
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา CNTR

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 วัสดุสํานักงาน 970.00 970.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพรรณ ไชยวรรณ นางสาวพรพรรณ ไชยวรรณ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 03/01/2566 CNTR-00054/66-1

2 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 28,681.96 28,681.96 เฉพาะเจาะจง
หจก. พนาพนธเชียงใหม (บาน

กาด)

หจก. พนาพนธเชียงใหม (บาน

กาด)
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 03/01/2566 CNTR-00055/66-1

3 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 6,957.27 6,957.27 เฉพาะเจาะจง
หจก. พนาพนธเชียงใหม (บาน

กาด)

หจก. พนาพนธเชียงใหม (บาน

กาด)
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 03/01/2566 CNTR-00070/66

4 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. พนาพนธเชียงใหม (บาน

กาด)

หจก. พนาพนธเชียงใหม (บาน

กาด)
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 03/01/2566 CNTR-00071/66

5 วัสดุสํานักงาน 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพรรณ ไชยวรรณ นางสาวพรพรรณ ไชยวรรณ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 03/01/2566 CNTR-00072/66

6 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 550.00 550.00 เฉพาะเจาะจง ที เอ็น บี ปรินเตอรเวอรวิส ที เอ็น บี ปรินเตอรเวอรวิส เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 06/01/2566 CNTR-00073/66

7 วัสดุสํานักงาน 4,162.00 4,162.00 เฉพาะเจาะจง รานนพคุณ รานนพคุณ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 06/01/2566 CNTR-00074/66

8 โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน 39,600.00 39,600.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดธเนศการกอสราง
หางหุนสวนจํากัดธเนศการ

กอสราง
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 06/01/2566 CNTR-00075/66

9 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 10,560.00 10,560.00 เฉพาะเจาะจง รานมยุรี (เจติ่ม) รานมยุรี (เจติ่ม) เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 09/01/2566 CNTR-00080/66

10 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง แมวางโฆษณา แมวางโฆษณา เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 09/01/2566 CNTR-00076/66

11 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 3,720.00 3,720.00 เฉพาะเจาะจง นางวันทนี ใจเขียว นางวันทนี ใจเขียว เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 09/01/2566 CNTR-00077/66

12 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อําพันธุ นิยมกิจ น.ส.อําพันธุ นิยมกิจ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 09/01/2566 CNTR-00078/66

13 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย แสนพรหม นายสมชาย แสนพรหม เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 09/01/2566 CNTR-00079/66

14 วัสดุกอสราง 21,300.00 21,300.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด แมวางวัสดุ

กอสราง

หางหุนสวนจํากัด แมวางวัสดุ

กอสราง
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 10/01/2566 CNTR-00081/66

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม

(ชื่อหนวยงาน)องคการบริหารสวนตําบลดอนเปา

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 (1)



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา CNTR

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม

(ชื่อหนวยงาน)องคการบริหารสวนตําบลดอนเปา

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 (1)

15

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนภารกิจการ

ปองกันและควบคุมไฟปาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

18,700.00 18,700.00 เฉพาะเจาะจง พรศักดิ์ทรัพยไพศาลธุรกิจ พรศักดิ์ทรัพยไพศาลธุรกิจ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 10/01/2566 CNTR-00082/66

16 วัสดุยานพาหนะและขนสง 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด หางดงการยาง หางหุนสวนจํากัด หางดงการยาง เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 13/01/2566 CNTR-00084/66

17 วัสดุกอสราง 1,938.00 1,938.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด แมวางวัสดุ

กอสราง

หางหุนสวนจํากัด แมวางวัสดุ

กอสราง
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 13/01/2566 CNTR-00083/66

18 วัสดุคอมพิวเตอร 7,450.00 7,450.00 เฉพาะเจาะจง รานลัคกี้ เทรดดิ้ง รานลัคกี้ เทรดดิ้ง เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 17/01/2566 CNTR-00085/66

19 ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง ที เอ็น บี ปรินเตอรเวอรวิส ที เอ็น บี ปรินเตอรเวอรวิส เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 23/01/2566 CNTR-00086/66

20 ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง ที เอ็น บี ปรินเตอรเวอรวิส ที เอ็น บี ปรินเตอรเวอรวิส เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 23/01/2566 CNTR-00087/66

21 วัสดุกอสราง 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด อรรถพรคอน หางหุนสวนจํากัด อรรถพรคอน เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 25/01/2566 CNTR-00088/66

22 วัสดุสํานักงาน 380.00 380.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววันเพ็ญ ตะวรรณ นางสาววันเพ็ญ ตะวรรณ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 26/01/2566 CNTR-00065/66-1

23 วัสดุสํานักงาน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววันเพ็ญ ตะวรรณ นางสาววันเพ็ญ ตะวรรณ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 26/01/2566 CNTR-00089/66

24

โครงการกอสรางพนังปองกันตลิ่ง หมูที่ 3

 ตั้งแตหนาบานนายสมัย จอมปน ถึง

ถนนสายใหม

191,000.00 191,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  คัตเตอรเวอค หางหุนสวนจํากัด  คัตเตอรเวอค เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 27/01/2566 CNTR-00090/66

25 ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย 81,000.00 81,000.00 เฉพาะเจาะจง ที.ซี.ซัพพลาย ที.ซี.ซัพพลาย เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 30/01/2566 CNTR-00091/66

26 ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย 170,000.00 170,000.00 เฉพาะเจาะจง ที.ซี.ซัพพลาย ที.ซี.ซัพพลาย เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 30/01/2566 CNTR-00092/66

27
โครงการรณรงคทําความสะอาดพื้นที่

สาธารณะ
840.00 840.00 เฉพาะเจาะจง แมวางโฆษณา แมวางโฆษณา เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 30/01/2566 CNTR-00093/66



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา CNTR

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม

(ชื่อหนวยงาน)องคการบริหารสวนตําบลดอนเปา

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 (1)

28
โครงการรณรงคทําความสะอาดพื้นที่

สาธารณะ
1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นางวนิดา ทิตา นางวนิดา ทิตา เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 30/01/2566 CNTR-00094/66

29
โครงการรณรงคทําความสะอาดพื้นที่

สาธารณะ
1,670.00 1,670.00 เฉพาะเจาะจง รานมยุรี (เจติ่ม) รานมยุรี (เจติ่ม) เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 30/01/2566 CNTR-00095/66

30 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด นอรทเทิรน โอ 

เอ มารเก็ตติ้ง

หางหุนสวนจํากัด นอรทเทิรน 

โอ เอ มารเก็ตติ้ง
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 31/01/2566 CNTR-00098/66

31 โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน 39,600.00 39,600.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดธเนศการกอสราง
หางหุนสวนจํากัดธเนศการ

กอสราง
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 31/01/2566 CNTR-00096/66

32 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด นอรทเทิรน โอ 

เอ มารเก็ตติ้ง

หางหุนสวนจํากัด นอรทเทิรน 

โอ เอ มารเก็ตติ้ง
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 31/01/2566 CNTR-00097/66

33 โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน 4,158.00 4,158.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดธเนศการกอสราง
หางหุนสวนจํากัดธเนศการ

กอสราง
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 31/01/2566 CNTR-00099/66

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 734,657.23


	แบบ สขร. 1 ม.ค. 66

