
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือจ้ำง
เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือก

1 จ้างจัดท าป้ายไวนิล ขนาด 1*3 เมตร 390.00 390.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฮอดโฆษณา 390.00 ราคาต  าสุด

2 จ้างจัดท าป้ายไวนิล ขนาด 1*3 เมตร 390.00 390.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฮอดโฆษณา 390.00 ราคาต  าสุด

3 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื น ส านักปลัด เดือน
เมษายน 2565

13,493.20 13,493.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท แฝดสาม ศรีจอมทอง จ ากัด 13,493.20 ราคาต  าสุด

4 รายจ่ายเพื อให้ได้มาซึ งบริการ จ้างจัดท าป้ายไวนิล 2,080.00 2,080.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฮอดโฆษณา 2,080.00 ราคาต  าสุด

5 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เครื องปรับอากาศ 
กองช่าง

4,700.00 4,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอินทนนท์ อิเลคทริค 1991 4,700.00 ราคาต  าสุด

6 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เครื องปรับอากาศ 
ส านักปลัด

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอินทนนท์ อิเลคทริค 1991 4,500.00 ราคาต  าสุด

7 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ผงหมึกเคื องถ่ายเอกสาร 21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นอร์ทเทิร์น โอ.เอ.
 มาร์เก็ตต้ิง

21,400.00 ราคาต  าสุด

8 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื น กองคลัง ประจ าเดือน 
เมษายน 2565

235.20 235.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท แฝดสาม ศรีจอมทอง จ ากัด 235.20 ราคาต  าสุด

9 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้แลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านขุนแตะ ต้ังแต่วันที  1 มิถุนายน 2565 
ถึงวันที  30 กันยายน 2565

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบัวชบา  ดวงใจไพรวัลย์ 36,000.00 ราคาต  าสุด

เลขท่ีและวันท่ีท ำสัญญำ

แบบ สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน พฤษภำคม 2565
ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลดอยแก้ว

ณ วันที  31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

บันทึกตกลงจ้าง 75/2565
 ลงวันที  17/05/2565

บันทึกตกลงจ้าง 73/2565
 ลงวันที  05/05/2565

บันทึกตกลงจ้าง 77/2565
 ลงวันที  23/05/2565

บันทึกตกลงจ้าง 79/2565
 ลงวันที  24/05/2565

บันทึกตกลงซ้ือ 50/2565
 ลงวันที  21/3/2564

บันทึกตกลงจ้าง 54/2565
 ลงวันที  1/03/2565

บันทึกตกลงซ้ือ 65/2565
 ลงวันที  30/05/2565

บันทึกตกลงซ้ือ 1/2565
 ลงวันที  1/10/2564

บันทึกตกลงจ้าง 82/2565
 ลงวันที  31/05/2565



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือจ้ำง
เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีท ำสัญญำ

แบบ สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน พฤษภำคม 2565
ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลดอยแก้ว

ณ วันที  31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

10 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้แลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านห้วยขนุน ต้ังแต่วันที  1 มิถุนายน 2565 
ถึงวันที  30 กันยายน 2565

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเสาวคนธ์  ฤกษ์ธ ารง 36,000.00 ราคาต  าสุด

11 จัดซ้ือวัดสดุการแพทย์และวิทยาศาสตร์  ชุด
ตรวจ ATK

17,010.00 17,010.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขาภาคเหนือ 17,010.00 ราคาต  าสุด

12 จัดซ้ือวัดสดุการแพทย์และวิทยาศาสตร์  จ านวน
 3 รายการ

650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนัตถ์ 650.00 ราคาต  าสุด

13 จ้างเหมาบริการส ารวจจ านวนสุนัขและแมว 333.00 333.00 เฉพาะเจาะจง นายเชิด  ค าลอ 333.00 ราคาต  าสุด

14 จ้างจัดท าป้ายไวนิล ขนาด 1*3 เมตร 390.00 390.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฮอดโฆษณา 390.00 ราคาต  าสุด

15 รายจ่ายเพื อให้ได้มาซึ งบริการ จ้างปร้ินภาพสี
และถ่ายเอกสาร

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภูมิใจ ถ่ายเอกสาร 3,200.00 ราคาต  าสุด

16 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 4,875.00 4,875.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภู่พิสิฐ 4,875.00 ราคาต  าสุด

17 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื น กองช่าง ประจ าเดือน 
เมษายน 2565

4,608.00 4,608.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แฝดสาม ศรีจอมทอง จ ากัด 4,608.00 ราคาต  าสุด

บันทึกตกลงซ้ือ 47/2565
 ลงวันที  18/03/2565

บันทึกตกลงซ้ือ 63/2565
 ลงวันที  10/05/2565

บันทึกตกลงซ้ือ 3/2565
 ลงวันที  1/10/2564

บันทึกตกลงจ้าง 81/2565
 ลงวันที  31/05/2565

ใบสั งซ้ือ 6/2565
 ลงวันที  26/04/2565

ใบสั งซ้ือ 6/2565
 ลงวันที  27/04/2565

บันทึกตกลงจ้าง 79/2565
 ลงวันที  4/05/2565

บันทึกตกลงจ้าง 61/2565
 ลงวันที  15/03/2565



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือจ้ำง
เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีท ำสัญญำ

แบบ สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน พฤษภำคม 2565
ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลดอยแก้ว

ณ วันที  31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

18 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 รายการ 4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง ปร้ินท์แอทวัน 4,600.00 ราคาต  าสุด

19 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง กระเบ้ือมุงหลังคา 770.00 770.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อดิศักด์ิพาณิชย์ 770.00 ราคาต  าสุด

20 จ้างเหมารถแทร็กเตอร์เพื อเปิดเส้นทางจราจร 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอ าพล ทุ่งเจริญวัฒนา 1,500.00 ราคาต  าสุด

21 จ้างเหมารถแทร็กเตอร์เพื อเปิดเส้นทางจราจร 
หมู่ที  5 บ้านขุนแตะ

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายส าราญ ชวลิตนิรันดร 4,000.00 ราคาต  าสุด

บันทึกตกลงซ้ือ 62/2565
 ลงวันที  05/05/2565

บันทึกข้อความ ชม 58202/329
 ลงวันที  20/05/2565

บันทึกข้อความ ชม 58202/343
 ลงวันที  24/05/2565

บันทึกตกลงซ้ือ 64/2565
 ลงวันที  11/05/2565


