
แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสารและพิมพ์งานท่ัวไป 18,050.00            เฉพาะเจาะจง ร้านไทยพัฒน์ศึกษา ร้านไทยพัฒน์ศึกษา ราคาเหมาะสม 057/2565

(80 แกรม 150 รีม, 70 แกรม 25 รีม) 18,050.00                             18,050.00                             1 ธ.ค. 64

2 จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง เคร่ืองตัดหญ้า 187.20                เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง ราคาเหมาะสม 058/2565

187.20                                 187.20                                 (288/071)

1 ธ.ค. 64

3 จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง 82-9637 ชม 2,001.30             เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง ราคาเหมาะสม 059/2565

2,001.30                               2,001.30                               (288/072)

2 ธ.ค. 64

4 จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง ขอ 4985 ชม 1,429.50             เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง ราคาเหมาะสม 060/2565

1,429.50                               1,429.50                               (288/073)

3 ธ.ค. 64

5 จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง งมม 615 ชม 91.30                 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง ราคาเหมาะสม 061/2565

91.30                                   91.30                                   (288/074)

7 ธ.ค. 64

6 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน (ตรายาง) 760.00                เฉพาะเจาะจง ร้านสระอูปร้ินท์ ร้านสระอูปร้ินท์ ราคาเหมาะสม 062/2565

760.00                                 760.00                                 7 ธ.ค. 64

7 จัดซ้ือยูนิตล้าโพงฮอร์น 4,150.00             เฉพาะเจาะจง หจก.อินเตอร์สเปเชียลโปรดักส์ หจก.อินเตอร์สเปเชียลโปรดักส์ ราคาเหมาะสม 063/2565

4,150.00                               4,150.00                               7 ธ.ค. 64

สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ล้าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต้าบลสันกลาง อ้าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

8 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ส้าหรับงานการแพทย์ 10,380.00            เฉพาะเจาะจง บจ.เวอร์โก แอ๊คเซสเซอร่ี บจ.เวอร์โก แอ๊คเซสเซอร่ี ราคาเหมาะสม 064/2565

ฉุกเฉิน 10,380.00                             10,380.00                             8 ธ.ค. 64

9 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 25,200.00            เฉพาะเจาะจง ร้านทีเอ็นบี ปร้ินเตอร์เซอร์วิส ร้านทีเอ็นบี ปร้ินเตอร์เซอร์วิส ราคาเหมาะสม 065/2565

(หมึกพิมพ์เคร่ืองปร้ินเตอร์) 25,200.00                             25,200.00                             8 ธ.ค. 64

10 จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง ผต 3155 1,229.40             เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง ราคาเหมาะสม 066/2565

1,229.40                               1,229.40                               (288/075)

8 ธ.ค. 64

11 จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง เคร่ืองตัดหญ้า 153.50                เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง ราคาเหมาะสม 067/2565

153.50                                 153.50                                 (288/076)

9 ธ.ค. 64

12 จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง จฉง 932 87.00                 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง ราคาเหมาะสม 068/2565

87.00                                   87.00                                   (288/077)

9 ธ.ค. 64

13 จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง ขห 5112 1,449.50             เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง ราคาเหมาะสม 069/2565

1,449.50                               1,449.50                               (288/078)

13 ธ.ค. 64

14 จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง กบ 9924 1,449.50             เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง ราคาเหมาะสม 070/2565

1,449.50                               1,449.50                               (288/079)

13 ธ.ค. 64

สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต้าบลสันกลาง อ้าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ล้าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

15 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า 2,900.00             เฉพาะเจาะจง บจ. เคเค ซัพพลายการวิศวกรรม บจ. เคเค ซัพพลายการวิศวกรรม ราคาเหมาะสม 071/2565

2,900.00                               2,900.00                               15 ธ.ค. 64

16 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน กองช่าง 825.00                เฉพาะเจาะจง ร้านไทยพัฒน์ศึกษา ร้านไทยพัฒน์ศึกษา ราคาเหมาะสม 072/2565

825.00                                 825.00                                 16 ธ.ค. 64

17 จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง งมม 615 94.30                 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง ราคาเหมาะสม 073/2565

94.30                                   94.30                                   (288/080)

16 ธ.ค. 64

18 จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง ขอ 4985 1,459.50             เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง ราคาเหมาะสม 074/2565

1,459.50                               1,459.50                               (288/081)

16 ธ.ค. 64

19 จัดซ้ือกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัย 3,829.78             เฉพาะเจาะจง นางปานแก้ว  ขจรรัตนา นางปานแก้ว  ขจรรัตนา ราคาเหมาะสม 075/2565

จากรถ (พ.ร.บ.) 3,829.78                               3,829.78                               21 ธ.ค. 64

20 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เคร่ืองส้ารองไฟ 36,000.00            เฉพาะเจาะจง หจก.อินเตอร์สเปเชียลโปรดักส์ หจก.อินเตอร์สเปเชียลโปรดักส์ ราคาเหมาะสม 076/2565

15 เคร่ือง) 36,000.00                             36,000.00                             21 ธ.ค. 64

21 จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง ขห 5112 1,439.50             เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ้ากัด ราคาเหมาะสม 077/2565

1,439.50                               1,439.50                               (288/082)

22 ธ.ค. 64

สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต้าบลสันกลาง อ้าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ล้าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

22 จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง เล่ือยโซ่ยนต์ 94.20                 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ้ากัด ราคาเหมาะสม 078/2565

94.20                                   94.20                                   (288/083)

22 ธ.ค. 64

23 จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง ขอ 4985 1,439.50             เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ้ากัด ราคาเหมาะสม 079/2565

1,439.50                               1,439.50                               (288/084)

23 ธ.ค. 64

24 จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง งมม 615 93.40                 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ้ากัด ราคาเหมาะสม 080/2565

93.40                                   93.40                                   (288/085)

23 ธ.ค. 64

25 จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง ผธ 2887 4,378.50             เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ้ากัด ราคาเหมาะสม 081/2565

4,378.50                               4,378.50                               (288/086)

27 ธ.ค. 64

26 จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง ผต 3155 1,313.60             เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ้ากัด ราคาเหมาะสม 082/2565

1,313.60                               1,313.60                               (288/087)

27 ธ.ค. 64

27 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า จ้านวน 6 รายการ 609.90                เฉพาะเจาะจง ร้านปูเป้ การไฟฟ้า ร้านปูเป้ การไฟฟ้า ราคาเหมาะสม 083/2565

609.90                                 609.90                                 27 ธ.ค. 64

28 จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง กบ 9924 1,459.50             เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ้ากัด ราคาเหมาะสม 084/2565

1,459.50                               1,459.50                               (288/088)

28 ธ.ค. 64

สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต้าบลสันกลาง อ้าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ล้าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

29 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน (กองการศึกษา) 25,800.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ราเชนเฟอร์นิเจอร์ จ้ากัด บริษัท ราเชนเฟอร์นิเจอร์ จ้ากัด ราคาเหมาะสม 085/2565

25,800.00                             25,800.00                             29 ธ.ค. 64

30 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) 39,800.00            เฉพาะเจาะจง ร้านทีเอ็นบี ปร้ินเตอร์เซอร์วิส ร้านทีเอ็นบี ปร้ินเตอร์เซอร์วิส ราคาเหมาะสม 086/2565

39,800.00                             39,800.00                             29 ธ.ค. 64

31 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า 30,634.10            เฉพาะเจาะจง ร้านปูเป้การไฟฟ้า ร้านปูเป้การไฟฟ้า ราคาเหมาะสม 087/2565

30,634.10                             30,634.10                             29 ธ.ค. 64

32 จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง ขอ 4985 1,459.50             เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ้ากัด ราคาเหมาะสม 088/2565

1,459.50                               1,459.50                               (288/089)

29 ธ.ค. 64

33 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน จ้านวน ๒ รายการ 600.00                เฉพาะเจาะจง หจก. ส.ครุภัณฑ์ 99 หจก. ส.ครุภัณฑ์ 99 ราคาเหมาะสม 089/2565

600.00                                 600.00                                 29 ธ.ค. 64

34 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน จ้านวน ๑ รายการ 490.00                เฉพาะเจาะจง ร้านไทยพัฒน์ศึกษา ร้านไทยพัฒน์ศึกษา ราคาเหมาะสม 090/2565

490.00                                 490.00                                 29 ธ.ค. 64

35 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ผต 3155 3,200.37             เฉพาะเจาะจง บริษัท อีซูซุเชียงใหม่เซลล์ จ้ากัด บริษัท อีซูซุเชียงใหม่เซลล์ จ้ากัด ราคาเหมาะสม 054/2565

3,200.37                               3,200.37                               9 ธ.ค. 64

สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต้าบลสันกลาง อ้าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ล้าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

36 จ้างบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมอาคารส้านักงาน 12,000.00            เฉพาะเจาะจง นายส้าราญ  ปันตะทา นายส้าราญ  ปันตะทา ราคาเหมาะสม 055/2565

(ห้องท้างานนายก อบต.) 12,000.00                             12,000.00                             22 ธ.ค. 64

37 จ้างเหมาจัดท้ารายงานประจ้าปี 2564 30,000.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท โชตนา พร้ินท์ จ้ากัด บริษัท โชตนา พร้ินท์ จ้ากัด ราคาเหมาะสม 056/2565

ในรูปแบบปฏิทินต้ังโต๊ะ (250 เล่ม) 30,000.00                             30,000.00                             22 ธ.ค. 64

38 จ้างเหมาจัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกัน 1,900.00             เฉพาะเจาะจง ร้านนิดโฆษณา ร้านนิดโฆษณา ราคาเหมาะสม 057/2565

อุบัติภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 1,900.00                               1,900.00                               27 ธ.ค. 64

39 จ้างเหมาจัดท้าป้ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 300.00                เฉพาะเจาะจง ร้านล็อกก้ิง มีเดีย ร้านล็อกก้ิง มีเดีย ราคาเหมาะสม 058/2565

ผู้สูงอายุต้าบลสันกลาง 300.00                                 300.00                                 27 ธ.ค. 64

40 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 1,200.00             เฉพาะเจาะจง นายสุพจน์  กาละปัน นายสุพจน์  กาละปัน ราคาเหมาะสม 059/2565

1,200.00                               1,200.00                               28 ธ.ค. 64

41 จ้างเหมาปรับปรุงทาสีท้ังในและนอกอาคารเรียน 2 80,000.00            เฉพาะเจาะจง นายสุพจน์  กาละปัน นายสุพจน์  กาละปัน ราคาเหมาะสม 060/2565

และบริเวณนอกอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาล 80,000.00                             80,000.00                             28 ธ.ค. 64

อบต.สันกลาง

42 จ้างเหมาจัดท้าป้ายไวนิลข้อความบ้านท่ีต้องกักตัว 500.00                เฉพาะเจาะจง ร้านแก้มใสแอ็ดไซน์ ร้านแก้มใสแอ็ดไซน์ ราคาเหมาะสม 061/2565

เส่ียงติดโควิด 19 500.00                                 500.00                                 29 ธ.ค. 64

สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต้าบลสันกลาง อ้าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ล้าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

43 จ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานแม่บ้านภายใน 8,200.00             เฉพาะเจาะจง นางลัดดา  สิงห์ต๊ะ นางลัดดา  สิงห์ต๊ะ ราคาเหมาะสม 062/2565

โรงเรียนอนุบาล อบต.สันกลาง 8,200.00                               8,200.00                               30 ธ.ค. 64

44 จ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานนักการภารโรง 8,200.00             เฉพาะเจาะจง นายไชยรัตน์  ดีต๋า นายไชยรัตน์  ดีต๋า ราคาเหมาะสม 063/2565

ภายในโรงเรียนอนุบาล อบต.สันกลาง 8,200.00                               8,200.00                               30 ธ.ค. 64

45 จ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานด้านเอกสารภายใน 8,200.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวจันจิรา  จีรัตน์ นางสาวจันจิรา  จีรัตน์ ราคาเหมาะสม 064/2565

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สันกลาง 8,200.00                               8,200.00                               30 ธ.ค. 64

46 จ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้า 8,200.00             เฉพาะเจาะจง นายศิริพงษ์  เชียงใหม่ นายศิริพงษ์  เชียงใหม่ ราคาเหมาะสม 065/2565

สาธารณะและเคร่ืองเสียงภายในต้าบล 8,200.00                               8,200.00                               30 ธ.ค. 64

47 จ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย 8,200.00             เฉพาะเจาะจง นายศรัณย์  เปล่งศรี นายศรัณย์  เปล่งศรี ราคาเหมาะสม 066/2565

อบต.สันกลาง 8,200.00                               8,200.00                               30 ธ.ค. 64

48 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย 8,200.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤนาถ  โอโอ๊ต นางสาวนฤนาถ  โอโอ๊ต ราคาเหมาะสม 067/2565

อบต.สันกลาง 8,200.00                               8,200.00                               30 ธ.ค. 64

สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต้าบลสันกลาง อ้าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ล้าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป


