
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 1,610.00 1,610.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวังน้ําคาง น้ําดื่มวังน้ําคาง เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 02/02/2565 CNTR-00146/65

2 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 26,863.69 26,863.69 เฉพาะเจาะจง หจก. พนาพนธเชียงใหม (บานกาด)
หจก. พนาพนธเชียงใหม (บาน

กาด)
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 02/02/2565 CNTR-00147/65

3 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง นายธฤต ทรงปญญาเลิศ นายธฤต ทรงปญญาเลิศ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 03/02/2565 CNTR-00148/65

4 วัสดุสํานักงาน 1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง รานนพคุณ รานนพคุณ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 03/02/2565 CNTR-00149/65

5 วัสดุกอสราง 2,143.00 2,143.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด แมวางวัสดุ

กอสราง

หางหุนสวนจํากัด แมวางวัสดุ

กอสราง
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 03/02/2565 CNTR-00150/65

6 วัสดุสํานักงาน 710.00 710.00 เฉพาะเจาะจง สระอูปริ๊นท สระอูปริ๊นท เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 04/02/2565 CNTR-00151/65

7 วัสดุงานบานงานครัว 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง รานมยุรี (เจติ่ม) รานมยุรี (เจติ่ม) เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 04/02/2565 CNTR-00152/65

8 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 1,128.00 1,128.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด แมวางวัสดุ

กอสราง

หางหุนสวนจํากัด แมวางวัสดุ

กอสราง
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 04/02/2565 CNTR-00153/65

9 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง วีอารเทคนิคซาวด วีอารเทคนิคซาวด เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 07/02/2565 CNTR-00154/65

10 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง วีอารเทคนิคซาวด วีอารเทคนิคซาวด เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 07/02/2565 CNTR-00155/65

11 วัสดุกอสราง 2,266.00 2,266.00 เฉพาะเจาะจง รานมั่งมูลพานิช* รานมั่งมูลพานิช* เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 14/02/2565 CNTR-00157/65

12 วัสดุสํานักงาน 802.50 802.50 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ส.เบสทพลาสติก
หางหุนสวนจํากัด ส.เบสท

พลาสติก
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 14/02/2565 CNTR-00158/65

13 วัสดุงานบานงานครัว 60,026.32 60,026.32 เฉพาะเจาะจง
องคการสงเสริมกิจการโคนมแหง

ประเทศไทย*

องคการสงเสริมกิจการโคนม

แหงประเทศไทย*
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 14/02/2565 CNTR-00156/65

14 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานชางบิ๊กกระจก อลูมิเนียม รานชางบิ๊กกระจก อลูมิเนียม เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 15/02/2565 CNTR-00160/65

15 วัสดุสํานักงาน 12,340.00 12,340.00 เฉพาะเจาะจง รานนพคุณ รานนพคุณ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 15/02/2565 CNTR-00159/65

16 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 21,040.00 21,040.00 เฉพาะเจาะจง เมดิซี+ยู เมดิซี+ยู เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 17/02/2565 CNTR-00161/65

17 คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง 156,700.00 156,700.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด สหกิจ เอ็นจิ

เนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น 19*

หางหุนสวนจํากัด สหกิจ เอ็นจิ

เนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น 19*
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 17/02/2565 CNTR-00162/65

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ

(ชื่อหนวยงาน)องคการบริหารสวนตําบลดอนเปา

วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 (1)
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18 วัสดุกอสราง 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นวพรการคา นวพรการคา เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 23/02/2565 CNTR-00163/65

19 วัสดุสํานักงาน 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววันเพ็ญ ตะวรรณ นางสาววันเพ็ญ ตะวรรณ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 23/02/2565 CNTR-00129/65-1

20 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,220.87 1,220.87 เฉพาะเจาะจง อู ช.ชนะการาจ อู ช.ชนะการาจ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 23/02/2565 CNTR-00164/65

21
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง สระอูปริ๊นท สระอูปริ๊นท เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 24/02/2565 CNTR-00165/65

22
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง ที เอ็น บี ปรินเตอรเวอรวิส ที เอ็น บี ปรินเตอรเวอรวิส เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 24/02/2565 CNTR-00166/65

23 วัสดุกอสราง 930.00 930.00 เฉพาะเจาะจง รานมั่งมูลพานิช* รานมั่งมูลพานิช* เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 24/02/2565 CNTR-00167/65

24 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 5,270.00 5,270.00 เฉพาะเจาะจง นายธฤต ทรงปญญาเลิศ นายธฤต ทรงปญญาเลิศ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 24/02/2565 CNTR-00168/65

25 วัสดุกอสราง 7,830.00 7,830.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ทิพยวิมลพาณิชย (2021) 

จํากัด*

บริษัท ทิพยวิมลพาณิชย 

(2021) จํากัด*
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 24/02/2565 CNTR-00169/65

26 วัสดุกอสราง 11,962.50 11,962.50 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด แมวางวัสดุ

กอสราง

หางหุนสวนจํากัด แมวางวัสดุ

กอสราง
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 24/02/2565 CNTR-00170/65

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

เอ มารเก็ตติ้ง

หางหุนสวนจํากัด นอรทเทิรน 

โอ เอ มารเก็ตติ้ง
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 28/02/2565 CNTR-00173/65

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

เอ มารเก็ตติ้ง

หางหุนสวนจํากัด นอรทเทิรน 

โอ เอ มารเก็ตติ้ง
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 28/02/2565 CNTR-00174/65

29
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
39,600.00 39,600.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดธเนศการกอสราง

หางหุนสวนจํากัดธเนศการ

กอสราง
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 28/02/2565 CNTR-00172/65

30 วัสดุสํานักงาน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววันเพ็ญ ตะวรรณ นางสาววันเพ็ญ ตะวรรณ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 28/02/2565 CNTR-00171/65

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 436,492.88
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