์ตลาดนัด 300.00               เฉพาะเจาะจง ร้านนิดโฆษณา ร้านนิดโฆษณา ราคาเหมาะสม 095/2564
ออนไลน์ 300.00                                    300.00                                    4-เม.ย.-64

38 จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพวิเตอร์ 2,500.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน ทเีอ็นบปีร้ินเตอร์เซอร์วสิ ร้าน ทเีอ็นบปีร้ินเตอร์เซอร์วสิ ราคาเหมาะสม 096/2564
2,500.00                                  2,500.00                                  7-เม.ย.-64

39 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 3,940.00            เฉพาะเจาะจง ร้านรุตต์ิการช่าง ร้านรุตต์ิการช่าง ราคาเหมาะสม 097/2564
ผต 3155 3,940.00                                  3,940.00                                  7-เม.ย.-64

40 จ้างเหมาจัดท าปา้ยหา้มทิ้งขยะมูลฝอยหรือ 2,220.00            เฉพาะเจาะจง ร้านนิดโฆษณา ร้านนิดโฆษณา ราคาเหมาะสม 098/2564
ส่ิงปฏกิูลในที่สาธารณะ 2,220.00                                  2,220.00                                  8-เม.ย.-64

41 จ้างเหมาจัดท าปา้ยโครงการประเพณีปี๋ใหม่เมือง 360.00               เฉพาะเจาะจง ร้านนิดโฆษณา ร้านนิดโฆษณา ราคาเหมาะสม 099/2564
360.00                                    360.00                                    16-เม.ย.-64

42 จ้างเหมารท าหมากสุ่มหมากเม็ง 1,500.00            เฉพาะเจาะจง นางบวัผิน  ปาลี นางบวัผิน  ปาลี ราคาเหมาะสม 100/2564
1,500.00                                  1,500.00                                  19-เม.ย.-64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอสันปา่ตอง จังหวดัเชียงใหม่

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วธิซ้ืีอ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.

43 จ้างเหมาลงโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 400.00               เฉพาะเจาะจง ร้านทเีอ็นบ ีปร้ินเตอร์เซอร์วสิ ร้านทเีอ็นบ ีปร้ินเตอร์เซอร์วสิ ราคาเหมาะสม 101/2564
400.00                                    400.00                                    29-เม.ย.-64

44 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 2,489.71            เฉพาะเจาะจง หจก.อีซูซุเชียงใหม่เซลล์ หจก.อีซูซุเชียงใหม่เซลล์ ราคาเหมาะสม 102/2564
ผต 3155 2,489.71                                  2,489.71                                  29-เม.ย.-64

45 จ้างเหมาบคุคลเพื่อปฏบิติังานแม่บา้นภายใน 8,200.00            เฉพาะเจาะจง นางลัดดา สิงหต๊์ะ นางลัดดา สิงหต๊์ะ ราคาเหมาะสม 103/2564
โรงเรียนอนุบาล และศพด. อบต.สันกลาง 8,200.00                                  8,200.00                                  30-เม.ย.-64

46 จ้างเหมาบคุคลเพื่อปฏบิติังานนักการภารโรง 8,200.00            เฉพาะเจาะจง นายไชยรัตน์  ดีต๋า นายไชยรัตน์  ดีต๋า ราคาเหมาะสม 104/2564
โรงเรียนอนุบาลและ ศพด. อบต.สันกลาง 8,200.00                                  8,200.00                                  30-เม.ย.-64

47 จ้างเหมาบคุคลเพื่อปฏบิติังานผู้ช่วยธรุการ 8,200.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทร์จิรา  จีรัตน์ นางสาวจันทร์จิรา  จีรัตน์ ราคาเหมาะสม 105/2564
โรงเรียนอนุบาล และ ศพด.อบต.สันกลาง 8,200.00                                  8,200.00                                  30-เม.ย.-64

48 จ้างเหมาบคุคลเพื่อปฏบิติังานซ่อมแซมไฟฟา้ 8,200.00            เฉพาะเจาะจง นายศิริพงษ ์เชียงใจ นายศิริพงษ ์เชียงใจ ราคาเหมาะสม 106/2564
และดูแลเคร่ืองเสียง ประจ าเดือน ม.ค. 64 8,200.00                                  8,200.00                                  30-เม.ย.-64

49 จ้างเหมาบคุคลเพื่อปฏบิติังาน กู้ชีพกู้ภยั 8,200.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤนาถ โอโอ๊ด นางสาวนฤนาถ โอโอ๊ด ราคาเหมาะสม 107/2564
อบต.สันกลาง เดือน ก.พ. 64 8,200.00                                  8,200.00                                  30-เม.ย.-64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอสันปา่ตอง จังหวดัเชียงใหม่

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วธิซ้ืีอ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.

50 จ้างเหมาบคุคลเพื่อปฏบิติังาน กู้ชีพกู้ภยั 8,200.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤนาถ โอโอ๊ด นางสาวนฤนาถ โอโอ๊ด ราคาเหมาะสม 108/2564
อบต.สันกลาง เดือน ก.พ. 64 8,200.00                                  8,200.00                                  30-เม.ย.-64

51 จ้างเหมาฉีดวคัซีนปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้นใน 8,000.00            เฉพาะเจาะจง นายชาญยุทธ ์ ยาวลิาศ นายชาญยุทธ ์ ยาวลิาศ ราคาเหมาะสม 109/2564
หมาและแมว 8,000.00                                  8,000.00                                  30-เม.ย.-64

52 จ้างปรับปรุงผิวถนนโดยใช้แอสฟลัทติ์กคอนกรีต 96,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก.อ.ทวทีรัพย์ คอนสตรัคชั่น หจก.อ.ทวทีรัพย์ คอนสตรัคชั่น ราคาเหมาะสม 022/2564
ถนนสายหลักหน้าวดัพระบาททุ่งอ้อ หมู่ที่ ๘ บา้นปา่บง 96,000.00                                96,000.00                                2-เม.ย.-64

53 จ้างปรับปรุงผิวถนนโดยใช้แอสฟลัทติ์กคอนกรีต 86,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก.อ.ทวทีรัพย์ คอนสตรัคชั่น หจก.อ.ทวทีรัพย์ คอนสตรัคชั่น ราคาเหมาะสม 023/2564
ซอยเข้าบา้นผู้ใหญ่บา้น หมู่ที่ ๘ บา้นปา่บง 86,000.00                                86,000.00                                2-เม.ย.-64

54 จ้างปรับปรุงผิวถนนโดยใช้่แอสฟลัทติ์กคอนกรีต 150,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.นนทพทัธ ์เอ็นจิเนียร่ิง หจก.นนทพทัธ ์เอ็นจิเนียร่ิง ราคาเหมาะสม 024/2564
 ซอย ๒ หมู่ที่ ๖ บา้นจ าปาลาว 150,000.00                               150,000.00                               2-เม.ย.-64

55 จ้างปรับปรุงผิวถนนโดยใช้แอสฟลัทติ์กคอนกรีต 387,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.นนทพทัธิ ์เอ็นจิเนียร่ิง หจก.นนทพทัธิ ์เอ็นจิเนียร่ิง ราคาเหมาะสม 025/2564
สายหน้าวดัอุโบสถ หมู่ที่ ๓ บา้นกลางเหนือ  387,500.00                               387,500.00                               2-เม.ย.-64

56 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบา้น 261,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.สหกิจ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์คอนสตรัคชั่น หจก.สหกิจ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์คอนสตรัคชั่น ราคาเหมาะสม 026/2564
นายบญุเรือง สารข้าวค า ถึงบา้นนายสิงหค์ า กุณา 261,000.00                               261,000.00                               5-เม.ย.-64
หมู่ที่ ๙ บา้นใหม่หว้ยส้ม

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอสันปา่ตอง จังหวดัเชียงใหม่

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วธิซ้ืีอ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.

57 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบา้น 130,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านนวพรการค้า ร้านนวพรการค้า ราคาเหมาะสม 027/2564
นางแสง วงค์เดือน ถึงหน้าบา้นนายสนั่น บญุเรือง 130,000.00                               130,000.00                               5-เม.ย.-64
หมู่ที่ ๑ บา้นทุ่งอ้อ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอสันปา่ตอง จังหวดัเชียงใหม่

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วธิซ้ืีอ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง


