
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 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 29,761.59 29,761.59 เฉพาะเจาะจง
หจก. พนาพนธเชียงใหม (บาน

กาด)

หจก. พนาพนธเชียงใหม (บาน

กาด)
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 01/11/2565 CNTR-00013/66-1

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

กาด)

หจก. พนาพนธเชียงใหม (บาน

กาด)
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 01/11/2565 CNTR-00034/66

3 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง แมวางโฆษณา แมวางโฆษณา เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 07/11/2565 CNTR-00036/66

4 รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง นางประทุม แกวเอี่ยม นางประทุม แกวเอี่ยม เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 07/11/2565 CNTR-00037/66

5 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 5,300.00 5,300.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด เมค ไอที แอนด

 ซัพพลาย

หางหุนสวนจํากัด เมค ไอที 

แอนด ซัพพลาย
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 07/11/2565 CNTR-00035/66

6 เงินสํารองจาย 36,052.00 36,052.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด แมวางวัสดุ

กอสราง

หางหุนสวนจํากัด แมวางวัสดุ

กอสราง
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 08/11/2565 CNTR-00038/66

7 วัสดุสํานักงาน 550.00 550.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววันเพ็ญ ตะวรรณ นางสาววันเพ็ญ ตะวรรณ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 22/11/2565 CNTR-00032/66-1

8 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,650.00 1,650.00 เฉพาะเจาะจง อูฤทธิ์ออโต อูฤทธิ์ออโต เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 22/11/2565 CNTR-00039/66

9
โครงการหนูนอยเรียนรูสูโลกกวางของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนเปา
360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง แมวางโฆษณา แมวางโฆษณา เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 23/11/2565 CNTR-00041/66

10
โครงการหนูนอยเรียนรูสูโลกกวางของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนเปา
2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.รัตนาภรณ แสนปญญา น.ส.รัตนาภรณ แสนปญญา เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 23/11/2565 CNTR-00042/66

11 วัสดุงานบานงานครัว 319,056.00 319,056.00 เฉพาะเจาะจง
องคการสงเสริมกิจการโคนมแหง

ประเทศไทย*

องคการสงเสริมกิจการโคนม

แหงประเทศไทย*
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 23/11/2565 CNTR-00040/66

12
โครงการหนูนอยเรียนรูสูโลกกวางของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนเปา
5,440.00 5,440.00 เฉพาะเจาะจง รานมยุรี (เจติ่ม) รานมยุรี (เจติ่ม) เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 23/11/2565 CNTR-00045/66

13 วัสดุกอสราง 25,298.00 25,298.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ทิพยวิมลพาณิชย (2021) 

จํากัด*

บริษัท ทิพยวิมลพาณิชย 

(2021) จํากัด*
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 23/11/2565 CNTR-00043/66

14
โครงการหนูนอยเรียนรูสูโลกกวางของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนเปา
5,200.00 5,200.00 เฉพาะเจาะจง นายมานิต มณีเหล็ก นายมานิต มณีเหล็ก เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 23/11/2565 CNTR-00044/66

15
โครงการกอสรางถนน คสล. หมที่ 1 ขาง

บานนายปน กันทะปา
350,000.00 350,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด อรรถพรคอน หางหุนสวนจํากัด อรรถพรคอน เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 29/11/2565 CNTR-00046/66

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน

(ชื่อหนวยงาน)องคการบริหารสวนตําบลดอนเปา

วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน 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 พฤศจิกายน

(ชื่อหนวยงาน)องคการบริหารสวนตําบลดอนเปา

วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 (1)

16 โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน 39,600.00 39,600.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดธเนศการกอสราง
หางหุนสวนจํากัดธเนศการ

กอสราง
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 30/11/2565 CNTR-00050/66

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

เอ มารเก็ตติ้ง

หางหุนสวนจํากัด นอรทเทิรน 

โอ เอ มารเก็ตติ้ง
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 30/11/2565 CNTR-00048/66

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

เอ มารเก็ตติ้ง

หางหุนสวนจํากัด นอรทเทิรน 

โอ เอ มารเก็ตติ้ง
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 30/11/2565 CNTR-00049/66

19
โครงการรณรงคปองกันและระงับ

โรคติดตอตามฤดูกาลและอุบัติใหม
324.84 324.84 เฉพาะเจาะจง

หจก. พนาพนธเชียงใหม (บาน

กาด)

หจก. พนาพนธเชียงใหม (บาน

กาด)
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 30/11/2565 CNTR-00047/66

20 วัสดุสํานักงาน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววันเพ็ญ ตะวรรณ นางสาววันเพ็ญ ตะวรรณ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 30/11/2565 CNTR-00051/66

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 860,542.43


	แบบ สขร. 1 พ.ย. 65

