
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 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 16,030.00 16,030.00 เฉพาะเจาะจง พรศักดิ์ทรัพยไพศาลธุรกิจ พรศักดิ์ทรัพยไพศาลธุรกิจ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 02/06/2565 CNTR-00266/65

2 โครงการ Safety Zone 19,950.00 19,950.00 เฉพาะเจาะจง พรศักดิ์ทรัพยไพศาลธุรกิจ พรศักดิ์ทรัพยไพศาลธุรกิจ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 02/06/2565 CNTR-00267/65

3 วัสดุการเกษตร 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง รานมั่งมูลพานิช* รานมั่งมูลพานิช* เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 02/06/2565 CNTR-00268/65

4

โครงการติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) 

หมที่ 1 ถนนสายหลักและจุดสําคัญ

ในหมบาน (เพื่อจัดการดานจราจร) 

ปงบประมาณ 2564

299,000.00 299,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไทเกอรคิง อินเตอรเทรด 

จํากัด

บริษัท ไทเกอรคิง อินเตอรเทรด

 จํากัด
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 06/06/2565 CNTR-00270/65

5 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 33,278.10 33,278.10 เฉพาะเจาะจง หจก. พนาพนธเชียงใหม (บานกาด)
หจก. พนาพนธเชียงใหม (บาน

กาด)
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 06/06/2565 CNTR-00269/65

6 วัสดุสํานักงาน 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง รานยงเส็งพานิช (สังฆภัณฑ) รานยงเส็งพานิช (สังฆภัณฑ) เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 07/06/2565 CNTR-00271/65

7

เงินอุดหนุนโครงการบริหารจัดการศูนย

ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน

 อปท.อ.แมวาง ประจําปงบประมาณ  

2565

1,860.00 1,860.00 เฉพาะเจาะจง รานมยุรี (เจติ่ม) รานมยุรี (เจติ่ม) เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 07/06/2565 CNTR-00272/65

8 วัสดุคอมพิวเตอร 5,160.00 5,160.00 เฉพาะเจาะจง รานลัคกี้ เทรดดิ้ง รานลัคกี้ เทรดดิ้ง เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 07/06/2565 CNTR-00273/65

9 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 3,540.00 3,540.00 เฉพาะเจาะจง อูฤทธิ์ออโต อูฤทธิ์ออโต เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 07/06/2565 CNTR-00274/65

10 วัสดุสํานักงาน 4,628.00 4,628.00 เฉพาะเจาะจง รานนพคุณ รานนพคุณ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 08/06/2565 CNTR-00275/65

11 วัสดุคอมพิวเตอร 20,700.00 20,700.00 เฉพาะเจาะจง รานลัคกี้ เทรดดิ้ง รานลัคกี้ เทรดดิ้ง เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 08/06/2565 CNTR-00276/65

12
กอสรางคลองสงน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก

รูปตัวยู หมู 5 (ลําเหมืองหวย)
200,000.00 200,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณต คําจันทร นายสายัณต คําจันทร เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 14/06/2565 CNTR-00277/65

13
โครงการกอสรางพนังปองกันตลิ่งพัง หม 

3 (ขางบานนายสมัย จอมปน)
150,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณต คําจันทร นายสายัณต คําจันทร เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 14/06/2565 CNTR-00278/65

14 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง มีเดชแอร มีเดชแอร เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 15/06/2565 CNTR-00279/65

15 เงินสํารองจาย 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรักษ กัณทนะ นายรักษ กัณทนะ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 15/06/2565 CNTR-00280/65

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม

(ชื่อหนวยงาน)องคการบริหารสวนตําบลดอนเปา

วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม 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 พฤษภาคม

(ชื่อหนวยงาน)องคการบริหารสวนตําบลดอนเปา

วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 (1)

16 วัสดุสํานักงาน 8,470.00 8,470.00 เฉพาะเจาะจง รานนพคุณ รานนพคุณ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 15/06/2565 CNTR-00281/65

17 ครุภัณฑสํานักงาน 34,600.00 34,600.00 เฉพาะเจาะจง อานนทเฟอรนิเจอรเฮาส อานนทเฟอรนิเจอรเฮาส เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 15/06/2565 CNTR-00285/65

18 ครุภัณฑสํานักงาน 13,900.00 13,900.00 เฉพาะเจาะจง อานนทเฟอรนิเจอรเฮาส อานนทเฟอรนิเจอรเฮาส เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 15/06/2565 CNTR-00286/65

19 ครุภัณฑสํานักงาน 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด ธนบูรณกรุป 

โฮมเฟอรนิช

หางหุนสวนจํากัด ธนบูรณกรุป 

โฮมเฟอรนิช
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 15/06/2565 CNTR-00282/65

20 วัสดุสํานักงาน 8,490.00 8,490.00 เฉพาะเจาะจง รานนพคุณ รานนพคุณ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 15/06/2565 CNTR-00283/65

21 วัสดุสํานักงาน 5,155.00 5,155.00 เฉพาะเจาะจง รานนพคุณ รานนพคุณ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 15/06/2565 CNTR-00284/65

22 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 13,780.00 13,780.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด แมวางวัสดุ

กอสราง

หางหุนสวนจํากัด แมวางวัสดุ

กอสราง
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 16/06/2565 CNTR-00289/65

23 วัสดุคอมพิวเตอร 2,360.00 2,360.00 เฉพาะเจาะจง รานลัคกี้ เทรดดิ้ง รานลัคกี้ เทรดดิ้ง เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 16/06/2565 CNTR-00287/65

24

เงินอุดหนุนโครงการบริหารจัดการศูนย

ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน

 อปท.อ.แมวาง ประจําปงบประมาณ  

2565

2,050.00 2,050.00 เฉพาะเจาะจง ที เอ็น บี ปรินเตอรเวอรวิส ที เอ็น บี ปรินเตอรเวอรวิส เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 16/06/2565 CNTR-00288/65

25 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เสรีภูพิสิฐ* หางหุนสวนจํากัด เสรีภูพิสิฐ* เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 17/06/2565 CNTR-00295/65

26 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 8,150.00 8,150.00 เฉพาะเจาะจง อูฤทธิ์ออโต อูฤทธิ์ออโต เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 17/06/2565 CNTR-00294/65

27 วัสดุกอสราง 509.00 509.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด แมวางวัสดุ

กอสราง

หางหุนสวนจํากัด แมวางวัสดุ

กอสราง
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 17/06/2565 CNTR-00290/65

28 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง วีอารเทคนิคซาวด วีอารเทคนิคซาวด เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 17/06/2565 CNTR-00291/65

29 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด แมวางวัสดุ

กอสราง

หางหุนสวนจํากัด แมวางวัสดุ

กอสราง
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 17/06/2565 CNTR-00292/65

30 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 4,700.00 4,700.00 เฉพาะเจาะจง มีเดชแอร มีเดชแอร เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 17/06/2565 CNTR-00293/65

31 คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 300,000.00 300,000.00 เฉพาะเจาะจง เสถียร LA กอสราง เสถียร LA กอสราง เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 20/06/2565 CNTR-00298/65

32
โครงการอบรมความรูดานกิจการสภา

ทองถิ่น
2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ธนคูณ เครื่องเขียน ถายเอกสาร **

ธนคูณ เครื่องเขียน ถายเอกสาร

 **
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 20/06/2565 CNTR-00296/65



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา CNTR

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม

(ชื่อหนวยงาน)องคการบริหารสวนตําบลดอนเปา

วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 (1)

33
โครงการอบรมความรูดานกิจการสภา

ทองถิ่น
4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศศิกมล ใจจันทร น.ส.ศศิกมล ใจจันทร เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 20/06/2565 CNTR-00297/65

34 วัสดุคอมพิวเตอร 22,550.00 22,550.00 เฉพาะเจาะจง รานลัคกี้ เทรดดิ้ง รานลัคกี้ เทรดดิ้ง เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 21/06/2565 CNTR-00299/65

35 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง มานพการไฟฟา มานพการไฟฟา เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 22/06/2565 CNTR-00303/65

36 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ไนซ คอมพิวเตอร ไนซ คอมพิวเตอร เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 22/06/2565 CNTR-00300/65

37
กิจกรรมไหวครูสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

 อบต.ดอนเปา
360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง แมวางโฆษณา แมวางโฆษณา เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 22/06/2565 CNTR-00301/65

38
กิจกรรมไหวครูสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

 อบต.ดอนเปา
2,640.00 2,640.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภกานต กัลยาณี นายศุภกานต กัลยาณี เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 22/06/2565 CNTR-00302/65

39 ซอมแซมถนนลูกรัง ในเขต อบต.ดอนเปา 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเกษร รัตนะ นางเกษร รัตนะ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 27/06/2565 CNTR-00307/65

40 ซอมแซมถนนลูกรัง ในเขต อบต.ดอนเปา 102,720.00 102,720.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  คัตเตอรเวอค หางหุนสวนจํากัด  คัตเตอรเวอค เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 27/06/2565 CNTR-00308/65

41 คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 350,000.00 350,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด อรรถพรคอน หางหุนสวนจํากัด อรรถพรคอน เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 27/06/2565 CNTR-00306/65

42 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง มหาวันถวยรางวัล มหาวันถวยรางวัล เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 27/06/2565 CNTR-00305/65

43 โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน 39,600.00 39,600.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดธเนศการกอสราง
หางหุนสวนจํากัดธเนศการ

กอสราง
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 28/06/2565 CNTR-00312/65

44 ซอมแซมถนนลูกรัง ในเขต อบต.ดอนเปา 30,367.00 30,367.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด แมวางวัสดุ

กอสราง

หางหุนสวนจํากัด แมวางวัสดุ

กอสราง
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 28/06/2565 CNTR-00313/65

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

เอ มารเก็ตติ้ง

หางหุนสวนจํากัด นอรทเทิรน 

โอ เอ มารเก็ตติ้ง
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 28/06/2565 CNTR-00314/65

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

เอ มารเก็ตติ้ง

หางหุนสวนจํากัด นอรทเทิรน 

โอ เอ มารเก็ตติ้ง
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 28/06/2565 CNTR-00315/65

47

เงินอุดหนุนโครงการบริหารจัดการศูนย

ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน

 อปท.อ.แมวาง ประจําปงบประมาณ  

2565

592.00 592.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด แมวางวัสดุ

กอสราง

หางหุนสวนจํากัด แมวางวัสดุ

กอสราง
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 28/06/2565 CNTR-00309/65



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา CNTR

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม

(ชื่อหนวยงาน)องคการบริหารสวนตําบลดอนเปา

วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 (1)

48

เงินอุดหนุนโครงการบริหารจัดการศูนย

ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน

 อปท.อ.แมวาง ประจําปงบประมาณ  

2565

4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง ที เอ็น บี ปรินเตอรเวอรวิส ที เอ็น บี ปรินเตอรเวอรวิส เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 28/06/2565 CNTR-00310/65

49 วัสดุสํานักงาน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววันเพ็ญ ตะวรรณ นางสาววันเพ็ญ ตะวรรณ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 28/06/2565 CNTR-00311/65

50 วัสดุสํานักงาน 570.00 570.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววันเพ็ญ ตะวรรณ นางสาววันเพ็ญ ตะวรรณ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 29/06/2565 CNTR-00261/65-1

51
โครงการรณรงคปองกันและระงับ

โรคติดตอตามฤดูกาลและอุบัติใหม
1,180.62 1,180.62 เฉพาะเจาะจง หจก. พนาพนธเชียงใหม (บานกาด)

หจก. พนาพนธเชียงใหม (บาน

กาด)
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 30/06/2565 CNTR-00316/65

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 890,560.10
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