
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 วัสดุกอสราง 15,296.00 15,296.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด แมวางวัสดุ

กอสราง

หางหุนสวนจํากัด แมวางวัสดุ

กอสราง
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 03/05/2565 CNTR-00241/65

2 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง มีเดชแอร มีเดชแอร เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 03/05/2565 CNTR-00238/65

3 วัสดุการเกษตร 3,285.00 3,285.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภาพ เพชรเทียนชัย นางสุภาพ เพชรเทียนชัย เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 03/05/2565 CNTR-00239/65

4 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง นายธนโชติ สุยะ นายธนโชติ สุยะ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 03/05/2565 CNTR-00240/65

5 วัสดุคอมพิวเตอร 950.00 950.00 เฉพาะเจาะจง ที เอ็น บี ปรินเตอรเวอรวิส ที เอ็น บี ปรินเตอรเวอรวิส เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 03/05/2565 CNTR-00237/65

6 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 49,980.00 49,980.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด เคมเทค แอนด 

เมดิคอลกรุป

หางหุนสวนจํากัด เคมเทค 

แอนด เมดิคอลกรุป
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 06/05/2565 CNTR-00242/65

7 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง รานชวยสงเสริม (นายสุม) รานชวยสงเสริม (นายสุม) เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 06/05/2565 CNTR-00243/65

8
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสาวิตรี เคหัง นางสาวสาวิตรี เคหัง เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 06/05/2565 CNTR-00244/65

9 ครุภัณฑการเกษตร 170,000.00 170,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เสรีภูพิสิฐ* หางหุนสวนจํากัด เสรีภูพิสิฐ* เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 10/05/2565 CNTR-00247/65

10 ครุภัณฑการเกษตร 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เสรีภูพิสิฐ* หางหุนสวนจํากัด เสรีภูพิสิฐ* เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 10/05/2565 CNTR-00248/65

11 ครุภัณฑการเกษตร 14,600.00 14,600.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เสรีภูพิสิฐ* หางหุนสวนจํากัด เสรีภูพิสิฐ* เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 10/05/2565 CNTR-00249/65

12 วัสดุสํานักงาน 930.00 930.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพรรณ ไชยวรรณ นางสาวพรพรรณ ไชยวรรณ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 10/05/2565 CNTR-00246/65

13 วัสดุสํานักงาน 38,695.00 38,695.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีศักดิ์ อินตะวงค นายทวีศักดิ์ อินตะวงค เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 11/05/2565 CNTR-00041/65-1

14 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 16,750.27 16,750.27 เฉพาะเจาะจง หจก. พนาพนธเชียงใหม (บานกาด)
หจก. พนาพนธเชียงใหม (บาน

กาด)
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 12/05/2565 CNTR-00250/65

15 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 1,050.00 1,050.00 เฉพาะเจาะจง ที เอ็น บี ปรินเตอรเวอรวิส ที เอ็น บี ปรินเตอรเวอรวิส เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 17/05/2565 CNTR-00251/65

16
โครงการวิจัยการมีสวนรวมในการเฝา

ระวังสุขภาพสัตวดวยระบบดิจิตอล
430.00 430.00 เฉพาะเจาะจง แมวางโฆษณา แมวางโฆษณา เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 17/05/2565 CNTR-00252/65

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม

(ชื่อหนวยงาน)องคการบริหารสวนตําบลดอนเปา

วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม 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 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 (1)

17
โครงการวิจัยการมีสวนรวมในการเฝา

ระวังสุขภาพสัตวดวยระบบดิจิตอล
2,530.00 2,530.00 เฉพาะเจาะจง นางคนึงนิตย กันธิยะ นางคนึงนิตย กันธิยะ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 17/05/2565 CNTR-00253/65

18 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 1,150.00 1,150.00 เฉพาะเจาะจง ที เอ็น บี ปรินเตอรเวอรวิส ที เอ็น บี ปรินเตอรเวอรวิส เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 20/05/2565 CNTR-00254/65

19 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 1,160.00 1,160.00 เฉพาะเจาะจง แมวางโฆษณา แมวางโฆษณา เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 20/05/2565 CNTR-00255/65

20
โครงการรณรงคปองกันและระงับ

โรคติดตอตามฤดูกาลและอุบัติใหม
547.90 547.90 เฉพาะเจาะจง หจก. พนาพนธเชียงใหม (บานกาด)

หจก. พนาพนธเชียงใหม (บาน

กาด)
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 26/05/2565 CNTR-00256/65

21 วัสดุกอสราง 36,700.00 36,700.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เสรีภูพิสิฐ หางหุนสวนจํากัด เสรีภูพิสิฐ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 27/05/2565 CNTR-00257/65

22
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
25,500.00 25,500.00 เฉพาะเจาะจง พรศักดิ์ทรัพยไพศาลธุรกิจ พรศักดิ์ทรัพยไพศาลธุรกิจ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 27/05/2565 CNTR-00258/65

23 วัสดุงานบานงานครัว 288,886.44 288,886.44 เฉพาะเจาะจง
องคการสงเสริมกิจการโคนมแหง

ประเทศไทย**

องคการสงเสริมกิจการโคนม

แหงประเทศไทย**
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 30/05/2565 CNTR-00260/65

24 วัสดุสํานักงาน 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววันเพ็ญ ตะวรรณ นางสาววันเพ็ญ ตะวรรณ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 30/05/2565 CNTR-00229/65-1

25 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางรวิสรา คําลือ นางรวิสรา คําลือ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 30/05/2565 CNTR-00259/65

26 วัสดุสํานักงาน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววันเพ็ญ ตะวรรณ นางสาววันเพ็ญ ตะวรรณ เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 30/05/2565 CNTR-00261/65

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

เอ มารเก็ตติ้ง

หางหุนสวนจํากัด นอรทเทิรน 

โอ เอ มารเก็ตติ้ง
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 31/05/2565 CNTR-00263/65

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

เอ มารเก็ตติ้ง

หางหุนสวนจํากัด นอรทเทิรน 

โอ เอ มารเก็ตติ้ง
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 31/05/2565 CNTR-00264/65

29 โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน 39,600.00 39,600.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดธเนศการกอสราง
หางหุนสวนจํากัดธเนศการ

กอสราง
เปนผูมีอาชีพในดานนี้ 31/05/2565 CNTR-00262/65

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 779,675.61


	แบบ สขร. 1 พ.ค. 65

