
แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจ าเดือน 40,859.50            เฉพาะเจาะจง บจ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ บจ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ ราคาเหมาะสม 126/2565

ก.พ. 65 40,859.50                                40,859.50                               1 ก.พ. 65

2 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง กบ 9924 1,534.50             เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ ากัด ราคาเหมาะสม 127/2565

1,534.50                                 1,534.50                                 289/007

1 ก.พ. 65

3 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง งมม 615 103.60                เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ ากัด ราคาเหมาะสม 128/2565

103.60                                    103.60                                   289/008

1 ก.พ. 65

4 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ขห 5112 1,534.50             เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ ากัด ราคาเหมาะสม 129/2565

1,534.50                                 1,534.50                                 289/009

2 ก.พ. 65

5 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 2,360.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ภัทรวดีน้ าแพร่วัสดุ จ ากัด บริษัท ภัทรวดีน้ าแพร่วัสดุ จ ากัด ราคาเหมาะสม 130/2565

2,360.00                                 2,360.00                                 2 ก.พ. 65

6 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ผต 3155 1,350.40             เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ ากัด ราคาเหมาะสม 131/2565

1,350.40                                 1,350.40                                 289/010

4 ก.พ. 65

7 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง งมม 615 105.10                เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ ากัด ราคาเหมาะสม 132/2565

105.10                                    105.10                                   289/011

4 ก.พ. 65

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

8 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ขอ 4985 1,534.50             เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ ากัด ราคาเหมาะสม 133/2565

1,534.50                                 1,534.50                                 289/012

7 ก.พ. 65

9 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 82-9637 2,148.30             เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ ากัด ราคาเหมาะสม 134/2565

2,148.30                                 2,148.30                                 289/013

9 ก.พ. 65

10 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 2 กฆ 3788 106.60                เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ ากัด ราคาเหมาะสม 135/2565

106.60                                    106.60                                   289/014

9 ก.พ. 65

11 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ฯ) 7,200.00             เฉพาะเจาะจง ร้านทีเอ็นบีปร้ินเตอร์เซอร์วิส ร้านทีเอ็นบีปร้ินเตอร์เซอร์วิส ราคาเหมาะสม 136/2565

7,200.00                                 7,200.00                                 10 ก.พ. 65

12 จัดซ้ือประกันภัยรถของส่วนราชการ 1,921.56             เฉพาะเจาะจง นางปานแก้ว ขจรรัตนา นางปานแก้ว ขจรรัตนา ราคาเหมาะสม 137/2565

1,921.56                                 1,921.56                                 10 ก.พ. 65

13 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง งมม 615 106.60                เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ ากัด ราคาเหมาะสม 138/2565

106.60                                    106.60                                   289/015

11 ก.พ. 65

14 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ขห 5112 1,534.50             เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ ากัด ราคาเหมาะสม 139/2565

1,534.50                                 1,534.50                                 289/016

11 ก.พ. 65

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

15 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง กบ 9924 1,534.50             เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ ากัด ราคาเหมาะสม 140/2565

1,534.50                                 1,534.50                                 289/017

11 ก.พ. 65

16 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ผต 3155 1,350.40             เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ ากัด ราคาเหมาะสม 141/2565

1,350.40                                 1,350.40                                 289/018

17 ก.พ. 65

17 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ขอ 4985 1,434.50             เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ ากัด ราคาเหมาะสม 142/2565

1,434.50                                 1,434.50                                 289/019

18 ก.พ. 65

18 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง งมม 615 109.80                เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ ากัด ราคาเหมาะสม 143/2565

109.80                                    109.80                                   289/020

18 ก.พ. 65

19 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง เคร่ืองเป่าลม 279.80                เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ ากัด ราคาเหมาะสม 144/2565

(โครงการจัดท าแนวกันไฟป่า) 279.80                                    279.80                                   289/021

18 ก.พ. 65

20 จัดซ้ือกล้าพันธ์ุผัก 8 รายการ 4,000.00             เฉพาะเจาะจง นางศิริกานต์  อินทมนต์ นางศิริกานต์  อินทมนต์ ราคาเหมาะสม 145/2565

4,000.00                                 4,000.00                                 22 ก.พ. 65

21 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า (ล าโพงฮอร์น) 16 ชุด 42,232.00            เฉพาะเจาะจง หจก.อินเตอร์ สเปเชียลโปรดักส์ หจก.อินเตอร์ สเปเชียลโปรดักส์ ราคาเหมาะสม 146/2565

42,232.00                                42,232.00                               22 ก.พ. 65

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

22 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กระดาษ A4) 2,850.00             เฉพาะเจาะจง ร้านไทยพัฒน์ศึกษา ร้านไทยพัฒน์ศึกษา ราคาเหมาะสม 147/2565

2,850.00                                 2,850.00                                 22 ก.พ. 65

23 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 2 กฆ 3788 108.70                เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ ากัด ราคาเหมาะสม 148/2565

108.70                                    108.70                                   22 ก.พ. 65

289/022

24 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ขห 5112 1,434.50             เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ ากัด ราคาเหมาะสม 149/2565

1,434.50                                 1,434.50                                 22 ก.พ. 65

289/023

25 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) 1,750.00             เฉพาะเจาะจง ร้านทีเอ็นบีปร้ินเตอร์เซอร์วิส ร้านทีเอ็นบีปร้ินเตอร์เซอร์วิส ราคาเหมาะสม 150/2565

1,750.00                                 1,750.00                                 22 ก.พ. 65

26 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า เพ่ือซ่อมระบบเสียงตามสาย 4,772.20             เฉพาะเจาะจง ร้านปูเป้การไฟฟ้า ร้านปูเป้การไฟฟ้า ราคาเหมาะสม 151/2565

4,772.20                                 4,772.20                                 22 ก.พ. 65

27 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ผต 3155 1,464.50             เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ ากัด ราคาเหมาะสม 152/2565

1,464.50                                 1,464.50                                 24 ก.พ. 65

289/024

28 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง งมม 615 109.90                เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ ากัด ราคาเหมาะสม 153/2565

109.90                                    109.90                                   24 ก.พ. 65

289/025

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

29 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง รถรางฯ 1,110.90             เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ ากัด ราคาเหมาะสม 154/2565

1,110.90                                 1,110.90                                 28 ก.พ. 65

289/026

30 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 400.00                เฉพาะเจาะจง ร้านทีเอ็นบีปร้ินเตอร์เซอร์วิส ร้านทีเอ็นบีปร้ินเตอร์เซอร์วิส ราคาเหมาะสม 083/2565

400.00                                    400.00                                   2 ก.พ. 65

31 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบดับเพลิงประจ ารถ 29,260.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มเซอร์วิส ร้านเอ็มเซอร์วิส ราคาเหมาะสม 084/2565

น้ าอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 29,260.00                                29,260.00                               4 ก.พ. 65

ผธ 2887

32 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์สร้าง 5,100.00             เฉพาะเจาะจง ร้านนิดโฆษณา ร้านนิดโฆษณา ราคาเหมาะสม 085/2565

การรับรู้เก่ียวกับปัญหาหมอกควันและฝุ่น 5,100.00                                 5,100.00                                 10 ก.พ. 65

pm2.5

33 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 850.00                เฉพาะเจาะจง นายสุพจน์  กาละปัน นายสุพจน์  กาละปัน ราคาเหมาะสม 086/2565

850.00                                    850.00                                   10 ก.พ. 65

34 จ้างท าป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ 11 ป้าย 3,850.00             เฉพาะเจาะจง ร้านแก้มใส แอดไซน์ ร้านแก้มใส แอดไซน์ ราคาเหมาะสม 087/2565

(หยุดคอร์รัปช่ัน) 3,850.00                                 3,850.00                                 21 ก.พ. 65

35 จ้างต่ออายุการเช่าพ้ืนท่ีเว็บไซต์ โดเมนเนม 12,840.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที.โกลโบล จ ากัด บริษัท ไอ.ที.โกลโบล จ ากัด ราคาเหมาะสม 088/2565

www.sanklang.go.th 12,840.00                                12,840.00                               22 ก.พ. 65

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

http://www.sanklang.go.th/


แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

36 จ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รับนักเรียน 6,400.00             เฉพาะเจาะจง ร้านล็อกก้ิง มีเดีย ร้านล็อกก้ิง มีเดีย ราคาเหมาะสม 089/2565

ศพด.อบต.สันกลาง และโรงเรียนอนุบาล 6,400.00                                 6,400.00                                 22 ก.พ. 65

อบต.สันกลาง

37 จ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ 4,150.00             เฉพาะเจาะจง ร้านแก้มใส แอดไซน์ ร้านแก้มใส แอดไซน์ ราคาเหมาะสม 090/2565

4,150.00                                 4,150.00                                 22 ก.พ. 65

38 จ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานแม่บ้านภายใน 8,200.00             เฉพาะเจาะจง นางลัดดา  สิงห์ต๊ะ นางลัดดา  สิงห์ต๊ะ ราคาเหมาะสม 091/2565

โรงเรียนอนุบาล อบต.สันกลาง 8,200.00                                 8,200.00                                 28 ก.พ. 65

39 จ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานด้านเอกสาร 8,200.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทร์จิรา  จีรัตน์ นางสาวจันทร์จิรา  จีรัตน์ ราคาเหมาะสม 092/2565

ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สันกลาง 8,200.00                                 8,200.00                                 28 ก.พ. 65

40 จ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานนักการภารโรง 8,200.00             เฉพาะเจาะจง นายไชยรัตน์  ดีต๋า นายไชยรัตน์  ดีต๋า ราคาเหมาะสม 093/2565

ภายในโรงเรียนอนุบาล อบต.สันกลาง 8,200.00                                 8,200.00                                 28 ก.พ. 65

41 จ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานซ่อมแซม 8,200.00             เฉพาะเจาะจง นายศิริพงษ์  เชียงใจ นายศิริพงษ์  เชียงใจ ราคาเหมาะสม 094/2565

ไฟสาธารณะและดูแลเคร่ืองเสียงภายใจต าบล 8,200.00                                 8,200.00                                 28 ก.พ. 65

42 จ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย 8,200.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤนาถ  โอโอ๊ต นางสาวนฤนาถ  โอโอ๊ต ราคาเหมาะสม 095/2565

อบต.สันกลาง 8,200.00                                 8,200.00                                 28 ก.พ. 65

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

43 จ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย 8,200.00             เฉพาะเจาะจง นายศรัณย์  เปล่งศรี นายศรัณย์  เปล่งศรี ราคาเหมาะสม 096/2565

อบต.สันกลาง 8,200.00                                 8,200.00                                 28 ก.พ. 65

44 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 1 เช่ือม 1,665,000.00        คัดเลือก หจก.สหกิจ เอ็นจิเนียร่ิงฯ หจก.สหกิจ เอ็นจิเนียร่ิงฯ ราคาต่ าสุด สัญญา 003/2565

หมู่ท่ี 8 โดยวิธีคัดเลือก 1,665,000.00                            1,665,000.00                           10 ก.พ. 65

45 จ้างเหมาปรับปรุงผิวถนนโดยใช้แอสฟัลท์ติก 777,000.00          คัดเลือก หจก.นนทพัทธ์เอ็นจิเนียร่ิง หจก.นนทพัทธ์เอ็นจิเนียร่ิง ราคาต่ าสุด สัญญา 004/2565

คอนกรีต สายหมู่ท่ี 7 เช่ือมหมู่ท่ี 6 777,000.00                              10 ก.พ. 65

46 จ้างเหมาปรับปรุงผิวถนนโดยใช้แอสฟัลท์ติก 2,090,000.00        คัดเลือก บจ.เชียงใหม่ทวีผลคอนสตรัคช่ัน บจ.เชียงใหม่ทวีผลคอนสตรัคช่ัน ราคาต่ าสุด สัญญา 005/2565

คอนกรีต หมู่ท่ี 1 เช่ือมหมู่ท่ี 2 2,090,000.00                           10 ก.พ. 65

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป


