
แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างเหมาติดต้ังน่ังร้านส าหรับติดต้ังป้าย        7,500.00     75,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนพล สมศรี นายธนพล สมศรี เป็นผู้รับจ้างท่ีมีอาชีพ สัญญาเลขท่ี
ประกาศผลคะแนนเลือกต้ังส.อบต. และ เสนอราคา ตกลงราคา รับจ้างโดยตรงและ CNTR-00044/65
นายกอบต.ดอนไผ่พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง 7,500 บาท 7,500 บาท เสนอราคาต่ าสุด ลว. 1 ธ.ค. 64

2 จ้างเหมาต้ังเต็นท์เพ่ือใช้ส าหรับการเลือก     12,000.00     12,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร หนูเจริญ นางสาวศิริพร หนูเจริญ เป็นผู้รับจ้างท่ีมีอาชีพ สัญญาเลขท่ี
ต้ังส.อบต.และนายกอบต.ดอนไผ่ เสนอราคา ตกลงราคา รับจ้างโดยตรงและ CNTR-00045/65

12,000 บาท 12,000 บาท เสนอราคาต่ าสุด ลว. 1 ธ.ค. 64

3
จัดซ้ือสารก าจัดวัชพืช ไกลโฟเสต ไอโซ
โพร 48,000.00    500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวดาวประกาย เลิศธาราธิคุณ นางสาวดาวประกาย เลิศธาราธิคุณ เป็นผู้ขายสินค้าชนิดน้ี สัญญาเลขท่ี
พิล แอมโมเนีย 48% W/V SL ขนาดบรร เสนอราคา ตกลงราคา โดยตรงซ่ึงเสนอราคา CNTR-00046/65

 จุไม่น้อยกว่า ลิตร จ านวน 96 แกลลอน 48,000 บาท 48,000 บาท ท่ีขายตามท้องตลาด ลว. 1 ธ.ค. 64
4 จัดซ้ือวัสดุส านักงานท่ีจ าเป็นใช้ส าหรับ 4,120.00       4,120.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิรัช บุญญารัตนสถาพร นายวิรัช บุญญารัตนสถาพร เป็นผู้ขายสินค้าชนิดน้ี สัญญาเลขท่ีการเลือกต้ังส.อบต.และนายกอบต.ดอน

ไผ่ เสนอราคา ตกลงราคา โดยตรงซ่ึงเสนอราคา CNTR-00047/65
4,120 บาท 4,120 บาท ท่ีขายตามท้องตลาด ลว. 13 ธ.ค. 64

5 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลโครงการควบคุม          600.00        6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเค กราฟฟิก อาทครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท ซีเค กราฟฟิก อาทครีเอช่ัน จ ากัด เป็นผู้รับจ้างท่ีมีอาชีพ สัญญาเลขท่ี
และป้องกันไข้เลือดออกประจ าปีงบประ เสนอราคา ตกลงราคา รับจ้างโดยตรงและ CNTR-00049/65
มาณ 2565 600 บาท 600 บาท เสนอราคาต่ าสุด ลว. 13 ธ.ค. 64

๖ จ้างคนฉีดยุงตามโครงการควบคุมและป้อง     15,600.00     15,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสาวิตรี ล้ิมสุทธิคุณ นางสาวสาวิตรี ล้ิมสุทธิคุณ เป็นผู้รับจ้างท่ีมีอาชีพ สัญญาเลขท่ี
กันไข้เลือดออก ประจ าปีงบประมาณ เสนอราคา ตกลงราคา รับจ้างโดยตรงและ CNTR-00050/65
2565 ประจ าเดือน พ.ย. 2564 15,600 บาท 15,600 บาท เสนอราคาต่ าสุด ลว. 13 ธ.ค. 64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ธันวำคม 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนไผ่  อ ำเภอด ำเนินสะดวก  จังหวัดรำชบุรี

วันท่ี  30  เดือน  ธันวำคม  พ.ศ. 2564



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

7 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กองคลัง)        8,380.00        8,380.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อ านวยกิจ อ านวยกิจ เป็นผู้ขายสินค้าชนิดน้ี สัญญาเลขท่ี

เสนอราคา ตกลงราคา โดยตรงซ่ึงเสนอราคา CNTR-00051/65
8,380 บาท 8,380 บาท ท่ีขายตามท้องตลาด ลว. 24 ธ.ค. 64

8 จัดซ้ือวัสดุส านักงานท่ีจ าเป็นเพ่ือใช้ในส า     11,600.00     11,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ราชบุรีโอเอ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ราชบุรีโอเอ เป็นผู้ขายสินค้าชนิดน้ี สัญญาเลขท่ี
นักปลัด อบต.ดอนไผ่ เสนอราคา ตกลงราคา โดยตรงซ่ึงเสนอราคา CNTR-00052/65

11,600 บาท 11,600 บาท ท่ีขายตามท้องตลาด ลว. 28 ธ.ค. 64
๙ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ท่ีจ าเป็นเพ่ือใช้ใน        5,600.00        5,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ราชบุรีโอเอ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ราชบุรีโอเอ เป็นผู้ขายสินค้าชนิดน้ี สัญญาเลขท่ี

ส านักปลัด อบต.ดอนไผ่ เสนอราคา ตกลงราคา โดยตรงซ่ึงเสนอราคา CNTR-00053/65
5,600 บาท 5,600 บาท ท่ีขายตามท้องตลาด ลว. 28 ธ.ค. 64

10 จ้างเหมาคนงานท่ัวไป ยาม        9,000.00        9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมพงษ์ เขียวสุข นายสมพงษ์ เขียวสุข เป็นผู้รับจ้างท่ีมีอาชีพ สัญญาเลขท่ี

(ส านักปลัด อบต.) ธ.ค. 64 เสนอราคา ตกลงราคา รับจ้างโดยตรงและ CNTR-00054/65
9,000 บาท 9,000 บาท เสนอราคาต่ าสุด ลว. 30 ธ.ค. 64

11 จ้างเหมาคนงานท่ัวไป        6,500.00        6,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายมนต์ไพร น้อยลามสูญ นายมนต์ไพร น้อยลามสูญ เป็นผู้รับจ้างท่ีมีอาชีพ สัญญาเลขท่ี
(ส านักปลัด อบต.) ธ.ค. 64 เสนอราคา ตกลงราคา รับจ้างโดยตรงและ CNTR-00055/65

6,500 บาท 6,500 บาท เสนอราคาต่ าสุด ลว. 30 ธ.ค. 64
๑๒ จ้างเหมาคนงานท่ัวไป        6,500.00        6,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปาณิศา แซ่เฮ้ง นางสาวปาณิศา แซ่เฮ้ง เป็นผู้รับจ้างท่ีมีอาชีพ สัญญาเลขท่ี

(ส านักปลัด อบต.) ธ.ค. 64 เสนอราคา ตกลงราคา รับจ้างโดยตรงและ CNTR-00056/65
6,500 บาท 6,500 บาท เสนอราคาต่ าสุด ลว. 30 ธ.ค. 64

13 จ้างเหมาคนงานท่ัวไป        6,500.00        6,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวรังสิมา ช่างเขียน นางสาวรังสิมา ช่างเขียน เป็นผู้รับจ้างท่ีมีอาชีพ สัญญาเลขท่ี
(ส านักปลัด อบต.) ธ.ค. 64 เสนอราคา ตกลงราคา รับจ้างโดยตรงและ CNTR-00057/65

6,500 บาท 6,500 บาท เสนอราคาต่ าสุด ลว. 30 ธ.ค. 64
14 จ้างเหมาคนงานท่ัวไป ผู้ดูแลเด็ก        6,500.00        6,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสาธิตา อ้ังสุพ่วง นางสาวสาธิตา อ้ังสุพ่วง เป็นผู้รับจ้างท่ีมีอาชีพ สัญญาเลขท่ี

(กองการศึกษาฯ) ธ.ค. 64 เสนอราคา ตกลงราคา รับจ้างโดยตรงและ CNTR-00058/65
6,500 บาท 6,500 บาท เสนอราคาต่ าสุด ลว. 30 ธ.ค. 64



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
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ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
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เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

15 จ้างเหมาคนงานท่ัวไป ผู้ดูแลเด็ก        6,500.00        6,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปิยะมาศ ช่างเขียน นางสาวปิยะมาศ ช่างเขียน เป็นผู้รับจ้างท่ีมีอาชีพ สัญญาเลขท่ี
(กองการศึกษาฯ) ธ.ค. 64 เสนอราคา ตกลงราคา รับจ้างโดยตรงและ CNTR-00059/65

6,500 บาท 6,500 บาท เสนอราคาต่ าสุด ลว. 30 ธ.ค. 64



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง


