
แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานท่ัวไป 3,680.00             เฉพาะเจาะจง ร้านไทยพัฒน์ศึกษา ร้านไทยพัฒน์ศึกษา ราคาเหมาะสม 199/2565

ขนาด A4 70 แกรม 3,680.00                                 4 เม.ย. 65

2 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า 45,582.00            เฉพาะเจาะจง ร้านปูเป้การไฟฟ้า ร้านปูเป้การไฟฟ้า ราคาเหมาะสม 200/2565

45,582.00                               7 เม.ย. 65

3 จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง ผต 3155 ชม 1,503.80             เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ้ากัด ราคาเหมาะสม 201/2565

1,503.80                                 7 เม.ย. 65

289/053

4 จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง ขอ 4985 ชม 1,534.50             เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ้ากัด ราคาเหมาะสม 202/2565

1,534.50                                 7 เม.ย. 65

289/054

5 จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง กบ 9924 ชม 1,534.50             เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ้ากัด ราคาเหมาะสม 203/2565

1,534.50                                 7 เม.ย. 65

289/055

6 จัดซ้ือชุดเคร่ืองแบบ ชุดฝึกหรือชุดปฏิบัติการ 3,800.00             เฉพาะเจาะจง ร้านกุณทิราภัณฑ์ ร้านกุณทิราภัณฑ์ ราคาเหมาะสม 204/2565

อปพร. 3,800.00                                 8 เม.ย. 65

7 จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง 2 กฆ 3788 ชม 118.00                เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ้ากัด ราคาเหมาะสม 205/2565

118.00                                   8 เม.ย. 65

289/056

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

องค์การบริหารส่วนต้าบลสันกลาง อ้าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ล้าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2565



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

8 จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง 82-9637 ชม 2,148.30             เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ้ากัด ราคาเหมาะสม 206/2565

2,148.30                                 2,148.30                                 11 เม.ย. 65

289/057

9 จัดซ้ือหมึกพิมพ์เคร่ืองปร้ินเตอร์ 7,200.00             เฉพาะเจาะจง ร้านทีเอ็นบี ปร้ินเตอร์เซอร์วิส ร้านทีเอ็นบี ปร้ินเตอร์เซอร์วิส ราคาเหมาะสม 207/2565

7,200.00                                 7,200.00                                 11 เม.ย. 65

10 จัดซ้ือกรอบรูป ขนาด A4 x 1.5 650.00                เฉพาะเจาะจง หจก.เป่าเปา หจก.เป่าเปา ราคาเหมาะสม 208/2565

650.00                                    650.00                                   11 เม.ย. 65

11 จัดซ้ือชุดครัวด้าหัวผู้สูงอายุภายในต้าบล 9,000.00             เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ้ากัด ราคาเหมาะสม 209/2565

จ้านวน 45 ชุด 9,000.00                                 9,000.00                                 12 เม.ย. 65

12 จัดซ้ือกระบองไฟจราจร จ้านวน 5 อัน 1,750.00             เฉพาะเจาะจง ร้านกุณทิราภัณฑ์ ร้านกุณทิราภัณฑ์ ราคาเหมาะสม 210/2565

1,750.00                                 1,750.00                                 12 เม.ย. 65

13 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,205.00             เฉพาะเจาะจง ร้าน ย.ยุกยิก ร้าน ย.ยุกยิก ราคาเหมาะสม 211/2565

1,205.00                                 1,205.00                                 12 เม.ย. 65

14 จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง ขอ 4985 ชม เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ้ากัด ราคาเหมาะสม 212/2565

-                                         -                                        12 เม.ย. 65

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต้าบลสันกลาง อ้าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ล้าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

15 จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง ผต 3155 ชม 1,350.40             เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ้ากัด ราคาเหมาะสม 213/2565

1,350.40                                 1,350.40                                 12 เม.ย. 65

289/059

16 จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง งมม 615 ชม 116.20                เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ้ากัด ราคาเหมาะสม 214/2565

116.20                                    116.20                                   18 เม.ย. 65

289/060

17 จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง ขห 5112 ชม 1,534.50             เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ้ากัด ราคาเหมาะสม 215/2565

1,534.50                                 1,534.50                                 18 เม.ย. 65

289/061

18 จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง เล่ือยโซ่ยนต์ 119.40                เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ้ากัด ราคาเหมาะสม 216/2565

119.40                                    119.40                                   19 เม.ย. 65

289/062

19 จัดซ้ือผ้าปูโต๊ะพร้อมปักช่ือ อบต.สันกลาง 2,400.00             เฉพาะเจาะจง นางดวงกมล  ปันทะนัง นางดวงกมล  ปันทะนัง ราคาเหมาะสม 217/2565

2,400.00                                 2,400.00                                 19 เม.ย. 65

20 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยส้าเร็จรูปบรรจุถุง) 20,500.00            เฉพาะเจาะจง ร้านพรศักด์ิทรัพย์ไพศาลธุรกิจ ร้านพรศักด์ิทรัพย์ไพศาลธุรกิจ ราคาเหมาะสม 218/2565

20,500.00                                20,500.00                               19 เม.ย. 65

21 จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง ขอ 4985 ชม 1,534.50             เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ้ากัด ราคาเหมาะสม 219/2565

1,534.50                                 1,534.50                                 20 เม.ย. 65

289/065

องค์การบริหารส่วนต้าบลสันกลาง อ้าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ล้าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2565



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

22 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 2,998.00             เฉพาะเจาะจง ร้านทัศนีย์การเกษตร ร้านทัศนีย์การเกษตร ราคาเหมาะสม 220/2565

2,998.00                                 2,998.00                                 21 เม.ย. 65

23 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่าง ๆ 4,450.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เวอร์โก เอ็คเซสเซอร่ี จ้ากัด บริษัท เวอร์โก เอ็คเซสเซอร่ี จ้ากัด ราคาเหมาะสม 221/2565

ส้าหรับอาสาบริบาลท้องถ่ิน 4,450.00                                 4,450.00                                 21 เม.ย. 65

24 จัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขบ้า พร้อมอุปกรณ์ 37,700.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน เค เอส ซัพพลาย ร้าน เค เอส ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 222/2565

37,700.00                                37,700.00                               22 เม.ย. 65

25 จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง ผต 3155 ชม 1,277.60             เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ้ากัด ราคาเหมาะสม 223/2565

1,277.60                                 1,277.60                                 22 เม.ย. 65

289/064

26 จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง เล่ือยโซ่ยนต์ 80.80                 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ้ากัด ราคาเหมาะสม 224/2565

80.80                                      80.80                                     26 เม.ย. 65

289/065

27 จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง งมม 615 ชม 120.40                เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ้ากัด ราคาเหมาะสม 225/2565

120.40                                    120.40                                   26 เม.ย. 65

289/066

28 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ หัวพิมพ์เคร่ืองปร้ินเตอร์ 2,200.00             เฉพาะเจาะจง ร้านทีเอ็นบี ปร้ินท์เตอร์เซอร์วิส ร้านทีเอ็นบี ปร้ินท์เตอร์เซอร์วิส ราคาเหมาะสม 226/2565

2,200.00                                 2,200.00                                 21 เม.ย. 65

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต้าบลสันกลาง อ้าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ล้าดับ



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

29 จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง กบ 9924 ชม 1,534.50             เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ้ากัด ราคาเหมาะสม 227/2565

1,534.50                                 1,534.50                                 27 เม.ย. 65

289/067

30 จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง เล่ือยโซ่ยนต์ เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ้ากัด ราคาเหมาะสม 228/2565

-                                         -                                        28 เม.ย. 65

289/068

31 จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง ผต 3155 ชม 767.30                เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ้ากัด ราคาเหมาะสม 229/2565

767.30                                    767.30                                   28 เม.ย. 65

289/069

32 จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง ขอ 4985 ชม 920.70                เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ้ากัด ราคาเหมาะสม 230/2565

920.70                                    920.70                                   28 เม.ย. 65

289/070

33 จ้างเหมาจัดท้าป้ายไวนิลข้อความท่ีจอดรถส้าหรับ 228.00                เฉพาะเจาะจง ร้านแก้มใส แอดไซน์ ร้านแก้มใส แอดไซน์ ราคาเหมาะสม 116/2565

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และสตรีมีครรภ์ 228.00                                    228.00                                   7 เม.ย. 65

34 จ้างเหมาจัดท้าป้ายสต๊ิกเกอร์ PVC และป้าย 750.00                เฉพาะเจาะจง ร้านล็อกก้ิง มีเดีย ร้านล็อกก้ิง มีเดีย ราคาเหมาะสม 187/2565

โฟมบอร์ด 750.00                                    750.00                                   23 มี.ค. 65

289/046

35 จ้างเหมาซ่อมแซมตู้สาขาโทรศัพท์ 4,000.00             เฉพาะเจาะจง ร้าน ฟาส เซอร์วิส ร้าน ฟาส เซอร์วิส ราคาเหมาะสม 118/2565

4,000.00                                 4,000.00                                 8 เม.ย. 65

สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต้าบลสันกลาง อ้าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ล้าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

34 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบแอร์รถยนต์ ผต 3155 ชม 6,890.00             เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มเซอร์วิส ร้านเอ็มเซอร์วิส ราคาเหมาะสม 119/2565

6,890.00                                 6,890.00                                 8 เม.ย. 65

35 จ้างเหมาท้าป้ายโครงการสืบสานประเพณีปีใหม่ 300.00                เฉพาะเจาะจง ร้านแก้มใส แอดไซน์ ร้านแก้มใส แอดไซน์ ราคาเหมาะสม 120/2565

เมือง 300.00                                    300.00                                   11 เม.ย. 65

36 จ้างเหมาจัดท้าสุ่มหมาก/สุ่มพลู/หมากเม็ง 1,500.00             เฉพาะเจาะจง นางบัวผิน  ปาลี นางบัวผิน  ปาลี ราคาเหมาะสม 121/2565

1,500.00                                 1,500.00                                 11 เม.ย. 65

37 จ้างเหมาจัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกัน 1,100.00             เฉพาะเจาะจง ร้านนิดโฆษณา ร้านนิดโฆษณา ราคาเหมาะสม 122/2565

อุบัติภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 1,100.00                                 1,100.00                                 11 เม.ย. 65

38 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี 8 4,100.00             เฉพาะเจาะจง นายอรรถไกร  โยรัมย์ นายอรรถไกร  โยรัมย์ ราคาเหมาะสม 123/2565

4,100.00                                 4,100.00                                 21 เม.ย. 65

39 จ้างเหมาซ่อมแซมฝารางระบายน้้า ฝาบ่อพัก 40,000.00            เฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย  เชียงแดง นายธวัชชัย  เชียงแดง ราคาเหมาะสม 124/2565

ภายในต้าบลสันกลาง 40,000.00                                40,000.00                               21 เม.ย. 65

40 จ้างเหมาจัดท้าป้ายประชาสัมพัน์โครงการ 2,200.00             เฉพาะเจาะจง ร้านแก้มใส แอดไซน์ ร้านแก้มใส แอดไซน์ ราคาเหมาะสม 125/2565

สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 2,200.00                                 2,200.00                                 22 เม.ย. 65

สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต้าบลสันกลาง อ้าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ล้าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

41 จ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานด้านเอกสาร 8,200.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทร์จิรา  จีรัตน์ นางสาวจันทร์จิรา  จีรัตน์ ราคาเหมาะสม 126/2565

ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สันกลาง 8,200.00                                 29 เม.ย. 65

42 จ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานแม่บ้านภายใน 8,200.00             เฉพาะเจาะจง นางลัดดา  สิงห์ต๊ะ นางลัดดา  สิงห์ต๊ะ ราคาเหมาะสม 127/2565

โรงเรียนอนุบาล อบต.สันกลาง 8,200.00                                 8,200.00                                 29 เม.ย. 65

43 จ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานนักการภารโรง 8,200.00             เฉพาะเจาะจง นายไชยรัตน์  ดีต๋า นายไชยรัตน์  ดีต๋า ราคาเหมาะสม 128/2565

ภายในโรงเรียนอนุบาล อบต.สันกลาง 8,200.00                                 8,200.00                                 29 เม.ย. 65

44 จ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานซ่อมแซม 8,200.00             เฉพาะเจาะจง นายศิริพงษ์  เชียงใจ นายศิริพงษ์  เชียงใจ ราคาเหมาะสม 129/2565

ไฟสาธารณะและดูแลเคร่ืองเสียงภายใจต้าบล 8,200.00                                 8,200.00                                 29 เม.ย. 65

45 จ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย 8,200.00             เฉพาะเจาะจง นายศรัณย์  เปล่งศรี นายศรัณย์  เปล่งศรี ราคาเหมาะสม 130/2565

อบต.สันกลาง 8,200.00                                 8,200.00                                 29 เม.ย. 65

46 จ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย 8,200.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤนาถ  โอโอ๊ต นางสาวนฤนาถ  โอโอ๊ต ราคาเหมาะสม 131/2565

อบต.สันกลาง 8,200.00                                 8,200.00                                 29 เม.ย. 65

สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต้าบลสันกลาง อ้าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ล้าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป


