
แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 ซ้ือหินคลุก                    6,000.00                   6,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านพิ้งแพนเตอร์ ราคา 

6,000
ร้านพิ้งแพนเตอร์ ราคา 

6,000

เสนอราคาต ่าสุด
และถกูต้องตาม

เงื อนไข

ใบสั งซ้ือ เลขที  17/2564 ลง
วนัที   1 ธ.ค 63

2
ซ้ือเหล็กกล่อง GI กลัวาไนซ์ 1x1
 นิ้ว

                 10,150.00                 10,150.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
หจก.สุชาดาพาณิชย ์ราคา

 10,150
หจก.สุชาดาพาณิชย ์ราคา 

10,150

เสนอราคาต ่าสุด
และถกูต้องตาม

เงื อนไข

ใบสั งซ้ือ เลขที  18/2564 ลง
วนัที   4 ธ.ค 63

3
ซ้ือป้ายจราจร ม.11 บ้านดอน
น้อย

                   4,400.00                   4,400.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านบิ๊กไอเดีย ราคา 4,400 ร้านบิ๊กไอเดีย ราคา 4,400
เสนอราคาต ่าสุด
และถกูต้องตาม

เงื อนไข

ใบสั งซ้ือ เลขที  19/2564 ลง
วนัที   8 ธ.ค 63

4 ซ้ืออาหารเสริม (นม) ศพด.                  52,876.88                 52,876.88 วธิเีฉพาะเจาะจง
สหกรณ์โคนมเชยีงใหม ่

ราคา 52,876.88
สหกรณ์โคนมเชยีงใหม ่ราคา

 52,876.88

เสนอราคาต ่าสุด
และถกูต้องตาม

เงื อนไข

ใบสั งซ้ือ เลขที  20/2564 ลง
วนัที   8 ธ.ค 63

5 ซ้ืออาหารเสริม (นม) รร.                  84,375.60                 84,355.60 วธิเีฉพาะเจาะจง
สหกรณ์โคนมเชยีงใหม ่

ราคา 84,355.60
สหกรณ์โคนมเชยีงใหม ่ราคา

 84,355.60

เสนอราคาต ่าสุด
และถกูต้องตาม

เงื อนไข

ใบสั งซ้ือ เลขที  21/2564 ลง
วนัที   8 ธ.ค 63

6
ซ้ือชดุปฏิบัติงานกู้ชพีและชดุวอร์
มงานป้องกนั

                 29,445.00                 29,445.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
หจก.เชยีงใหมก่ารดับเพลิง

 ราคา 29,445
หจก.เชยีงใหมก่ารดับเพลิง 

ราคา 29,445

เสนอราคาต ่าสุด
และถกูต้องตาม

เงื อนไข

ใบสั งซ้ือ เลขที  22/2564 ลง
วนัที   14 ธ.ค 63

7 ซ้ืออปุกรณ์กู้ชพีประจา่รถพยาบาล                  10,200.00                 10,200.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านกิ๊ฟท์ฟาร์มาซี ราคา 

10,200
ร้านกิ๊ฟท์ฟาร์มาซี ราคา 

10,200

เสนอราคาต ่าสุด
และถกูต้องตาม

เงื อนไข

ใบสั งซ้ือ เลขที  22/2564 ลง
วนัที   17 ธ.ค 63

8
ซ้ือวสัดุไฟฟ้า และวทิย ุจา่นวน 9
 รายการ

                 21,533.75                 21,533.35 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านปูเป้การไฟฟ้า ราคา 

21,533.35
ร้านปูเป้การไฟฟ้า ราคา 

21533.35

เสนอราคาต ่าสุด
และถกูต้องตาม

เงื อนไข

ใบสั งซ้ือ เลขที  23/2564 ลง
วนัที   18 ธ.ค 63

9 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์                  16,600.00                 16,600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
บ.เค ซีซี พี 2011 กรุ๊ป 

ราคา 16,600
บ.เค ซีซี พี 2011 กรุ๊ป 

ราคา 16,600

เสนอราคาต ่าสุด
และถกูต้องตาม

เงื อนไข

ใบสั งซ้ือ เลขที  24/2564 ลง
วนัที   21 ธ.ค 63

10 ซ้ือครุภัณฑ์เครื องปรับอากาศ                  62,000.00                 62,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านเอน็พีแอร์ ราคา 

62,000
ร้านเอน็พีแอร์ ราคา 62,000

เสนอราคาต ่าสุด
และถกูต้องตาม

เงื อนไข

ใบสั งซ้ือ เลขที  25/2564 ลง
วนัที   21 ธ.ค 63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2563
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ
วันที่   30  เดอืน  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2563
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ
วันที่   30  เดอืน  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 

11 ซ้ือเครื องปรับอากาศ                  62,000.00                 62,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านเอน็พีแอร์ ราคา 

62,000 บาท
ร้านเอน็พีแอร์ ราคา 

62,000 บาท

เสนอราคาต ่าสุด
และถกูต้องตาม

เงื อนไข

ใบสั งซ้ือ เลขที  25/2564 ลง
วนัที   21 ธ.ค 63

12
ซ้ือวสัดุอปุกรณ์ในการปฏิบัติงาน
ของศูนย์

                 13,565.00                 13,565.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านวมิลวสัดุภัณฑ์ ราคา 

13,565 บาท
ร้านวมิลวสัดุภัณฑ์ ราคา 

13,565 บาท

เสนอราคาต ่าสุด
และถกูต้องตาม

เงื อนไข

ใบสั งซ้ือ เลขที  26/2564 ลง
วนัที   25 ธ.ค 63

13 ซ้ืออาหารเสริม(นม)                447,212.88               447,212.88 วธิเีฉพาะเจาะจง
สหกรณ์โคนมเชยีงใหม ่

ราคา 447,212.88 บาท
สหกรณ์โคนมเชยีงใหม ่ราคา

 447,212.88 บาท

เสนอราคาต ่าสุด
และถกูต้องตาม

เงื อนไข

ใบสั งซ้ือ เลขที  27/2564 ลง
วนัที   30 ธ.ค 63

14 ซ้ือน้่ามนัเชื้อเพลิงหล่อลื น 65,000.00 65,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจงอนิทนนท์ ธนโชติ ราคา 65,000อนิทนนท์ ธนโชติ ราคา 65,000
เสนอราคาต ่าสุด
และถกูต้องตาม

เงื อนไข

บันทึกตกลงซ้ือขาย เลขที  
6/2564 ลงวนัที   30 ธ.ค. 63

15 ซ้ือครุภัณฑ์ส่านักงาน 19 รายการ                427,790.00               427,790.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
หจก.ธนบรูณ์กรุ๊ปโฮม

เฟอร์นิช ราคา 427,790
หจก.ธนบรูณ์กรุ๊ปโฮม

เฟอร์นิช ราคา 427,790

เสนอราคาต ่าสุด
และถกูต้องตาม

เงื อนไข

สัญญาซ้ือขาย เลขที  3/2564 ลง
วนัที   14 ธ.ค 63

16 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7รายการ                246,300.00               246,300.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านท๊อปคอมพิวเตอร์ 

ราคา 246,300
ร้านท๊อปคอมพิวเตอร์ ราคา 

246,300

เสนอราคาต ่าสุด
และถกูต้องตาม

เงื อนไข

สัญญาซ้ือขาย เลขที  4/2564 ลง
วนัที   16 ธ.ค 63

17 จา้งเหมาเจา้หน้าที ป้องกนั                  33,600.00                 33,600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
นายเกยีรติศักด์ิ เดินแปง 

ราคา 33,600
นายเกยีรติศักด์ิ เดินแปง 

ราคา 33,600

เสนอราคาต ่าสุด
และถกูต้องตาม

เงื อนไข

บันทึกตกลงจา้ง เลขที   
21/2564 ลงวนัที   8 ธ.ค 63

18 จา้งเหมาเจา้หน้าที กู้ชดี (EMR)                  27,000.00                 27,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
นายวสันต์ มาเป็ง ราคา 

27,000 บาท
นายวสันต์ มาเป็ง ราคา 

27,000 บาท

เสนอราคาต ่าสุด
และถกูต้องตาม

เงื อนไข

บันทึกตกลงจา้ง เลขที   
22/2564 ลงวนัที   30 ธ.ค 632

19
จา้งเหมาเจา้หน้าที บันทึกขอ้มงู
งานการเงิน

                 27,000.00                 27,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
นางสาวพัฒน์นรี รุ่งตระกลู
ธรรม ราคา 27,000 บาท

นางสาวพัฒน์นรี รุ่งตระกลู
ธรรม ราคา 27,000 บาท

เสนอราคาต ่าสุด
และถกูต้องตาม

เงื อนไข

บันทึกตกลงจา้ง เลขที   
23/2564 ลงวนัที   30 ธ.ค 63

20
จา้งเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

                   9,000.00                   9,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านท๊อปคอมพิวเตอร์ 

ราคา 9,000
ร้านท๊อปคอมพิวเตอร์ ราคา 

9,000

เสนอราคาต ่าสุด
และถกูต้องตาม

เงื อนไข

ใบสั งจา้ง เลขที  26/2564 ลง
วนัที   4 ธ.ค 63



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2563
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ
วันที่   30  เดอืน  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 

21
จา้งท่าสต๊ิกเกอร์ซีทรู จา่นวน 5 
ชดุ

                   5,040.00                   5,040.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านบิ๊กไอเดีย ราคา 5,040 ร้านบิ๊กไอเดีย ราคา 5,040
เสนอราคาต ่าสุด
และถกูต้องตาม

เงื อนไข

ใบสั งจา้ง เลขที  23/2564 ลง
วนัที   2 ธ.ค 63

22
จา้งซ่อมแซ่มรถกระบะบรรทุก
(แนบผลได้มเีครื องทุ่นแรง)

                   3,646.03                   3,646.03 วธิเีฉพาะเจาะจง
บจก.อซูีซุ เชยีงใหมเ่ซลล์ 

ราคา 3,646.03
บจก.อซูีซุ เชยีงใหมเ่ซลล์ 

ราคา 3,646.03

เสนอราคาต ่าสุด
และถกูต้องตาม

เงื อนไข

ใบสั งจา้ง เลขที  24/2564 ลง
วนัที   2 ธ.ค 63

23
จา้งเหมาปรับบปรุงระบบเครื อง
ขา่ยและโทรศัพท์

                   5,500.00                   5,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านท๊อปคอมพิวเตอร์ 

ราคา 5,500
ร้านท๊อปคอมพิวเตอร์ ราคา 

5,500

เสนอราคาต ่าสุด
และถกูต้องตาม

เงื อนไข

ใบสั งจา้ง เลขที  25/2564 ลง
วนัที   3 ธ.ค 63

24
จา้งเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

                   9,000.00                   9,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านท๊อปคอมพิวเตอร์ 

ราคา 9,000
ร้านท๊อปคอมพิวเตอร์ ราคา 

9,000

เสนอราคาต ่าสุด
และถกูต้องตาม

เงื อนไข

ใบสั งจา้ง เลขที  26/2564 ลง
วนัที   3 ธ.ค 63

25
จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ
แบบอดัท้าย

                   7,250.00                   7,250.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
อู่พิสิษฐ์ยานยนต์ ราคา 

7,250 บาท
อู่พิสิษฐ์ยานยนต์ ราคา 

7,250 บาท

เสนอราคาต ่าสุด
และถกูต้องตาม

เงื อนไข

ใบสั งจา้ง เลขที  27/2564 ลง
วนัที   4 ธ.ค 63

26
จา้งเหมาท่าเอกสาประชาสัมพันธ์
การชา่ระภาษีฯ

                 81,320.00                 81,320.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
บจก.สุเทพการพิมพ์ 
แอนด์มเีดีย ราคา 

81,320 บาท

บจก.สุเทพการพิมพ์ แอนด์
มเีดีย ราคา 81,320 บาท

เสนอราคาต ่าสุด
และถกูต้องตาม

เงื อนไข

ใบสั งจา้ง เลขที  28/2564 ลง
วนัที   7 ธ.ค 63

27
จา้งเหมารถโดยสารประจา่ทาง
เพื อด่าเนินการตามโครงการ
ศึกษาดูงาน

                 30,000.00                 30,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
นายจริาย ุมณีวรรณ ราคา

 30,000 บาท
นายจริาย ุมณีวรรณ ราคา 

30,000 บาท

เสนอราคาต ่าสุด
และถกูต้องตาม

เงื อนไข

ใบสั งจา้ง เลขที  29/2564 ลง
วนัที   22 ธ.ค 63

28
จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ
แบบอดัท้าย จา่นวน 2 คัน

                 45,730.00                 45,730.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
อู่พิสิษฐ์ยานยนต์ ราคา 

45,730 บาท
อู่พิสิษฐ์ยานยนต์ ราคา 

45,730 บาท

เสนอราคาต ่าสุด
และถกูต้องตาม

เงื อนไข

ใบสั งจา้ง เลขที  30/2564 ลง
วนัที   25 ธ.ค 63

29
จา้งเหมาปรับปรุงห้องท่างานปลัด
 อบต.

                 58,300.00                 58,300.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านแสนดวงดี ราคา 

58,300 บาท
ร้านแสนดวงดี ราคา 

58,300 บาท

เสนอราคาต ่าสุด
และถกูต้องตาม

เงื อนไข

ใบสั งจา้ง เลขที  31/2564 ลง
วนัที   25 ธ.ค 63

30 จา้งเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด                  13,505.00                 13,505.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ธวชัชยัการไฟฟ้า ราคา 

13,505 บาท
ธวชัชยัการไฟฟ้า ราคา 

13,505 บาท

เสนอราคาต ่าสุด
และถกูต้องตาม

เงื อนไข

ใบสั งจา้ง เลขที  32/2564 ลง
วนัที   29 ธ.ค 63



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2563
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ
วันที่   30  เดอืน  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 

31 จา้งเหมาปรับปรุงระบบโทรศัพท์                  18,200.00                 18,200.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านท๊อปคอมพิวเตอร์ 

ราคา 18,200
ร้านท๊อปคอมพิวเตอร์ ราคา 

18,200

เสนอราคาต ่าสุด
และถกูต้องตาม

เงื อนไข

ใบสั งจา้ง เลขที  33/2564 ลง
วนัที   29 ธ.ค 63


