
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือจ้ำง
เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือก

1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ คนสวน (เดือน 
เม.ย. - มิ.ย. 65)

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอินสม  ศรีวิชัย 27,000.00 ราคาต่่าสุด

2 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง 
(ประจ่าเดือนกุมภาพันธ์ 2565)

3,188.60 3,188.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เชียงใหม่ จ่ากัด 3,188.60 ราคาต่่าสุด

3 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ส่านักปลัด 
(ประจ่าเดือนกุมภาพันธ์ 2565)

14,149.80 14,149.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท แฝดสาม ศรีจอมทอง จ่ากัด 14,149.80 ราคาต่่าสุด

4 ค่าบ่ารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
หมายเลขครุภัณฑ์ 417 64 0005

6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด นอร์ทเทิร์น โอ.เอ.
 มาร์เก็ตต้ิง

6,955.00 ราคาต่่าสุด

5 ค่าบ่ารุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง ยจ
 9658 เชียงใหม่

10,448.31 10,448.31 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เชียงใหม่ จ่ากัด 10,448.31 ราคาต่่าสุด

6 ค่าบ่ารุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง ยจ
 745 เชียงใหม่

9,624.20 9,624.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เชียงใหม่ จ่ากัด 9,624.20 ราคาต่่าสุด

7 ค่าบ่ารุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง 
กษ 4418 เชียงใหม่

9,876.10 9,876.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุข จอมทอง จ่ากัด 9,876.10 ราคาต่่าสุด

8 ค่าบ่ารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 850.00 850.00 เฉพาะเจาะจง ปร้ินท์แอทวัน 850.00 ราคาต่่าสุด

9 ค่าบ่ารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
จ่านวน 2 เคร่ือง

5,100.00 5,100.00 เฉพาะเจาะจง ปร้ินท์แอทวัน 5,100.00 ราคาต่่าสุด

บันทึกตกลงจ้าง 60/2565
 ลงวันท่ี 15/03/2565

บันทึกตกลงจ้าง 63/2565
 ลงวันท่ี 30/03/2565

บันทึกตกลงจ้าง 64/2565
 ลงวันท่ี 31/03/2565

บันทึกตกลงซ้ือ 3/2565
 ลงวันท่ี 1/10/2564

บันทึกตกลงซ้ือ 2/2565
 ลงวันท่ี 1/10/2564

บันทึกตกลงจ้าง 54/2565
 ลงวันท่ี 1/03/2565

บันทึกตกลงจ้าง 58/2565
 ลงวันท่ี 11/03/2565

เลขท่ีและวันท่ีท ำสัญญำ

แบบ สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน เมษำยน 2565
ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลดอยแก้ว

ณ วันท่ี 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

บันทึกตกลงจ้าง 57/2565
 ลงวันท่ี 04/03/2565

บันทึกตกลงจ้าง 56/2565
 ลงวันท่ี 04/03/2565



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือจ้ำง
เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีท ำสัญญำ

แบบ สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน เมษำยน 2565
ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลดอยแก้ว

ณ วันท่ี 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

10 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน กองคลัง (ประจ่าเดือน
กุมภาพันธ์ 2565)

216.80 216.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท แฝดสาม ศรีจอมทอง จ่ากัด 216.80 ราคาต่่าสุด

11 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ - รายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซ่ึงบริการ จ้างท่าป้ายไวนิล จ่านวน 2 ป้าย

520.00 520.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฮอดโฆษณา 520.00 ราคาต่่าสุด

12 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ - รายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซ่ึงบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้าน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/กู้ชีพ (เดือน 
เม.ย - มิ.ย 65)

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสัญชัย อนุกรสัมพันธ์ 27,000.00 ราคาต่่าสุด

13 วัสดุส่านักงาน จ่านวน 12 รายการ 8,520.00 8,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เน็ตเวิร์คคอม จ่ากัด 8,520.00 ราคาต่่าสุด

14 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ่านวน 1 
รายการ

1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนัตถ์ 1,100.00 ราคาต่่าสุด

15 วัสดุก่อสร้าง - เพ่ือด่าเนินการโครงการปรับ
สภาพแวดล้อมและส่ิงอ่านวยความสะดวกของ
ผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจ่าปี
งบประมาณ 2565 จ่านวน 38 รายการ

145,260.00 145,260.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ภู่พิสิฐพาณิชย์ 145,260.00 ราคาต่่าสุด

บันทึกตกลงซ้ือ 1/2565
 ลงวันท่ี 1/10/2564

บันทึกตกลงจ้าง 62/2565
 ลงวันท่ี 22/03/2565

บันทึกตกลงจ้าง 65/2565
 ลงวันท่ี 31/03/2565

บันทึกตกลงซ้ือ 43/2565
 ลงวันท่ี 8/03/2565

บันทึกตกลงซ้ือ 52/2565
 ลงวันท่ี 29/03/2565

บันทึกตกลงซ้ือ 47/2565
 ลงวันท่ี 18/03/2565



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือจ้ำง
เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีท ำสัญญำ

แบบ สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน เมษำยน 2565
ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลดอยแก้ว

ณ วันท่ี 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

16 วัสดุก่อสร้าง - เพ่ือด่าเนินการโครงการปรับ
สภาพแวดล้อมและส่ิงอ่านวยความสะดวกของ
ผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจ่าปี
งบประมาณ 2565 จ่านวน 3 รายการ

18,585.00 18,585.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด จอมทอง
อุตสาหกรรม

18,585.00 ราคาต่่าสุด

17 วัสดุก่อสร้าง - เพ่ือด่าเนินการโครงการปรับ
สภาพแวดล้อมและส่ิงอ่านวยความสะดวกของ
ผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจ่าปี
งบประมาณ 2565 จ่านวน 3 รายการ

16,155.00 16,155.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภู่พิสิฐ 16,155.00 ราคาต่่าสุด

18 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ - โครงการ
แข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชนอ่าเภอจอมทอง 
จัดซ้ือยาเวชภัณฑ์ จ่านวน 4 รายการ

4,380.00 4,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยาเยอะแยะ 4,380.00 ราคาต่่าสุด

19 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ - โครงการ
แข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชนอ่าเภอจอมทอง ชุด
กีฬา จ่านวน 40 ชุด

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก้าวหน้าสปอร์ตดีไซน์ 10,000.00 ราคาต่่าสุด

บันทึกตกลงซ้ือ 48/2565
 ลงวันท่ี 18/03/2565

บันทึกตกลงซ้ือ 49/2565
 ลงวันท่ี 18/03/2565

บันทึกตกลงซ้ือ 44/2565
 ลงวันท่ี 8/03/2565

บันทึกตกลงซ้ือ 46/2565
 ลงวันท่ี 9/03/2565



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือจ้ำง
เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีท ำสัญญำ

แบบ สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน เมษำยน 2565
ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลดอยแก้ว

ณ วันท่ี 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

20 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ - โครงการ
แข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชนอ่าเภอจอมทอง รับ
รับส่งนักกีฬา

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระพล รัตน์ธัชวรรณ 3,000.00 ราคาต่่าสุด

21 วัสดุส่านักงาน ผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด นอร์ทเทิร์น โอ.เอ.
 มาร์เก็ตต้ิง

21,400.00 ราคาต่่าสุด

22 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ่านวน 7 รายการ 4,849.00 4,849.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เน็ตเวิร์คคอม จ่ากัด 4,849.00 ราคาต่่าสุด

23 เงินส่ารองจ่าย ชุดเวชภัณฑ์ จ่านวน 3 รายการ 6,900.00 6,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนัตถ์ 6,900.00 ราคาต่่าสุด

24 เงินส่ารองจ่าย จัดซ้ือกระเบ้ือง 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด อดิศักด์ิพาณิชย์ 2,100.00 ราคาต่่าสุด

บันทึกตกลงซ้ือ 40/2565
 ลงวันท่ี 1/03/2565

บันทึกตกลงซ้ือ 44/2565
 ลงวันท่ี 8/03/2565

บันทึกตกลงซ้ือ 51/2565
 ลงวันท่ี 21/03/2565

บันทึกตกลงซ้ือ 41/2565
 ลงวันท่ี 3/03/2565

บันทึกตกลงจ้าง 59/2565
 ลงวันท่ี 11/03/2565


