
แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง งมม 615 94.90                 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง ราคาเหมาะสม 091/2565

94.90                                   94.90                                   (288/090)

4 ม.ค. 65

2 จัดซ้ือรถเข็น จ้านวน ๑ คัน 1,200.00             เฉพาะเจาะจง ร้านนพเก้า ร้านนพเก้า ราคาเหมาะสม 092/2565

1,200.00                               1,200.00                               5 ม.ค. 65

3 จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง ขห 5112 1,489.50             เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ้ากัด ราคาเหมาะสม 093/2565

1,489.50                               1,489.50                               (288/091)

6 ม.ค. 65

4 จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง 82-9637 ชม 2,085.30             เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ้ากัด ราคาเหมาะสม 094/2565

2,085.30                               2,085.30                               (288/092)

6 ม.ค. 65

5 จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง ผต 3155 1,221.40             เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง ราคาเหมาะสม 095/2565

1,221.40                               1,221.40                               (288/093)

6 ม.ค. 65

6 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจ้าเดือน 43,010.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ้ากัด บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ้ากัด ราคาเหมาะสม 096/2565

ม.ค. 65 43,010.00                             43,010.00                             6 ม.ค. 65

7 จัดซ้ือวัสดุการแพทย์ 5,550.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เวอร์โก แอ็คเซสเซอร่ี จ้ากัด บริษัท เวอร์โก แอ็คเซสเซอร่ี จ้ากัด ราคาเหมาะสม 098/2565

5,550.00                               5,550.00                               7 ม.ค. 65

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

องค์การบริหารส่วนต้าบลสันกลาง อ้าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ล้าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2565



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

8 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปร้ินเตอร์ ศพด.) 1,850.00             เฉพาะเจาะจง ร้านทีเอ็นบีปร้ินเตอร์เซอร์วิส ร้านทีเอ็นบีปร้ินเตอร์เซอร์วิส ราคาเหมาะสม 099/2565

1,850.00                               1,850.00                               10 ม.ค. 65

9 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปร้ินเตอร์ คลัง) 1,650.00             เฉพาะเจาะจง ร้านทีเอ็นบี ปร้ินเตอร์เซอร์วิส ร้านทีเอ็นบี ปร้ินเตอร์เซอร์วิส ราคาเหมาะสม 100/2565

1,650.00                               1,650.00                               10 ม.ค. 65

10 จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง เคร่ืองตัดหญ้า 197.40                เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ้ากัด ราคาเหมาะสม 101/2565

197.40                                 197.40                                 (288/095)

12 ม.ค. 65

11 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน (กองคลัง) 2,800.00             เฉพาะเจาะจง หจก.เป่าเปา หจก.เป่าเปา ราคาเหมาะสม 102/2565

2,800.00                               2,800.00                               12 ม.ค. 65

12 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน (กองการศึกษา) 1,700.00             เฉพาะเจาะจง หจก.เป่าเปา หจก.เป่าเปา ราคาเหมาะสม 103/2565

1,700.00                               1,700.00                               12 ม.ค. 65

13 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน (ส้านักปลัด) 11,545.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เป่าเปา หจก.เป่าเปา ราคาเหมาะสม 104/2565

11,545.00                             11,545.00                             12 ม.ค. 65

14 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 6,425.00             เฉพาะเจาะจง หจก.เป่าเปา หจก.เป่าเปา ราคาเหมาะสม 105/2565

6,425.00                               6,425.00                               12 ม.ค. 65

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต้าบลสันกลาง อ้าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ล้าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

15 จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง ขอ 4985 1,529.50             เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง ราคาเหมาะสม 106/2565

1,529.50                               1,529.50                               (288/096)

13 ม.ค. 65

16 จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง งมม 615 99.40                 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง ราคาเหมาะสม 107/2565

99.40                                   99.40                                   (288/097)

14 ม.ค. 65

17 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กล่องซับหมึก) 850.00                เฉพาะเจาะจง ร้านทีเอ็นบีปร้ินเตอร์เซอร์วิส ร้านทีเอ็นบีปร้ินเตอร์เซอร์วิส ราคาเหมาะสม 108/2565

850.00                                 850.00                                 14 ม.ค. 65

18 จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง กบ 9924 1,529.50             เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ้ากัด ราคาเหมาะสม 109/2565

1,529.50                               1,529.50                               (288/098)

18 ม.ค. 65

19 จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง ขห 5112 1,529.50             เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ้ากัด ราคาเหมาะสม 110/2565

1,529.50                               1,529.50                               (288/099)

18 ม.ค. 65

20 จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง เล่ือยโซ่ยนต์ เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ้ากัด ราคาเหมาะสม 111/2565

-                                      -                                      (288/100)

19 ม.ค. 65

21 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน (กองคลัง) 2,485.00             เฉพาะเจาะจง หจก.เป่าเปา หจก.เป่าเปา ราคาเหมาะสม 112/2565

2,485.00                               2,485.00                               19 ม.ค. 65

องค์การบริหารส่วนต้าบลสันกลาง อ้าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ล้าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2565



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

22 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน (กองช่าง) 5,827.00             เฉพาะเจาะจง หจก.เป่าเปา หจก.เป่าเปา ราคาเหมาะสม 113/2565

5,827.00                               5,827.00                               19 ม.ค. 65

23 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน (โต๊ะพับอเนกประสงค์) 18,000.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ราเชนเฟอร์นิเจอร์ จ้ากัด บริษัท ราเชนเฟอร์นิเจอร์ จ้ากัด ราคาเหมาะสม 114/2565

18,000.00                             18,000.00                             21 ม.ค. 65

24 จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง งมม 615 100.90                เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง ราคาเหมาะสม 115/2565

100.90                                 100.90                                 (289/001)

21 ม.ค. 65

25 จัดซ้ือวัสดุเกษตร (ข้ีวัว) 1,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสายทอง เมามูล นางสายทอง เมามูล ราคาเหมาะสม 116/2565

1,000.00                               1,000.00                               21 ม.ค. 65

26 เติมก๊าซคาร์บอนฯ ดับเพลิง ขนาด 10 ปอนด์ 1,000.00             เฉพาะเจาะจง ร้านเชียงใหม่ดับเพลิงและกู้ภัย ร้านเชียงใหม่ดับเพลิงและกู้ภัย ราคาเหมาะสม 117/2565

1,000.00                               1,000.00                               21 ม.ค. 65

27 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ้านวน 16 รายการ 3,462.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ภัทรวดีน้้าแพร่วัสดุ จ้ากัด บริษัท ภัทรวดีน้้าแพร่วัสดุ จ้ากัด ราคาเหมาะสม 118/2565

3,462.00                               3,462.00                               21 ม.ค. 65

28 จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง 2 กฆ 3788 100.90                เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง ราคาเหมาะสม 119/2565

100.90                                 100.90                                 (289/002)

24 ม.ค. 64

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต้าบลสันกลาง อ้าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ล้าดับ



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

29 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 4,066.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด์ เคมิคอล ฟาร์อีส จ้ากัด บริษัท เวิลด์ เคมิคอล ฟาร์อีส จ้ากัด ราคาเหมาะสม 120/2565

4,066.00                               4,066.00                               25 ม.ค. 65

30 จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง ขอ 4985 1,534.50             เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ้ากัด ราคาเหมาะสม 121/2565

1,534.50                               1,534.50                               (289/003)

26 ม.ค. 65

31 จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง ผต 3155 1,135.50             เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ้ากัด ราคาเหมาะสม 122/2565

1,135.50                               1,135.50                               (289/004)

26 ม.ค. 65

32 จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง งมม 615 102.10                เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ้ากัด ราคาเหมาะสม 123/2565

102.10                                 102.10                                 (289/005)

26 ม.ค. 65

33 จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง จฉง 932 103.60                เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ้ากัด ราคาเหมาะสม 124/2565

103.60                                 103.60                                 (289/006)

31 ม.ค. 65

34 จัดซ้ือชุดตรวจ ATK 4,900.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท คลินิคทัวร์ จ้ากัด บริษัท คลินิคทัวร์ จ้ากัด ราคาเหมาะสม 125/2565

4,900.00                               4,900.00                               31 ม.ค. 65

35 จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 550.00                เฉพาะเจาะจง ร้านทีเอ็นบีปร้ินเตอร์เซอร์วิส ร้านทีเอ็นบีปร้ินเตอร์เซอร์วิส ราคาเหมาะสม 068/2565

550.00                                 550.00                                 5 ม.ค. 65

สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต้าบลสันกลาง อ้าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ล้าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

36 จ้างเหมาท้าป้ายอะคริลิคภายในโรงเรียน 4,200.00             เฉพาะเจาะจง ร้านล็อกก้ิง มีเดีย ร้านล็อกก้ิง มีเดีย ราคาเหมาะสม 069/2565

อนุบาล อบต.สันกลาง 4,200.00                               4,200.00                               6 ม.ค. 65

37 จ้างเหมาท้าป้ายอะคริลิคภายในศูนย์พัฒนา 4,200.00             เฉพาะเจาะจง ร้านล็อกก้ิง มีเดีย ร้านล็อกก้ิง มีเดีย ราคาเหมาะสม 070/2565

เด็กเล็ก อบต.สันกลาง 4,200.00                               4,200.00                               6 ม.ค. 65

38 จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้้าบริเวณหลังศูนย์ 9,000.00             เฉพาะเจาะจง นายคนองเดช  จุมปาลี นายคนองเดช  จุมปาลี ราคาเหมาะสม 071/2565

อปพร. อบต.สันกลาง 9,000.00                               9,000.00                               7 ม.ค. 65

39 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองส้ารองไฟ 1,800.00             เฉพาะเจาะจง หจก.อินเตอร์สเปเชียล หจก.อินเตอร์สเปเชียล ราคาเหมาะสม 072/2565

1,800.00                               1,800.00                               10 ม.ค. 65

40 จ้างเหมาจัดท้าป้ายไวนิลห้ามท้ิงขยะมูลฝอยหรือ 2,500.00             เฉพาะเจาะจง ร้านนิดโฆษณา ร้านนิดโฆษณา ราคาเหมาะสม 073/2565

ส่ิงปฏิกูลในท่ีสาธารณะ 2,500.00                               2,500.00                               11 ม.ค. 65

41 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1,900.00             เฉพาะเจาะจง ร้านทีเอ็นบีปร้ินเตอร์เซอร์วิส ร้านทีเอ็นบีปร้ินเตอร์เซอร์วิส ราคาเหมาะสม 074/2565

1,900.00                               1,900.00                               18 ม.ค. 65

42 จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ท่ี 2 57,000.00            เฉพาะเจาะจง นายสุริยน  ค้าเขียว นายสุริยน  ค้าเขียว ราคาเหมาะสม 075/2565

(ปากทางเข้าส้านักงาน อบต.) 57,000.00                             57,000.00                             24 ม.ค. 65

สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต้าบลสันกลาง อ้าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ล้าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

43 จ้างซ่อมแซมสายไฟเบอร์ระบบกล้องวงจรปิด 10,700.00            เฉพาะเจาะจง หจก.อินเตอร์สเปเชียลโปรดักส์ หจก.อินเตอร์สเปเชียลโปรดักส์ ราคาเหมาะสม 076/2565

CCTV และระบบเสียงตามสาย 10,700.00                             10,700.00                             24 ม.ค. 65

44 จ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานแม่บ้านภายใน 8,200.00             เฉพาะเจาะจง นางลัดดา  สิงห์ต๊ะ นางลัดดา  สิงห์ต๊ะ ราคาเหมาะสม 077/2565

โรงเรียนอนุบาล อบต.สันกลาง 8,200.00                               8,200.00                               31 ม.ค. 65

45 จ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานด้านเอกสาร 8,200.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทร์จิรา  จีรัตน์ นางสาวจันทร์จิรา  จีรัตน์ ราคาเหมาะสม 078/2565

ภายใน ศพด.อบต.สันกลาง 8,200.00                               8,200.00                               31 ม.ค. 65

46 จ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานนักการภารโรง 8,200.00             เฉพาะเจาะจง นายไชยรัตน์  ดีต๋า นายไชยรัตน์  ดีต๋า ราคาเหมาะสม 079/2565

ภายในโรงเรียนอนุบาล อบต.สันกลาง 8,200.00                               8,200.00                               31 ม.ค. 65

47 จ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้า 8,200.00             เฉพาะเจาะจง นายศิริพงษ์  เชียงใจ นายศิริพงษ์  เชียงใจ ราคาเหมาะสม 080/2565

สาธารณะและดูแลเคร่ืองเสียง 8,200.00                               8,200.00                               31 ม.ค. 65

48 จ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงาน กู้ชีพกู้ภัย อบต. 8,200.00             เฉพาะเจาะจง นายศรัณย์  เปล่งศรี นายศรัณย์  เปล่งศรี ราคาเหมาะสม 081/2565

สันกลาง 8,200.00                               8,200.00                               31 ม.ค. 65

49 จ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงาน กู้ชีพกู้ภัย อบต. 8,200.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤนาถ  โอโอ๊ต นางสาวนฤนาถ  โอโอ๊ต ราคาเหมาะสม 081/2565

สันกลาง 8,200.00                               8,200.00                               31 ม.ค. 65

วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต้าบลสันกลาง อ้าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ล้าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)


