
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

โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอใน

สถานศึกษา สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนเปา

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสโรชา ปญญาแกว นางสโรชา ปญญาแกว เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 01/09/2565 CNTR-00430/65

2

โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอใน

สถานศึกษา สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนเปา

8,040.00 8,040.00 เฉพาะเจาะจง รานมยุรี (เจติ่ม) รานมยุรี (เจติ่ม) เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 01/09/2565 CNTR-00431/65

3

โครงการสงเสริมโภชนาการสําหรับเด็ก

ปฐมวัย(เมนูเพื่อลูกรัก)ของศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก อบต.ดอนเปา

7,840.00 7,840.00 เฉพาะเจาะจง รานมยุรี (เจติ่ม) รานมยุรี (เจติ่ม) เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 01/09/2565 CNTR-00432/65

4

โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอใน

สถานศึกษา สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนเปา

450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง แมวางโฆษณา แมวางโฆษณา เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 01/09/2565 CNTR-00428/65

5

โครงการสงเสริมโภชนาการสําหรับเด็ก

ปฐมวัย(เมนูเพื่อลูกรัก)ของศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก อบต.ดอนเปา

750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง แมวางโฆษณา แมวางโฆษณา เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 01/09/2565 CNTR-00429/65

6 วัสดุสํานักงาน 31,519.00 31,519.00 เฉพาะเจาะจง รานนพคุณ รานนพคุณ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 02/09/2565 CNTR-00433/65

7 วัสดุสํานักงาน 830.00 830.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพรรณ ไชยวรรณ นางสาวพรพรรณ ไชยวรรณ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 02/09/2565 CNTR-00324/65-1

8 คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 1,217,000.00 1,217,000.00 เฉพาะเจาะจง
หางหนสวนจํากัด ตั้นอาย 

วิศวกรรม

หางหนสวนจํากัด ตั้นอาย 

วิศวกรรม
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 05/09/2565 CNTR-00435/65

9 วัสดุงานบานงานครัว 23,185.00 23,185.00 เฉพาะเจาะจง รานมยุรี (เจติ่ม) รานมยุรี (เจติ่ม) เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 05/09/2565 CNTR-00434/65

10 วัสดุสํานักงาน 2,120.00 2,120.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพรรณ ไชยวรรณ นางสาวพรพรรณ ไชยวรรณ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 05/09/2565 CNTR-00363/65-1

11 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 34,515.80 34,515.80 เฉพาะเจาะจง หจก. พนาพนธเชียงใหม (บานกาด)
หจก. พนาพนธเชียงใหม (บาน

กาด)
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 05/09/2565 CNTR-00373/65-1

12
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา
12,200.00 12,200.00 เฉพาะเจาะจง เอกลักษณการคา* เอกลักษณการคา* เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 06/09/2565 CNTR-00437/65

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน

(ชื่อหนวยงาน)องคการบริหารสวนตําบลดอนเปา

วันที่ 30 เดือน กันยายน 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 กันยายน

(ชื่อหนวยงาน)องคการบริหารสวนตําบลดอนเปา

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 (1)

13 วัสดุสํานักงาน 3,080.00 3,080.00 เฉพาะเจาะจง สระอูปริ๊นท สระอูปริ๊นท เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 06/09/2565 CNTR-00436/65

14

โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมเพ

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ

ประโยชนสุขของประชาชน

4,260.00 4,260.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ยวงคํา อายเอย น.ส.ยวงคํา อายเอย เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 07/09/2565 CNTR-00438/65

15

โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมเพ

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ

ประโยชนสุขของประชาชน

3,550.00 3,550.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพล วิใจคํา นายธนพล วิใจคํา เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 07/09/2565 CNTR-00440/65

16

โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมเพ

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ

ประโยชนสุขของประชาชน

4,970.00 4,970.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพล วิใจคํา นายธนพล วิใจคํา เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 07/09/2565 CNTR-00441/65

17
โตรงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม

สําหรับเด็กและเยาวชน
720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง แมวางโฆษณา แมวางโฆษณา เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 07/09/2565 CNTR-00442/65

18
โตรงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม

สําหรับเด็กและเยาวชน
4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสโรชา ปญญาแกว นางสโรชา ปญญาแกว เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 07/09/2565 CNTR-00444/65

19
โตรงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม

สําหรับเด็กและเยาวชน
440.00 440.00 เฉพาะเจาะจง รานถายเอกสารบานกาด รานถายเอกสารบานกาด เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 07/09/2565 CNTR-00445/65

20 วัสดุสํานักงาน 15,660.00 15,660.00 เฉพาะเจาะจง รานนพคุณ รานนพคุณ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 07/09/2565 CNTR-00446/65

21 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง TNB Printer Service TNB Printer Service เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 07/09/2565 CNTR-00447/65

22 คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 200,000.00 200,000.00 เฉพาะเจาะจง เสถียร LA กอสราง เสถียร LA กอสราง เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 07/09/2565 CNTR-00443/65

23
โตรงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม

สําหรับเด็กและเยาวชน
5,880.00 5,880.00 เฉพาะเจาะจง รานนพคุณ รานนพคุณ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 07/09/2565 CNTR-00449/65

24
โตรงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม

สําหรับเด็กและเยาวชน
7,840.00 7,840.00 เฉพาะเจาะจง รานมยุรี (เจติ่ม) รานมยุรี (เจติ่ม) เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 07/09/2565 CNTR-00450/65



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา CNTR

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน

(ชื่อหนวยงาน)องคการบริหารสวนตําบลดอนเปา

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 (1)

25
โตรงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม

สําหรับเด็กและเยาวชน
6,720.00 6,720.00 เฉพาะเจาะจง นางวารุณี ทองปลี นางวารุณี ทองปลี เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 07/09/2565 CNTR-00448/65

26 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 22,600.00 22,600.00 เฉพาะเจาะจง
ส.อิเล็กทรอนิกส โดยนายธีรชัย 

แสนพรหม

ส.อิเล็กทรอนิกส โดยนายธีรชัย

 แสนพรหม
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 12/09/2565 CNTR-00458/65

27 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 8,450.00 8,450.00 เฉพาะเจาะจง ธนคูณ เครื่องเขียน ถายเอกสาร **
ธนคูณ เครื่องเขียน ถายเอกสาร

 **
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 12/09/2565 CNTR-00459/65

28 ครุภัณฑสํานักงาน 24,900.00 24,900.00 เฉพาะเจาะจง นายอนิรุทธ ไหวธรณี นายอนิรุทธ ไหวธรณี เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 12/09/2565 CNTR-00452/65

29 วัสดุกอสราง 9,181.00 9,181.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด แมวางวัสดุ

กอสราง

หางหุนสวนจํากัด แมวางวัสดุ

กอสราง
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 12/09/2565 CNTR-00453/65

30
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา
142,800.00 142,800.00 เฉพาะเจาะจง เอกลักษณการคา* เอกลักษณการคา* เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 12/09/2565 CNTR-00454/65

31

เงินอุดหนุนโครงการบริหารจัดการศูนย

ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน

 อปท.อ.แมวาง ประจําปงบประมาณ  

2565

870.00 870.00 เฉพาะเจาะจง ที เอ็น บี ปรินเตอรเวอรวิส ที เอ็น บี ปรินเตอรเวอรวิส เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 12/09/2565 CNTR-00451/65

32 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 660.00 660.00 เฉพาะเจาะจง แมวางโฆษณา แมวางโฆษณา เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 12/09/2565 CNTR-00455/65

33 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,850.00 1,850.00 เฉพาะเจาะจง อูฤทธิ์ออโต อูฤทธิ์ออโต เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 12/09/2565 CNTR-00456/65

34

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริในสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

3,120.00 3,120.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภาพ เพชรเทียนชัย นางสุภาพ เพชรเทียนชัย เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 12/09/2565 CNTR-00457/65

35 วัสดุสํานักงาน 1,880.00 1,880.00 เฉพาะเจาะจง สระอูปริ๊นท สระอูปริ๊นท เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 13/09/2565 CNTR-00460/65

36
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน อบต.

ดอนเปา
3,840.00 3,840.00 เฉพาะเจาะจง นางกชภัส หยอมอิน นางกชภัส หยอมอิน เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 13/09/2565 CNTR-00461/65

37
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน อบต.

ดอนเปา
4,480.00 4,480.00 เฉพาะเจาะจง นางกชภัส หยอมอิน นางกชภัส หยอมอิน เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 13/09/2565 CNTR-00462/65

38
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน อบต.

ดอนเปา
4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพล วิใจคํา นายธนพล วิใจคํา เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 13/09/2565 CNTR-00463/65



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา CNTR

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน

(ชื่อหนวยงาน)องคการบริหารสวนตําบลดอนเปา

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 (1)

39 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,650.39 2,650.39 เฉพาะเจาะจง อู ช.ชนะการาจ อู ช.ชนะการาจ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 13/09/2565 CNTR-00464/65

40 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 540.00 540.00 เฉพาะเจาะจง รานบิวโลโซการชาง* รานบิวโลโซการชาง* เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 14/09/2565 CNTR-00465/65

41 วัสดุสํานักงาน 510.00 510.00 เฉพาะเจาะจง รานนพคุณ รานนพคุณ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 14/09/2565 CNTR-00467/65

42 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 2,017.00 2,017.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด แมวางวัสดุ

กอสราง

หางหุนสวนจํากัด แมวางวัสดุ

กอสราง
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 14/09/2565 CNTR-00468/65

43 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 18,365.00 18,365.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด แมวางวัสดุ

กอสราง

หางหุนสวนจํากัด แมวางวัสดุ

กอสราง
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 14/09/2565 CNTR-00466/65

44 โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน 1,103.50 1,103.50 เฉพาะเจาะจง
โรงพิมพอาสารักษาดินแดน         

  กรมการปกครอง

โรงพิมพอาสารักษาดินแดน     

      กรมการปกครอง
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 15/09/2565 CNTR-00469/65

45

เงินอุดหนุนโครงการบริหารจัดการศูนย

ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน

 อปท.อ.แมวาง ประจําปงบประมาณ  

2565

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ที เอ็น บี ปรินเตอรเวอรวิส ที เอ็น บี ปรินเตอรเวอรวิส เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 15/09/2565 CNTR-00470/65

46

เงินอุดหนุนโครงการบริหารจัดการศูนย

ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน

 อปท.อ.แมวาง ประจําปงบประมาณ  

2565

17,150.00 17,150.00 เฉพาะเจาะจง ที เอ็น บี ปรินเตอรเวอรวิส ที เอ็น บี ปรินเตอรเวอรวิส เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 15/09/2565 CNTR-00471/65

47

เงินอุดหนุนโครงการบริหารจัดการศูนย

ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน

 อปท.อ.แมวาง ประจําปงบประมาณ  

2565

11,250.00 11,250.00 เฉพาะเจาะจง รานนพคุณ รานนพคุณ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 15/09/2565 CNTR-00472/65

48 วัสดุสํานักงาน 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง นางอนงค เลื่อมใจหาญ นางอนงค เลื่อมใจหาญ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 16/09/2565 CNTR-00473/65

49 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอนิรุทธ ไหวธรณี นายอนิรุทธ ไหวธรณี เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 19/09/2565 CNTR-00474/65

50 เงินสํารองจาย 6,750.00 6,750.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชัย ชมภูพันธ นายอภิชัย ชมภูพันธ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 20/09/2565 CNTR-00475/65

51 เงินสํารองจาย 5,750.00 5,750.00 เฉพาะเจาะจง พรศักดิ์ทรัพยไพศาลธุรกิจ พรศักดิ์ทรัพยไพศาลธุรกิจ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 20/09/2565 CNTR-00476/65

52 คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ 300,000.00 300,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พนธกรการโยธา
หางหุนสวนจํากัด พนธกรการ

โยธา
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 21/09/2565 CNTR-00477/65



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา CNTR

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน

(ชื่อหนวยงาน)องคการบริหารสวนตําบลดอนเปา

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 (1)

53 เงินสํารองจาย 11,250.00 11,250.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชัย ชมภูพันธ นายอภิชัย ชมภูพันธ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 22/09/2565 CNTR-00478/65

54 วัสดุสํานักงาน 570.00 570.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววันเพ็ญ ตะวรรณ นางสาววันเพ็ญ ตะวรรณ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 22/09/2565 CNTR-00417/65-1

55
โครงการรณรงคปองกันและระงับ

โรคติดตอตามฤดูกาลและอุบัติใหม
321.84 321.84 เฉพาะเจาะจง หจก. พนาพนธเชียงใหม (บานกาด)

หจก. พนาพนธเชียงใหม (บาน

กาด)
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 26/9/2565 CNTR-00479/65

56 วัสดุสํานักงาน 980.00 980.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพรรณ ไชยวรรณ นางสาวพรพรรณ ไชยวรรณ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 28/09/2565 CNTR-00480/65

57 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 56,259.56 56,259.56 เฉพาะเจาะจง หจก. พนาพนธเชียงใหม (บานกาด)
หจก. พนาพนธเชียงใหม (บาน

กาด)
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 29/9/2565 CNTR-00481/65

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,273,668.09
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