
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 วัสดุสํานักงาน 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพรรณ ไชยวรรณ นางสาวพรพรรณ ไชยวรรณ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 01/08/2565 CNTR-00363/65

2 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยแมโจ มหาวิทยาลัยแมโจ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 02/08/2565 CNTR-00364/65

3 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 13,730.00 13,730.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด แมวางวัสดุ

กอสราง

หางหุนสวนจํากัด แมวางวัสดุ

กอสราง
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 03/08/2565 CNTR-00365/65

4 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 33,267.55 33,267.55 เฉพาะเจาะจง หจก. พนาพนธเชียงใหม (บานกาด)
หจก. พนาพนธเชียงใหม (บาน

กาด)
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 03/08/2565 CNTR-00366/65

5
โครงการอบรมใหความรูและพัฒนา

ศักยภาพผูสูงอายุ
360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง แมวางโฆษณา แมวางโฆษณา เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 03/08/2565 CNTR-00367/65

6
โครงการอบรมใหความรูและพัฒนา

ศักยภาพผูสูงอายุ
4,940.00 4,940.00 เฉพาะเจาะจง รานมั่งมูลพานิช* รานมั่งมูลพานิช* เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 03/08/2565 CNTR-00368/65

7
โครงการอบรมใหความรูและพัฒนา

ศักยภาพผูสูงอายุ
1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายพุทธิโพธิ์ ปานพันธโพธิ์ นายพุทธิโพธิ์ ปานพันธโพธิ์ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 03/08/2565 CNTR-00369/65

8
โครงการอบรมใหความรูและพัฒนา

ศักยภาพผูสูงอายุ
2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง นายพุทธิโพธิ์ ปานพันธโพธิ์ นายพุทธิโพธิ์ ปานพันธโพธิ์ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 03/08/2565 CNTR-00370/65

9 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววริศรา ขุมคํา นางสาววริศรา ขุมคํา เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 04/08/2565 CNTR-00020/65-1

10 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิรักษ แกวเมืองมา นายอภิรักษ แกวเมืองมา เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 04/08/2565 CNTR-00319/65-1

11 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภินันท แกวเมืองมา นายอภินันท แกวเมืองมา เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 04/08/2565 CNTR-00320/65-1

12 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสวัสดิ์ โพธิแปง นายสวัสดิ์ โพธิแปง เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 04/08/2565 CNTR-00321/65-1

13 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายหมอ แซลี นายหมอ แซลี เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 04/08/2565 CNTR-00322/65-1

14 วัสดุคอมพิวเตอร 27,450.00 27,450.00 เฉพาะเจาะจง รานลัคกี้ เทรดดิ้ง รานลัคกี้ เทรดดิ้ง เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 05/08/2565 CNTR-00378/65

15 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวปรียาภัทร คําปนประพันธ

กุล

นางสาวปรียาภัทร คําปน

ประพันธกุล
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 05/08/2565 CNTR-00371/65

16 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรสสุคนธ เพ็ชรอยู นางสาวรสสุคนธ เพ็ชรอยู เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 05/08/2565 CNTR-00372/65

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม

(ชื่อหนวยงาน)องคการบริหารสวนตําบลดอนเปา

วันที่ 31 เดือน สิงหาคม 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 สิงหาคม

(ชื่อหนวยงาน)องคการบริหารสวนตําบลดอนเปา

วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 (1)

17 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พนาพนธเชียงใหม (บานกาด)
หจก. พนาพนธเชียงใหม (บาน

กาด)
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 05/08/2565 CNTR-00373/65

18
โครงการจัดงานวันแมแหงชาติของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนเปา
840.00 840.00 เฉพาะเจาะจง รานมยุรี (เจติ่ม) รานมยุรี (เจติ่ม) เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 05/08/2565 CNTR-00374/65

19
โครงการจัดงานวันแมแหงชาติของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนเปา
360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง แมวางโฆษณา แมวางโฆษณา เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 05/08/2565 CNTR-00375/65

20
โครงการจัดงานวันแมแหงชาติของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนเปา
2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง นางพร  นิยมกิจ นางพร  นิยมกิจ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 05/08/2565 CNTR-00376/65

21
โครงการจัดงานวันแมแหงชาติของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนเปา
1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง รานถายเอกสารบานกาด รานถายเอกสารบานกาด เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 05/08/2565 CNTR-00377/65

22
โครงการเฝาระวังปองกันและระงับโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา
2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง แมวางโฆษณา แมวางโฆษณา เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 08/08/2565 CNTR-00379/65

23

โครงการกอสรางศาลาเอนกประสงค 

ขนาดกวาง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

 สูง 3.50 เมตร หมที่ 6 บานหวยเนียม 

ตําบลดอนเปา อําเภอแมวาง จังหวัด

เชียงใหม

522,000.00 522,000.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด ศิริโชคแมเนจ

แมนท

หางหุนสวนจํากัด ศิริโชค

แมเนจแมนท
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 09/08/2565 CNTR-00380/65

24

เพื่อดําเนินการโครงการปรับ

สภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความ

สะดวกของผูสูงอายุใหเหมาะสมและ

ปลอดภัย ประจําป  2565

26,719.00 26,719.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ทิพยวิมลพาณิชย (2021) 

จํากัด*

บริษัท ทิพยวิมลพาณิชย 

(2021) จํากัด*
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 10/08/2565 CNTR-00381/65

25

เพื่อดําเนินการโครงการปรับ

สภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความ

สะดวกของผูพิการใหเหมาะสมและ

ปลอดภัย ประจําป  2565

32,373.00 32,373.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ทิพยวิมลพาณิชย (2021) 

จํากัด*

บริษัท ทิพยวิมลพาณิชย 

(2021) จํากัด*
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 10/08/2565 CNTR-00382/65



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา CNTR

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม

(ชื่อหนวยงาน)องคการบริหารสวนตําบลดอนเปา

วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 (1)

26

เพื่อดําเนินการโครงการปรับ

สภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความ

สะดวกของผูพิการใหเหมาะสมและ

ปลอดภัย ประจําป  2565

18,207.50 18,207.50 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ทิพยวิมลพาณิชย (2021) 

จํากัด*

บริษัท ทิพยวิมลพาณิชย 

(2021) จํากัด*
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 10/08/2565 CNTR-00383/65

27

โครงการฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ

ทางดานขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ. 

ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวัฒน วรรณขันต นายสุวัฒน วรรณขันต เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 11/08/2565 CNTR-00384/65

28

โครงการฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ

ทางดานขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ. 

ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐพร เชื้อดี น.ส.ณัฐพร เชื้อดี เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 11/08/2565 CNTR-00385/65

29

โครงการฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ

ทางดานขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ. 

ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐพร เชื้อดี น.ส.ณัฐพร เชื้อดี เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 11/08/2565 CNTR-00386/65

30
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา
8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมานิต มณีเหล็ก นายมานิต มณีเหล็ก เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 15/08/2565 CNTR-00390/65

31 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,560.00 1,560.00 เฉพาะเจาะจง นายศราวุฒิ จัตุกุล นายศราวุฒิ จัตุกุล เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 15/08/2565 CNTR-00387/65

32
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา
4,270.00 4,270.00 เฉพาะเจาะจง รานมยุรี (เจติ่ม) รานมยุรี (เจติ่ม) เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 15/08/2565 CNTR-00388/65

33
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา
140.00 140.00 เฉพาะเจาะจง รานมยุรี (เจติ่ม) รานมยุรี (เจติ่ม) เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 15/08/2565 CNTR-00389/65

34 วัสดุคอมพิวเตอร 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน พ.ีพ.ีปริ้นสเตอร ราน พ.ีพ.ีปริ้นสเตอร เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 16/08/2565 CNTR-00393/65

35 คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 134,000.00 134,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พนธกรการโยธา
หางหุนสวนจํากัด พนธกรการ

โยธา
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 16/08/2565 CNTR-00391/65

36 คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 165,000.00 165,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พนธกรการโยธา
หางหุนสวนจํากัด พนธกรการ

โยธา
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 16/08/2565 CNTR-00392/65

37
โครงการสงเสริมการจัดตั้งกลุมวิสาหกิจ

ผลิตน้ํายาอเนกประสงค
1,050.00 1,050.00 เฉพาะเจาะจง นางวารุณี ทองปลี นางวารุณี ทองปลี เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 17/08/2565 CNTR-00394/65



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา CNTR

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม

(ชื่อหนวยงาน)องคการบริหารสวนตําบลดอนเปา

วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 (1)

38 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง มีเดชแอร มีเดชแอร เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 17/08/2565 CNTR-00395/65

39 วัสดุสํานักงาน 330.00 330.00 เฉพาะเจาะจง สระอูปริ๊นท สระอูปริ๊นท เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 18/08/2565 CNTR-00396/65

40 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง TNB Printer Service TNB Printer Service เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 18/08/2565 CNTR-00398/65

41 โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน 12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ีพ.ีพ.ี อินเตอรแพค จํากัด
บริษัท พ.ีพ.ีพ.ี อินเตอรแพค 

จํากัด
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 18/08/2565 CNTR-00397/65

42 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชัย ชมภูพันธ นายอภิชัย ชมภูพันธ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 22/08/2565 CNTR-00401/65

43 วัสดุคอมพิวเตอร 12,490.00 12,490.00 เฉพาะเจาะจง รานลัคกี้ เทรดดิ้ง รานลัคกี้ เทรดดิ้ง เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 22/08/2565 CNTR-00402/65

44 วัสดุสํานักงาน 13,551.00 13,551.00 เฉพาะเจาะจง รานนพคุณ รานนพคุณ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 22/08/2565 CNTR-00403/65

45 วัสดุสํานักงาน 14,744.00 14,744.00 เฉพาะเจาะจง รานนพคุณ รานนพคุณ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 22/08/2565 CNTR-00404/65

46 วัสดุสํานักงาน 1,950.00 1,950.00 เฉพาะเจาะจง รานยงเส็งพานิช (สังฆภัณฑ) รานยงเส็งพานิช (สังฆภัณฑ) เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 22/08/2565 CNTR-00399/65

47 วัสดุกอสราง 1,230.00 1,230.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด แมวางวัสดุ

กอสราง

หางหุนสวนจํากัด แมวางวัสดุ

กอสราง
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 22/08/2565 CNTR-00400/65

48 วัสดุสํานักงาน 8,914.00 8,914.00 เฉพาะเจาะจง รานนพคุณ รานนพคุณ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 23/08/2565 CNTR-00407/65

49 วัสดุการเกษตร 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภาพ เพชรเทียนชัย นางสุภาพ เพชรเทียนชัย เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 23/08/2565 CNTR-00405/65

50 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 850.00 850.00 เฉพาะเจาะจง ที เอ็น บี ปรินเตอรเวอรวิส ที เอ็น บี ปรินเตอรเวอรวิส เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 23/08/2565 CNTR-00406/65

51 วัสดุงานบานงานครัว 5,225.00 5,225.00 เฉพาะเจาะจง รานณิศาเครื่องเขียน /* รานณิศาเครื่องเขียน /* เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 24/08/2565 CNTR-00410/65

52

เงินอุดหนุนโครงการบริหารจัดการศูนย

ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน

 อปท.อ.แมวาง ประจําปงบประมาณ  

2565

4,444.00 4,444.00 เฉพาะเจาะจง รานนพคุณ รานนพคุณ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 24/08/2565 CNTR-00408/65

53 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 4,334.00 4,334.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด แมวางวัสดุ

กอสราง

หางหุนสวนจํากัด แมวางวัสดุ

กอสราง
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 24/08/2565 CNTR-00409/65

54
โครงการหองสมุดเคลื่อนที่แหลงเรียนรูสู

ชุมชน
6,010.00 6,010.00 เฉพาะเจาะจง รานมยุรี (เจติ่ม) รานมยุรี (เจติ่ม) เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 25/08/2565 CNTR-00414/65



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา CNTR

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม

(ชื่อหนวยงาน)องคการบริหารสวนตําบลดอนเปา

วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 (1)

55
โครงการหองสมุดเคลื่อนที่แหลงเรียนรูสู

ชุมชน
240.00 240.00 เฉพาะเจาะจง แมวางโฆษณา แมวางโฆษณา เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 25/08/2565 CNTR-00411/65

56
โครงการหองสมุดเคลื่อนที่แหลงเรียนรูสู

ชุมชน
1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.รัตนาภรณ แสนปญญา น.ส.รัตนาภรณ แสนปญญา เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 25/08/2565 CNTR-00412/65

57
โครงการหองสมุดเคลื่อนที่แหลงเรียนรูสู

ชุมชน
2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสโรชา ปญญาแกว นางสโรชา ปญญาแกว เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 25/08/2565 CNTR-00413/65

58 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง ที เอ็น บี ปรินเตอรเวอรวิส ที เอ็น บี ปรินเตอรเวอรวิส เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 25/08/2565 CNTR-00415/65

59 วัสดุสํานักงาน 29,325.00 29,325.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีศักดิ์ อินตะวงค นายทวีศักดิ์ อินตะวงค เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 26/08/2565 CNTR-00041/65-3

60 วัสดุสํานักงาน 1,460.00 1,460.00 เฉพาะเจาะจง รานนพคุณ รานนพคุณ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 29/08/2565 CNTR-00416/65

61 วัสดุสํานักงาน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววันเพ็ญ ตะวรรณ นางสาววันเพ็ญ ตะวรรณ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 29/08/2565 CNTR-00417/65

62 โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน 39,600.00 39,600.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดธเนศการกอสราง
หางหุนสวนจํากัดธเนศการ

กอสราง
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 29/08/2565 CNTR-00418/65

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

เอ มารเก็ตติ้ง

หางหุนสวนจํากัด นอรทเทิรน 

โอ เอ มารเก็ตติ้ง
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 29/08/2565 CNTR-00419/65

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

เอ มารเก็ตติ้ง

หางหุนสวนจํากัด นอรทเทิรน 

โอ เอ มารเก็ตติ้ง
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 29/08/2565 CNTR-00420/65

65 วัสดุกอสราง 4,895.00 4,895.00 เฉพาะเจาะจง รานมั่งมูลพานิช* รานมั่งมูลพานิช* เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 30/08/2565 CNTR-00421/65

66 วัสดุกอสราง 3,420.00 3,420.00 เฉพาะเจาะจง รานมั่งมูลพานิช* รานมั่งมูลพานิช* เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 30/08/2565 CNTR-00422/65

67
โครงการฝกอบรมอาชีพการทําอาหาร

และขนม
360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง แมวางโฆษณา แมวางโฆษณา เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 30/08/2565 CNTR-00423/65

68
โครงการฝกอบรมอาชีพการทําอาหาร

และขนม
3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง รานมยุรี (เจติ่ม) รานมยุรี (เจติ่ม) เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 30/08/2565 CNTR-00424/65

69
โครงการฝกอบรมอาชีพการทําอาหาร

และขนม
1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายเสนห ปนทะนันท นายเสนห ปนทะนันท เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 30/08/2565 CNTR-00425/65

70
โครงการฝกอบรมอาชีพการทําอาหาร

และขนม
1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาณิศา วงคสุวรรณ นางสาวปาณิศา วงคสุวรรณ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 30/08/2565 CNTR-00426/65



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา CNTR

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม

(ชื่อหนวยงาน)องคการบริหารสวนตําบลดอนเปา

วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 (1)

71 วัสดุสํานักงาน 550.00 550.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววันเพ็ญ ตะวรรณ นางสาววันเพ็ญ ตะวรรณ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 31/08/2565 CNTR-00359/65-1

72
โครงการรณรงคปองกันและระงับ

โรคติดตอตามฤดูกาลและอุบัติใหม
660.48 660.48 เฉพาะเจาะจง หจก. พนาพนธเชียงใหม (บานกาด)

หจก. พนาพนธเชียงใหม (บาน

กาด)
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 31/08/2565 CNTR-00427/65

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,428,799.53


	แบบ สขร. 1 ส.ค. 65

