
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 วัสดุงานบานงานครัว 97,937.68 97,937.68 เฉพาะเจาะจง
องคการสงเสริมกิจการโคนมแหง

ประเทศไทย*

องคการสงเสริมกิจการโคนม

แหงประเทศไทย*
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 01/04/2565 CNTR-00210/65

2 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 3,425.00 3,425.00 เฉพาะเจาะจง นายธฤต ทรงปญญาเลิศ นายธฤต ทรงปญญาเลิศ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 05/04/2565 CNTR-00211/65

3 วัสดุคอมพิวเตอร 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง คอม อินฟนิตี้ เซอรวิส คอม อินฟนิตี้ เซอรวิส เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 07/04/2565 CNTR-00212/65

4 วัสดุสํานักงาน 910.00 910.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพรรณ ไชยวรรณ นางสาวพรพรรณ ไชยวรรณ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 07/04/2565 CNTR-00213/65

5 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 32,712.08 32,712.08 เฉพาะเจาะจง หจก. พนาพนธเชียงใหม (บานกาด)
หจก. พนาพนธเชียงใหม (บาน

กาด)
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 07/04/2565 CNTR-00214/65

6 วัสดุคอมพิวเตอร 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง รานลัคกี้ เทรดดิ้ง รานลัคกี้ เทรดดิ้ง เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 08/04/2565 CNTR-00215/65

7
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง แมวางโฆษณา แมวางโฆษณา เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 08/04/2565 CNTR-00216/65

8 วัสดุกอสราง 16,581.00 16,581.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด แมวางวัสดุ

กอสราง

หางหุนสวนจํากัด แมวางวัสดุ

กอสราง
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 08/04/2565 CNTR-00218/65

9
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสาวิตรี เคหัง นางสาวสาวิตรี เคหัง เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 11/04/2565 CNTR-00219/65

10
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
4,990.00 4,990.00 เฉพาะเจาะจง รานมยุรี (เจติ่ม) รานมยุรี (เจติ่ม) เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 18/04/2565 CNTR-00220/65

11 วัสดุสํานักงาน 780.00 780.00 เฉพาะเจาะจง สระอูปริ๊นท สระอูปริ๊นท เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 18/04/2565 CNTR-00221/65

12
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
1,103.50 1,103.50 เฉพาะเจาะจง

โรงพิมพอาสารักษาดินแดน         

  กรมการปกครอง

โรงพิมพอาสารักษาดินแดน     

      กรมการปกครอง
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 20/04/2565 CNTR-00222/65

13 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง TNB Printer Service TNB Printer Service เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 20/04/2565 CNTR-00223/65

14 วัสดุสํานักงาน 4,595.00 4,595.00 เฉพาะเจาะจง รานนพคุณ รานนพคุณ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 21/04/2565 CNTR-00224/65

15 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง ที เอ็น บี ปรินเตอรเวอรวิส ที เอ็น บี ปรินเตอรเวอรวิส เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 21/04/2565 CNTR-00225/65

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน

(ชื่อหนวยงาน)องคการบริหารสวนตําบลดอนเปา

วันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 (1)



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา CNTR

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน

(ชื่อหนวยงาน)องคการบริหารสวนตําบลดอนเปา

วันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 (1)

16 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง แมวางโฆษณา แมวางโฆษณา เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 21/04/2565 CNTR-00226/65

17
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนัญชกร ทะรินทร นางสาวธนัญชกร ทะรินทร เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 21/04/2565 CNTR-00227/65

18 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 15,174.00 15,174.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด แมวางวัสดุ

กอสราง

หางหุนสวนจํากัด แมวางวัสดุ

กอสราง
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 26/04/2565 CNTR-00228/65

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

เอ มารเก็ตติ้ง

หางหุนสวนจํากัด นอรทเทิรน 

โอ เอ มารเก็ตติ้ง
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 28/04/2565 CNTR-00230/65

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

เอ มารเก็ตติ้ง

หางหุนสวนจํากัด นอรทเทิรน 

โอ เอ มารเก็ตติ้ง
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 28/04/2565 CNTR-00232/65

21
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
39,600.00 39,600.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดธเนศการกอสราง

หางหุนสวนจํากัดธเนศการ

กอสราง
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 28/04/2565 CNTR-00234/65

22 วัสดุสํานักงาน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววันเพ็ญ ตะวรรณ นางสาววันเพ็ญ ตะวรรณ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 28/4/2565 CNTR-00229/65

23 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภินันท แกวเมืองมา นายอภินันท แกวเมืองมา เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 28/04/2565 CNTR-00231/65

24 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิรักษ แกวเมืองมา นายอภิรักษ แกวเมืองมา เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 28/04/2565 CNTR-00233/65

25 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายหมอ แซลี นายหมอ แซลี เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 28/04/2565 CNTR-00235/65

26 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสวัสดิ์ โพธิแปง นายสวัสดิ์ โพธิแปง เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 28/04/2565 CNTR-00236/65

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 371,928.26


	แบบ สขร. 1 เม.ย. 65

