
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 16,810.00 16,810.00 เฉพาะเจาะจง รานมยุรี (เจติ่ม) รานมยุรี (เจติ่ม) เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 04/07/2565 CNTR-00317/65

2 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิรักษ แกวเมืองมา นายอภิรักษ แกวเมืองมา เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 05/07/2565 CNTR-00319/65

3 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภินันท แกวเมืองมา นายอภินันท แกวเมืองมา เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 05/07/2565 CNTR-00320/65

4 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสวัสดิ์ โพธิแปง นายสวัสดิ์ โพธิแปง เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 05/07/2565 CNTR-00321/65

5 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายหมอ แซลี นายหมอ แซลี เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 05/07/2565 CNTR-00322/65

6 วัสดุสํานักงาน 1,430.00 1,430.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพรรณ ไชยวรรณ นางสาวพรพรรณ ไชยวรรณ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 05/07/2565 CNTR-00323/65

7 วัสดุสํานักงาน 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพรรณ ไชยวรรณ นางสาวพรพรรณ ไชยวรรณ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 05/07/2565 CNTR-00324/65

8 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 39,191.79 39,191.79 เฉพาะเจาะจง หจก. พนาพนธเชียงใหม (บานกาด)
หจก. พนาพนธเชียงใหม (บาน

กาด)
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 05/07/2565 CNTR-00325/65

9

เงินอุดหนุนโครงการบริหารจัดการศูนย

ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน

 อปท.อ.แมวาง ประจําปงบประมาณ  

2565

1,280.00 1,280.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด แมวางวัสดุ

กอสราง

หางหุนสวนจํากัด แมวางวัสดุ

กอสราง
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 11/07/2565 CNTR-00327/65

10

เงินอุดหนุนโครงการบริหารจัดการศูนย

ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน

 อปท.อ.แมวาง ประจําปงบประมาณ  

2565

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง
ไนซ คอมพิวเตอร แอนด กราฟก

ดีไซน

ไนซ คอมพิวเตอร แอนด 

กราฟกดีไซน
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 11/07/2565 CNTR-00328/65

11

คาจางเหมาบํารุงรักษาและซอมแซมรถ

สวนกลาง ทะเบียน ยท 1418 ชม. 

รายละเอียดตามใบสั่งซอม

3,658.87 3,658.87 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เชียงใหม จํากัด บริษัท โตโยตา เชียงใหม จํากัด เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 11/07/2565 CNTR-00329/65

12 วัสดุสํานักงาน 13,615.00 13,615.00 เฉพาะเจาะจง รานนพคุณ รานนพคุณ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 11/07/2565 CNTR-00330/65

13 วัสดุคอมพิวเตอร 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง คอม อินฟนิตี้ เซอรวิส คอม อินฟนิตี้ เซอรวิส เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 11/07/2565 CNTR-00331/65

14
โครงการอบรมความรูและรณรงค

ปองกันปญหายาเสพติด
7,920.00 7,920.00 เฉพาะเจาะจง แมวางโฆษณา แมวางโฆษณา เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 11/07/2565 CNTR-00326/65

15 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 9,160.00 9,160.00 เฉพาะเจาะจง อูฤทธิ์ออโต อูฤทธิ์ออโต เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 11/07/2565 CNTR-00332/65

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม

(ชื่อหนวยงาน)องคการบริหารสวนตําบลดอนเปา

วันที่ 27 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 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 (1)

16 วัสดุการเกษตร 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง รานสันปาตองเคมีเกษตร รานสันปาตองเคมีเกษตร เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 11/07/2565 CNTR-00333/65

17
โครงการเฝาระวังปองกันและระงับโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา
2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรมภาคเหนือ องคการเภสัชกรรมภาคเหนือ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 12/07/2565 CNTR-00334/65

18

โครงการสืบสานประเพณีหลอเทียน

พรรษาและถวายเทียนพรรษาของ อบต.

ดอนเปา

360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง แมวางโฆษณา แมวางโฆษณา เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 12/07/2565 CNTR-00335/65

19

โครงการสืบสานประเพณีหลอเทียน

พรรษาและถวายเทียนพรรษาของ อบต.

ดอนเปา

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางพร  นิยมกิจ นางพร  นิยมกิจ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 12/07/2565 CNTR-00336/65

20 วัสดุกีฬา 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเรียมพาณิชย รานเรียมพาณิชย เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 18/07/2565 CNTR-00337/65

21
โครงการจัดทําแผนพัฒนาของ อบต.ดอน

เปา
7,560.00 7,560.00 เฉพาะเจาะจง ธนคูณ เครื่องเขียน ถายเอกสาร **

ธนคูณ เครื่องเขียน ถายเอกสาร

 **
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 18/07/2565 CNTR-00340/65

22 วัสดุสํานักงาน 31,155.00 31,155.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีศักดิ์ อินตะวงค นายทวีศักดิ์ อินตะวงค เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 18/07/2565 CNTR-00041/65-2

23
โครงการอบรมความรูและรณรงค

ปองกันปญหายาเสพติด
4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ธนคูณ เครื่องเขียน ถายเอกสาร **

ธนคูณ เครื่องเขียน ถายเอกสาร

 **
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 18/07/2565 CNTR-00338/65

24
โครงการอบรมความรูและรณรงค

ปองกันปญหายาเสพติด
6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศศิกมล ใจจันทร น.ส.ศศิกมล ใจจันทร เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 18/07/2565 CNTR-00339/65

25 โครงการ อบต.สัญจร 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ เทพมะณี นางสาวกนกวรรณ เทพมะณี เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 19/07/2565 CNTR-00341/65

26

โครงการสืบสานประเพณีหลอเทียน

พรรษาและถวายเทียนพรรษาของ อบต.

ดอนเปา

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปทุม หนอคํา นางปทุม หนอคํา เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 19/07/2565 CNTR-00343/65

27

โครงการสืบสานประเพณีหลอเทียน

พรรษาและถวายเทียนพรรษาของ อบต.

ดอนเปา

16,740.00 16,740.00 เฉพาะเจาะจง รานมยุรี (เจติ่ม) รานมยุรี (เจติ่ม) เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 19/07/2565 CNTR-00344/65

28
โครงการเฝาระวังปองกันและระงับโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา
35,600.00 35,600.00 เฉพาะเจาะจง บี.ซี.เซอรวิส บี.ซี.เซอรวิส เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 19/07/2565 CNTR-00342/65

29 วัสดุกอสราง 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เสรีภูพิสิฐ* หางหุนสวนจํากัด เสรีภูพิสิฐ* เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 21/07/2565 CNTR-00345/65



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 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 (1)

30 ครุภัณฑการเกษตร 33,150.00 33,150.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เสรีภูพิสิฐ* หางหุนสวนจํากัด เสรีภูพิสิฐ* เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 21/07/2565 CNTR-00346/65

31 วัสดุสํานักงาน 1,070.00 1,070.00 เฉพาะเจาะจง สระอูปริ๊นท สระอูปริ๊นท เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 22/07/2565 CNTR-00347/65

32 คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชัย ชมภูพันธ นายอภิชัย ชมภูพันธ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 25/07/2565 CNTR-00348/65

33

ปลูกหญาแฝกอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริและสงเสริมการปลูกหญา

แฝกในพื้นที่เสี่ยงภัยแลง

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง แมวางโฆษณา แมวางโฆษณา เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 25/07/2565 CNTR-00349/65

34
โครงการบวชปา/ปลูกปา ในเขต อบต.

ดอนเปา
1,120.00 1,120.00 เฉพาะเจาะจง แมวางโฆษณา แมวางโฆษณา เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 25/07/2565 CNTR-00350/65

35
โครงการบวชปา/ปลูกปา ในเขต อบต.

ดอนเปา
1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธ   คําลือ นายยุทธ   คําลือ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 25/07/2565 CNTR-00351/65

36
โครงการบวชปา/ปลูกปา ในเขต อบต.

ดอนเปา
700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชรพงษ ตองรักชาติ นายวัชรพงษ ตองรักชาติ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 25/07/2565 CNTR-00352/65

37

ปลูกหญาแฝกอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริและสงเสริมการปลูกหญา

แฝกในพื้นที่เสี่ยงภัยแลง

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกชภัส หยอมอิน นางกชภัส หยอมอิน เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 26/07/2565 CNTR-00354/65

38
โครงการบวชปา/ปลูกปา ในเขต อบต.

ดอนเปา
7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกชภัส หยอมอิน นางกชภัส หยอมอิน เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 26/07/2565 CNTR-00353/65

39
โครงการสงเสริมการจัดตั้งกลุมวิสาหกิจ

ผลิตน้ํายาอเนกประสงค
3,690.00 3,690.00 เฉพาะเจาะจง รานมยุรี (เจติ่ม) รานมยุรี (เจติ่ม) เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 26/07/2565 CNTR-00355/65

40
โครงการสงเสริมการจัดตั้งกลุมวิสาหกิจ

ผลิตน้ํายาอเนกประสงค
360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง แมวางโฆษณา แมวางโฆษณา เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 26/07/2565 CNTR-00356/65

41
โครงการสงเสริมการจัดตั้งกลุมวิสาหกิจ

ผลิตน้ํายาอเนกประสงค
900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง นายพุทธิโพธิ์ ปานพันธโพธิ์ นายพุทธิโพธิ์ ปานพันธโพธิ์ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 26/07/2565 CNTR-00357/65

42
โครงการสงเสริมการจัดตั้งกลุมวิสาหกิจ

ผลิตน้ํายาอเนกประสงค
1,050.00 1,050.00 เฉพาะเจาะจง นายพุทธิโพธิ์ ปานพันธโพธิ์ นายพุทธิโพธิ์ ปานพันธโพธิ์ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 26/07/2565 CNTR-00358/65

43 โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน 39,600.00 39,600.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดธเนศการกอสราง
หางหุนสวนจํากัดธเนศการ

กอสราง
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 27/07/2565 CNTR-00360/65

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

เอ มารเก็ตติ้ง

หางหุนสวนจํากัด นอรทเทิรน 

โอ เอ มารเก็ตติ้ง
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 27/07/2565 CNTR-00361/65



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 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 (1)

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

เอ มารเก็ตติ้ง

หางหุนสวนจํากัด นอรทเทิรน 

โอ เอ มารเก็ตติ้ง
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 27/07/2565 CNTR-00362/65

46 วัสดุสํานักงาน 390.00 390.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววันเพ็ญ ตะวรรณ นางสาววันเพ็ญ ตะวรรณ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 27/07/2565 CNTR-00311/65-1

47 วัสดุสํานักงาน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววันเพ็ญ ตะวรรณ นางสาววันเพ็ญ ตะวรรณ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 27/07/2565 CNTR-00359/65

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 469,610.66


	แบบ สขร. 1 ก.ค. 65

