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1 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะขนส่ง (ยางรถยนต์)      19,200.00     19,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสืบศักด์ิ (ด าเนิน) เบสไทร์ ร้านสืบศักด์ิ (ด าเนิน) เบสไทร์ เป็นผู้ขายสินค้าชนิดน้ี สัญญาเลขท่ี

รถยนต์หมายเลขทะเบียน กน 389 ราชบุรี เสนอราคา ตกลงราคา โดยตรงซ่ึงเสนอราคา CNTR-00051/66
19,200 บาท 19,200 บาท ท่ีขายตามท้องตลาด ลว. 3 ม.ค. 66

2 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน(กองคลัง อบต.ดอนไผ่)        2,705.00       2,705.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อ านวยกิจ อ านวยกิจ เป็นผู้ขายสินค้าชนิดน้ี สัญญาเลขท่ี

เสนอราคา ตกลงราคา โดยตรงซ่ึงเสนอราคา CNTR-00052/66

2,705 บาท 2,705 บาท ท่ีขายตามท้องตลาด ลว. 4 ม.ค. 66
3 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง อบต.        4,666.00       4,666.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อ านวยกิจ อ านวยกิจ เป็นผู้ขายสินค้าชนิดน้ี สัญญาเลขท่ี

ดอนไผ่) เสนอราคา ตกลงราคา โดยตรงซ่ึงเสนอราคา CNTR-00053/66
4,666 บาท 4,666 บาท ท่ีขายตามท้องตลาด ลว. 4 ม.ค. 66

4 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง อบต.        3,300.00       3,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ราชบุรี โอเอ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ราชบุรี โอเอ เป็นผู้ขายสินค้าชนิดน้ี สัญญาเลขท่ี
ดอนไผ่) เสนอราคา ตกลงราคา โดยตรงซ่ึงเสนอราคา CNTR-00054/66

3,300 บาท 3,300 บาท ท่ีขายตามท้องตลาด ลว. 4 ม.ค. 66
5 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง 8,000.00       8,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ราชบุรี โอเอ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ราชบุรี โอเอ เป็นผู้ขายสินค้าชนิดน้ี สัญญาเลขท่ี

ถังหมึกพิมพ์ (กองคลัง อบต.ดอนไผ่) เสนอราคา ตกลงราคา โดยตรงซ่ึงเสนอราคา CNTR-00055/66
8,000 บาท 8,000 บาท ท่ีขายตามท้องตลาด ลว. 4 ม.ค. 66

6 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเคร่ืองพิมพ์ 29,000.00     29,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ราชบุรี โอเอ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ราชบุรี โอเอ เป็นผู้ขายสินค้าชนิดน้ี สัญญาเลขท่ี
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ เสนอราคา ตกลงราคา โดยตรงซ่ึงเสนอราคา CNTR-00056/66

(ส านักปลัด อบต.ดอนไผ่) 29,000 บาท 29,000 บาท ท่ีขายตามท้องตลาด ลว. 10 ม.ค. 66
7 จัดซ้ือสารก าจัดวัชพืช 57,000.00     950.00         วิธีเฉพาะเจาะจง กาญจนาเคมีเกษตร กาญจนาเคมีเกษตร เป็นผู้ขายสินค้าชนิดน้ี สัญญาเลขท่ี

เสนอราคา ตกลงราคา โดยตรงซ่ึงเสนอราคา CNTR-00057/66
57,000 บาท 57,000 บาท ท่ีขายตามท้องตลาด ลว. 17 ม.ค. 66

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มกรำคม  2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนไผ่  อ ำเภอด ำเนินสะดวก  จังหวัดรำชบุรี

วันท่ี  31  เดือน  มกรำคม  พ.ศ. 2566
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๘ จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรักษารถจยย.หมายเลข 3,415.00       3,415.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นายประสาน แซ่จิว นายประสาน แซ่จิว เป็นผู้รับจ้างท่ีมีอาชีพ สัญญาเลขท่ี

ทะเบียน 1 กด 9837 ราชบุรี หมายเลข เสนอราคา ตกลงราคา รับจ้างโดยตรงและ CNTR-00058/66

ครุภัณฑ์เลขท่ี 009-60-0004 และหมาย 3,415 บาท 3,415 บาท เสนอราคาต่ าสุด ลว. 17 ม.ค. 66
เลขครุภัณฑ์เลขท่ี 009-52-0003

๙ จัดซ้ือยางมะตอยส าเร็จรูปบรรจุถุง 20 กก 36,000.00     120.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุเมธ ศรีเหรา นายสุเมธ ศรีเหรา เป็นผู้ขายสินค้าชนิดน้ี สัญญาเลขท่ี
จ านวน 300 ถุง เสนอราคา ตกลงราคา โดยตรงซ่ึงเสนอราคา CNTR-00059/66

36,000 บาท 36,000 บาท ท่ีขายตามท้องตลาด ลว. 17 ม.ค. 66

๑๐ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ส านักปลัด อบต. 11,600.00     11,600.00    วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ราชบุรี โอเอ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ราชบุรี โอเอ เป็นผู้ขายสินค้าชนิดน้ี สัญญาเลขท่ี
ดอนไผ่) เสนอราคา ตกลงราคา โดยตรงซ่ึงเสนอราคา CNTR-00060/66

11,600 บาท 11,600 บาท ท่ีขายตามท้องตลาด ลว. 19 ม.ค. 66
๑๑ จ้างเหมาซ่อมบ ารุงกล้องวงจรปิด (ส านัก 5,500.00       5,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง วิภา ครุภัณฑ์ วิภา ครุภัณฑ์ เป็นผู้ขายสินค้าชนิดน้ี สัญญาเลขท่ี

ปลัด อบต.ดอนไผ่) เสนอราคา ตกลงราคา โดยตรงซ่ึงเสนอราคา CNTR-00061/66
5,500 บาท 5,500 บาท ท่ีขายตามท้องตลาด ลว. 19 ม.ค. 66

๑๒ จ้างเหมาป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมเพ่ิม 450.00          450.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายภานุ เจริญวังแก้ว นายภานุ เจริญวังแก้ว เป็นผู้รับจ้างท่ีมีอาชีพ สัญญาเลขท่ี
พูนความรู้ และพัฒนาศักยภาพแก่ผู้สูงอายุ เสนอราคา ตกลงราคา รับจ้างโดยตรงและ CNTR-00062/66
ต.ดอนไผ่ ประจ าปี งปม.2566 450 บาท 450 บาท เสนอราคาต่ าสุด ลว. 23 ม.ค. 66

๑๓ โครงการติดต้ังเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน    498,500.00   498,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเกศริน เทรดด้ิง ร้านเกศริน เทรดด้ิง เป็นผู้รับจ้างท่ีมีอาชีพ สัญญาเลขท่ี
ม.3 ต.ดอนไผ่ อ.ด าเนินฯ จ.ราชบุรี เสนอราคา ตกลงราคา รับจ้างโดยตรงและ CNTR-00063/66

498,500 บาท 498,500 บาท เสนอราคาต่ าสุด ลว. 24 ม.ค. 66
14 จ้างเหมารถโดยสารโครงการฝึกอบรมเพ่ิม      42,000.00     14,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจุไรรัตน์ อ่อนบุญธรรม นางสาวจุไรรัตน์ อ่อนบุญธรรม เป็นผู้รับจ้างท่ีมีอาชีพ สัญญาเลขท่ี

พูนความรู้ และพัฒนาศักยภาพแก่ผู้สูงอายุ เสนอราคา ตกลงราคา รับจ้างโดยตรงและ CNTR-00064/66
ต.ดอนไผ่ ประจ าปี งปม.2566 42,000 บาท 42,000 บาท เสนอราคาต่ าสุด ลว. 24 ม.ค. 66

15 จ้างเหมาจัดท าอาหารโครงการฝึกอบรม      10,800.00            80.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวภิปราย จันหอม นางสาวภิปราย จันหอม เป็นผู้รับจ้างท่ีมีอาชีพ สัญญาเลขท่ี
เพ่ิมพูนความรู้ และพัฒนาศักยภาพแก่ผู้สูง เสนอราคา ตกลงราคา รับจ้างโดยตรงและ CNTR-00065/66
อายุ ต.ดอนไผ่ ประจ าปี งปม.2566 10,800 บาท 10,800 บาท เสนอราคาต่ าสุด ลว. 24 ม.ค. 66
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๑๖ จ้างเหมาจัดท าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม        9,450.00            35.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเครือวัลย์ ศิริมังคโล นางสาวเครือวัลย์ ศิริมังคโล เป็นผู้รับจ้างท่ีมีอาชีพ สัญญาเลขท่ี

โครงการฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้ และพัฒ เสนอราคา ตกลงราคา รับจ้างโดยตรงและ CNTR-00066/66
นาศักยภาพแก่ผู้สูงอายุ ต.ดอนไผ่ ประจ า 9,450 บาท 9,450 บาท เสนอราคาต่ าสุด ลว. 24 ม.ค. 66
ปี งปม. 2566

17 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆท่ีจ าเป็นโครงการฝึก        7,690.00       7,690.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศศิชา เทรดด้ิง ศศิชา เทรดด้ิง เป็นผู้ขายสินค้าชนิดน้ี สัญญาเลขท่ี
อบรมเพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาแก่ผู้สูงอายุ เสนอราคา ตกลงราคา โดยตรงซ่ึงเสนอราคา CNTR-00067/66
ต.ดอนไผ่ ประจ าปี งปม.2566 7,690 บาท 7,690 บาท ท่ีขายตามท้องตลาด ลว. 24 ม.ค. 66

18 จ้างเหมาบริการคนงานท่ัวไป (ส านักปลัด      24,000.00     24,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวชีวนันท์ ประชาญสิทธ์ิ นางสาวชีวนันท์ ประชาญสิทธ์ิ เป็นผู้รับจ้างท่ีมีอาชีพ สัญญาเลขท่ี
อบต.) ก.พ - เม.ย. 66 เสนอราคา ตกลงราคา รับจ้างโดยตรงและ CNTR-00068/66

24,000 บาท 24,000 บาท เสนอราคาต่ าสุด ลว. 31 ม.ค. 66
19 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนท่ี 2 ปี      35,001.20     35,001.20 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จ ากัด สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จ ากัด เป็นผู้ขายสินค้าชนิดน้ี สัญญาเลขท่ี

การศึกษา 2565 (นร.ช้ันอ.1-ป.6 ร.ร.วัด ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยตรงซ่ึงเสนอราคา CNTR-00070/66
เวฬุวนาราม และนร.ช้ันอ.2-ป.6 ร.ร.บ้าน เสนอราคา ตกลงราคา ท่ีขายตามท้องตลาด ลว. 31 ม.ค. 66
ดอนไผ่) ประจ าเดือนก.พ. 66 35,001.20 บาท 35,001.20 บาท
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