
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

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

1 วัสดุเครื่องดับเพลิง 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง
หจก.เวิลด ทรัค ซัพพลาย แอนด 

เอ็นจิเนียริ่ง

หจก.เวิลด ทรัค ซัพพลาย แอนด 

เอ็นจิเนียริ่ง
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 01/09/2564

CNTR-0372/64

2 วัสดุคอมพิวเตอร 1,890.00 1,890.00 เฉพาะเจาะจง รานลัคกี้ เทรดดิ้ง รานลัคกี้ เทรดดิ้ง เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 01/09/2564
CNTR-0371/64

3 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง วีอารเทคนิคซาวด วีอารเทคนิคซาวด เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 02/09/2564
CNTR-0373/64

4 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 670.00 670.00 เฉพาะเจาะจง รานแมวางการไฟฟา รานแมวางการไฟฟา เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 02/09/2564
CNTR-0377/64

5 ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง รานยาเวียงพิงคเภสัช รานยาเวียงพิงคเภสัช เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 02/09/2564
CNTR-0375/64

6 ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง รานยาเวียงพิงคเภสัช รานยาเวียงพิงคเภสัช เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 02/09/2564 CNTR-0376/64

7 วัสดุกอสราง 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  คัตเตอรเวอค หางหุนสวนจํากัด  คัตเตอรเวอค เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 02/09/2564 CNTR-0374/64

8 วัสดุสํานักงาน 3,080.00 3,080.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวังน้ําคาง น้ําดื่มวังน้ําคาง เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 03/09/2564 CNTR-0339/64-1

9 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 20,629.63 20,629.63 เฉพาะเจาะจง หจก. พนาพนธเชียงใหม (บานกาด) หจก. พนาพนธเชียงใหม (บานกาด) เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 03/09/2564
CNTR-0340/64-1

10
โครงการหองสมุดเคลื่อนที่แหลงเรียนรูสู

ชุมชน
2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง รานนพคุณ รานนพคุณ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 06/09/2564

CNTR-0382/64

11 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 14,124.00 14,124.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด เน็ตเวิรคเทเลคอมซี

เอ็ม

หางหุนสวนจํากัด เน็ตเวิรคเทเลคอม

ซีเอ็ม
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 06/09/2564

CNTR-0380/64

12 วัสดุกอสราง 33,736.00 33,736.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ทิพยวิมลพาณิชย (2021) 

จํากัด*

บริษัท ทิพยวิมลพาณิชย (2021) 

จํากัด*
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 06/09/2564

CNTR-0381/64

13
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา
141,100.00 141,100.00 เฉพาะเจาะจง รานนารีรัตน การคา รานนารีรัตน การคา เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 06/09/2564

CNTR-0383/64

14 เงินสํารองจาย 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเกษร ชุมใจ นางเกษร ชุมใจ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 07/09/2564
CNTR-0384/64

15 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง นายศราวุฒิ จัตุกุล นายศราวุฒิ จัตุกุล เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 07/09/2564 CNTR-0385/64

CNTR

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน

(ชื่อหนวยงาน)องคการบริหารสวนตําบลดอนเปา

วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 (1)
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16 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 3,165.00 3,165.00 เฉพาะเจาะจง นายธฤต ทรงปญญาเลิศ นายธฤต ทรงปญญาเลิศ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 07/09/2564
CNTR-0386/64

17 ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 13,900.00 13,900.00 เฉพาะเจาะจง ที เอ็น บี ปรินเตอรเวอรวิส ที เอ็น บี ปรินเตอรเวอรวิส เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 07/09/2564 CNTR-0387/64

18 ครุภัณฑโรงงาน 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง รานโชคดีแมวาง รานโชคดีแมวาง เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 07/09/2564 CNTR-0388/64

19 ครุภัณฑโรงงาน 7,400.00 7,400.00 เฉพาะเจาะจง รานโชคดีแมวาง รานโชคดีแมวาง เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 07/09/2564
CNTR-0389/64

20 ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง พีเอ็นพี เทคโนโลยี พีเอ็นพี เทคโนโลยี เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 07/09/2564
CNTR-0390/64

21 วัสดุการเกษตร 8,320.00 8,320.00 เฉพาะเจาะจง รานสันปาตองเคมีเกษตร รานสันปาตองเคมีเกษตร เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 08/09/2564
CNTR-0394/64

22 ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 55,500.00 55,500.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด เทคโน เซอรเวย 

(2012)

หางหุนสวนจํากัด เทคโน เซอรเวย 

(2012)
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 08/09/2564

CNTR-0391/64

23 ครุภัณฑกอสราง 47,500.00 47,500.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด เทคโน เซอรเวย 

(2012)

หางหุนสวนจํากัด เทคโน เซอรเวย 

(2012)
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 08/09/2564

CNTR-0392/64

24 ครุภัณฑกอสราง 36,600.00 36,600.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด เทคโน เซอรเวย 

(2012)

หางหุนสวนจํากัด เทคโน เซอรเวย 

(2012)
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 08/09/2564

CNTR-0393/64

25 ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 95,100.00 95,100.00 เฉพาะเจาะจง ที เอ็น บี ปรินเตอรเวอรวิส ที เอ็น บี ปรินเตอรเวอรวิส เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 09/09/2564

CNTR-0395/64

26
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา
13,200.00 13,200.00 เฉพาะเจาะจง รานนารีรัตน การคา รานนารีรัตน การคา เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 09/09/2564

CNTR-0399/64

27 วัสดุคอมพิวเตอร 3,750.00 3,750.00 เฉพาะเจาะจง คอม อินฟนิตี้ เซอรวิส คอม อินฟนิตี้ เซอรวิส เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 09/09/2564
CNTR-0398/64

28 ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง ที เอ็น บี ปรินเตอรเวอรวิส ที เอ็น บี ปรินเตอรเวอรวิส เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 10/09/2564
CNTR-0401/64

29 ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง ที เอ็น บี ปรินเตอรเวอรวิส ที เอ็น บี ปรินเตอรเวอรวิส เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 10/09/2564
CNTR-0402/64

30 ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง ที เอ็น บี ปรินเตอรเวอรวิส ที เอ็น บี ปรินเตอรเวอรวิส เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 10/09/2564
CNTR-0403/64
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31 วัสดุงานบานงานครัว 24,389.00 24,389.00 เฉพาะเจาะจง รานมยุรี (เจติ่ม) รานมยุรี (เจติ่ม) เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 10/09/2564
CNTR-0400/64

32 วัสดุสํานักงาน 7,835.00 7,835.00 เฉพาะเจาะจง รานนพคุณ รานนพคุณ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 10/09/2564 CNTR-0404/64

33 ครุภัณฑสํานักงาน 19,850.00 19,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ราเชนเฟอรนิเจอร จํากัด บริษัท ราเชนเฟอรนิเจอร จํากัด เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 10/09/2564
CNTR-0405/64

34
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา
28,380.00 28,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จํากัด บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จํากัด เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 13/09/2564

CNTR-0407/64

35 ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 26,800.00 26,800.00 เฉพาะเจาะจง ที เอ็น บี ปรินเตอรเวอรวิส ที เอ็น บี ปรินเตอรเวอรวิส เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 13/09/2564

CNTR-0406/64

36 ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 27,400.00 27,400.00 เฉพาะเจาะจง ที เอ็น บี ปรินเตอรเวอรวิส ที เอ็น บี ปรินเตอรเวอรวิส เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 14/09/2564
CNTR-0408/64

37 ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง ที เอ็น บี ปรินเตอรเวอรวิส ที เอ็น บี ปรินเตอรเวอรวิส เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 15/09/2564
CNTR-0409/64

38 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง มีเดชการไฟฟา มีเดชการไฟฟา เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 15/09/2564 CNTR-0410/64

39 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,590.00 2,590.00 เฉพาะเจาะจง รานแทนคุณเซอรวิส รานแทนคุณเซอรวิส เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 15/09/2564

CNTR-0411/64

40 วัสดุสํานักงาน 2,240.00 2,240.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด แมวางวัสดุกอสราง หางหุนสวนจํากัด แมวางวัสดุกอสราง เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 16/09/2564
CNTR-0414/64

41 ครุภัณฑสํานักงาน 25,300.00 25,300.00 เฉพาะเจาะจง มีเดชการไฟฟา มีเดชการไฟฟา เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 16/09/2564
CNTR-0413/64

42 ครุภัณฑสํานักงาน 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด สหเฟอรนิเจอร 

1998

หางหุนสวนจํากัด สหเฟอรนิเจอร 

1998
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 16/09/2564

CNTR-0418/64

43 ครุภัณฑสํานักงาน 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด สหเฟอรนิเจอร 

1998

หางหุนสวนจํากัด สหเฟอรนิเจอร 

1998
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 16/09/2564

CNTR-0415/64

44 ครุภัณฑสํานักงาน 3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด สหเฟอรนิเจอร 

1998

หางหุนสวนจํากัด สหเฟอรนิเจอร 

1998
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 16/09/2564

CNTR-0419/64



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง
CNTR

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน

(ชื่อหนวยงาน)องคการบริหารสวนตําบลดอนเปา

วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 (1)

45 ครุภัณฑสํานักงาน 13,400.00 13,400.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด สหเฟอรนิเจอร 

1998

หางหุนสวนจํากัด สหเฟอรนิเจอร 

1998
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 16/09/2564 CNTR-0420/64

46 ครุภัณฑสํานักงาน 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด สหเฟอรนิเจอร 

1998

หางหุนสวนจํากัด สหเฟอรนิเจอร 

1998
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 16/09/2564

CNTR-0416/64

47 ครุภัณฑสํานักงาน 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด สหเฟอรนิเจอร 

1998

หางหุนสวนจํากัด สหเฟอรนิเจอร 

1998
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 16/09/2564

CNTR-0417/64

48 ครุภัณฑสํานักงาน 15,900.00 15,900.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด สหเฟอรนิเจอร 

1998

หางหุนสวนจํากัด สหเฟอรนิเจอร 

1998
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 16/09/2564

CNTR-0421/64

49
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา
7,396.00 7,396.00 เฉพาะเจาะจง รานนารีรัตน การคา รานนารีรัตน การคา เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 16/09/2564 CNTR-0412/64

50 ครุภัณฑสํานักงาน 3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด สหเฟอรนิเจอร 

1998

หางหุนสวนจํากัด สหเฟอรนิเจอร 

1998
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 17/09/2564

CNTR-0422/64

51 ครุภัณฑสํานักงาน 50,600.00 50,600.00 เฉพาะเจาะจง มีเดชการไฟฟา มีเดชการไฟฟา เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 17/09/2564 CNTR-0423/64

52 ครุภัณฑสํานักงาน 63,000.00 63,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิศักดิ์ จันตาดี นายอภิศักดิ์ จันตาดี เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 21/09/2564 CNTR-0424/64

53 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 44,800.00 44,800.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ลิ้มเมงจั้ว หางหุนสวนจํากัด ลิ้มเมงจั้ว เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 22/09/2564 CNTR-0426/64

54 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 44,800.00 44,800.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ลิ้มเมงจั้ว หางหุนสวนจํากัด ลิ้มเมงจั้ว เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 22/09/2564 CNTR-0425/64

55 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 714,000.00 714,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เชียงใหม จํากัด บริษัท โตโยตา เชียงใหม จํากัด เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 23/09/2564
CNTR-0427/64

56 วัสดุสํานักงาน 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวังน้ําคาง น้ําดื่มวังน้ําคาง เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 27/09/2564 CNTR-0378/64-1

57 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 20,576.23 20,576.23 เฉพาะเจาะจง หจก. พนาพนธเชียงใหม (บานกาด) หจก. พนาพนธเชียงใหม (บานกาด) เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 28/9/2565
CNTR-0379/64-1

58 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 30,300.00 30,300.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด เคมเทค แอนด 

เมดิคอล กรุป

หางหุนสวนจํากัด เคมเทค แอนด 

เมดิคอล กรุป
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 29/9/2565

CNTR-0428/64

59 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ เทพมะณี นางสาวกนกวรรณ เทพมะณี เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 30/9/2565 CNTR-0189/64-4



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง
CNTR

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน

(ชื่อหนวยงาน)องคการบริหารสวนตําบลดอนเปา

วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 (1)

60 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพรรณ หนอคํา นางสาวพรพรรณ หนอคํา เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 30/9/2565 CNTR-0429/64

รวมทั้งสิ้น 1,936,120.86


	แบบ สขร. 1 ก.ย. 64

