
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 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 7,008.50 7,008.50 เฉพาะเจาะจง รานชวยสงเสริม (นายสุม) รานชวยสงเสริม (นายสุม) เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 01/03/2565 CNTR-00176/65

2 วัสดุงานบานงานครัว 72,663.44 72,663.44 เฉพาะเจาะจง
องคการสงเสริมกิจการโคนมแหง

ประเทศไทย*

องคการสงเสริมกิจการโคนม

แหงประเทศไทย*
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 01/03/2565 CNTR-00175/65

3
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง แมวางโฆษณา แมวางโฆษณา เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 02/03/2565 CNTR-00177/65

4
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
990.00 990.00 เฉพาะเจาะจง แมวางโฆษณา แมวางโฆษณา เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 02/03/2565 CNTR-00178/65

5
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
7,710.00 7,710.00 เฉพาะเจาะจง แมวางโฆษณา แมวางโฆษณา เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 04/03/2565 CNTR-00181/65

6 วัสดุสํานักงาน 35.00 35.00 เฉพาะเจาะจง รานนพคุณ รานนพคุณ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 04/03/2565 CNTR-00183/65

7 วัสดุคอมพิวเตอร 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง คอม อินฟนิตี้ เซอรวิส คอม อินฟนิตี้ เซอรวิส เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 04/03/2565 CNTR-00180/65

8 วัสดุสํานักงาน 15,959.00 15,959.00 เฉพาะเจาะจง รานนพคุณ รานนพคุณ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 04/03/2565 CNTR-00179/65

9 วัสดุสํานักงาน 5,202.00 5,202.00 เฉพาะเจาะจง รานนพคุณ รานนพคุณ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 04/03/2565 CNTR-00182/65

10 โครงการทําแนวกันไฟปา 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง รานมยุรี (เจติ่ม) รานมยุรี (เจติ่ม) เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 08/03/2565 CNTR-00187/65

11 โครงการทําแนวกันไฟปา 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง รานมยุรี (เจติ่ม) รานมยุรี (เจติ่ม) เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 08/03/2565 CNTR-00184/65

12 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 22,954.07 22,954.07 เฉพาะเจาะจง หจก. พนาพนธเชียงใหม (บานกาด)
หจก. พนาพนธเชียงใหม (บาน

กาด)
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 08/03/2565 CNTR-00185/65

13 วัสดุสํานักงาน 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวังน้ําคาง น้ําดื่มวังน้ําคาง เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 08/03/2565 CNTR-00186/65

14 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนโชติ สุยะ นายธนโชติ สุยะ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 16/03/2565 CNTR-00190/65

15 วัสดุสํานักงาน 15,743.00 15,743.00 เฉพาะเจาะจง รานนพคุณ รานนพคุณ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 16/03/2565 CNTR-00189/65

16 วัสดุโฆษณาและเผยแพร 960.00 960.00 เฉพาะเจาะจง แมวางโฆษณา แมวางโฆษณา เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 16/03/2565 CNTR-00188/65

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม

(ชื่อหนวยงาน)องคการบริหารสวนตําบลดอนเปา

วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 (1)
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หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม

(ชื่อหนวยงาน)องคการบริหารสวนตําบลดอนเปา

วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 (1)

17 วัสดุงานบานงานครัว 2,056.00 2,056.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเกงการคา เชียงใหม จํากัด
บริษัทเกงการคา เชียงใหม 

จํากัด
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 18/03/2565 CNTR-00191/65

18 คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง 125,000.00 125,000.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมพี

ระณัฐการกอสราง

หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมพี

ระณัฐการกอสราง
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 21/03/2565 CNTR-00192/65

19 วัสดุสํานักงาน 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววันเพ็ญ ตะวรรณ นางสาววันเพ็ญ ตะวรรณ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 21/03/2565 CNTR-00171/65-1

20 วัสดุกอสราง 11,220.00 11,220.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  คัตเตอรเวอค หางหุนสวนจํากัด  คัตเตอรเวอค เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 23/03/2565 CNTR-00193/65

21 วัสดุกอสราง 5,090.00 5,090.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด แมวางวัสดุ

กอสราง

หางหุนสวนจํากัด แมวางวัสดุ

กอสราง
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 23/03/2565 CNTR-00194/65

22 วัสดุสํานักงาน 1,050.00 1,050.00 เฉพาะเจาะจง
โรงพิมพอาสารักษาดินแดน         

  กรมการปกครอง

โรงพิมพอาสารักษาดินแดน     

      กรมการปกครอง
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 24/03/2565 CNTR-00195/65

23 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 53.50 53.50 เฉพาะเจาะจง
โรงพิมพอาสารักษาดินแดน         

  กรมการปกครอง

โรงพิมพอาสารักษาดินแดน     

      กรมการปกครอง
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 24/03/2565 CNTR-00196/65

24
โครงการรณรงคทําความสะอาดพื้นที่

สาธารณะ
1,075.00 1,075.00 เฉพาะเจาะจง รานมยุรี (เจติ่ม) รานมยุรี (เจติ่ม) เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 25/03/2565 CNTR-00197/65

25
โครงการรณรงคทําความสะอาดพื้นที่

สาธารณะ
1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวนิดา ทิตา นางวนิดา ทิตา เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 25/03/2565 CNTR-00198/65

26
โครงการปรับปรุงพัฒนาเวปไซด อบต.

ดอนเปา
7,383.00 7,383.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที.โกลโบล จํากัด บริษัท ไอ.ที.โกลโบล จํากัด เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 29/03/2565 CNTR-00199/65

27 คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง 72,700.00 72,700.00 เฉพาะเจาะจง นายประภัศน จาธิมูล นายประภัศน จาธิมูล เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 29/03/2565 CNTR-00200/65

28 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง มีเดชแอร มีเดชแอร เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 29/03/2565 CNTR-00201/65

29 วัสดุสํานักงาน 1,977.00 1,977.00 เฉพาะเจาะจง รานนพคุณ รานนพคุณ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 29/03/2565 CNTR-00202/65

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

เอ มารเก็ตติ้ง

หางหุนสวนจํากัด นอรทเทิรน 

โอ เอ มารเก็ตติ้ง
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 31/3/2565 CNTR-00205/65
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หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม
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วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 (1)

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

เอ มารเก็ตติ้ง

หางหุนสวนจํากัด นอรทเทิรน 

โอ เอ มารเก็ตติ้ง
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 31/3/2565 CNTR-00206/65

32
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
39,600.00 39,600.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดธเนศการกอสราง

หางหุนสวนจํากัดธเนศการ

กอสราง
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 31/3/2565 CNTR-00204/65

33 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง มีเดชแอร มีเดชแอร เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 31/3/2565 CNTR-00207/65

34 วัสดุสํานักงาน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววันเพ็ญ ตะวรรณ นางสาววันเพ็ญ ตะวรรณ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 31/3/2565 CNTR-00203/65

35
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
1,103.50 1,103.50 เฉพาะเจาะจง

โรงพิมพอาสารักษาดินแดน         

  กรมการปกครอง

โรงพิมพอาสารักษาดินแดน     

      กรมการปกครอง
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 31/3/2565 CNTR-00208/65

36 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 2,080.00 2,080.00 เฉพาะเจาะจง รานนพคุณ รานนพคุณ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 31/3/2565 CNTR-00209/65

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 465,773.01


	แบบ สขร. 1 มี.ค. 65

