
แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

นายวิรัช บุญญารัตนสถาพร นายวิรัช บุญญารัตนสถาพร สัญญาซ้ือขายทั่วไป
เสนอราคา 17,252.- บาท  ตกลงราคา 17,252.- บาท เลขที่ 1/2560

ลว. 3 ต.ค.2559

หจก. ชานน ปิโตรเล่ียม หจก. ชานน ปิโตรเล่ียม สัญญาซ้ือขายทั่วไป
เสนอราคา 470,000.- บาท ตกลงราคา 470,000.- บาท เลขที่ 2/2560

ลว. 3 ต.ค.2559

ด าเนินการพิมพ์ ด าเนินการพิมพ์ ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง
 เสนอราคา 2,000.- บาท ตกลงราคา 2,000.- บาท เลขที่ 3/2560

ลว. 3 ต.ค.2559
นางนิตยา อยูแ่กว้ นางนิตยา อยูแ่กว้ บันทึกตกลงจา้ง
 เสนอราคา 477.- บาท ตกลงราคา 477.- บาท เลขที่ 4/2560

ลว. 18 ต.ค.2559
นางสาวเครือวัลย ์ศิริมังคโล นางสาวเครือวัลย ์ศิริมังคโล บันทึกตกลงจา้ง
 เสนอราคา 630.- บาท ตกลงราคา 630.- บาท  เลขที่ 5/2560

   ลว. 18 ต.ค.2559

2 จดัซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน

3

5 จา้งเหมาจดัท าอาหารว่างพร้อมน้ าด่ืม 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนไผ่

         630.00

4 จา้งเหมาถา่ยเอกสารร่างแผน ปี 2560 
จ านวน  18  เล่ม

         477.00

๔๗๐,๐๐๐.๐๐

1 จดัซ้ือวัสดุอุปกรณ์ช่วยเหลือวาตภัย 
(ซ่อมแซมบ้าน) หมู่ที่ 1 , 5 , 7 ต.ดอนไผ่

    17,252.00     17,252.00 ตกลงราคา เป็นผู้ขายสินค้าชนิด
นี้โดยตรง ซ่ึงเสนอ
ราคาที่ขายตาม

ท้องตลาด

๔๗๐,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา เป็นผู้ขายสินค้าชนิด
นี้โดยตรง ซ่ึงเสนอ
ราคาที่ขายตาม

ท้องตลาด

เป็นผู้รับจา้งที่มี
อาชีพรับจา้งโดยตรง
 และเสนอราคาต่ าสุด

เป็นผู้รับจา้งที่มี
อาชีพรับจา้งโดยตรง
 และเสนอราคาต่ าสุด

ตกลงราคา เป็นผู้รับจา้งที่มี
อาชีพรับจา้งโดยตรง
 และเสนอราคาต่ าสุด

      2,000.00       2,000.00 ตกลงราคา

         630.00 ตกลงราคา

         477.00

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  ตุลาคม  2559
องค์การบรหิารสว่นต าบลดอนไผ่  อ าเภอด าเนินสะดวก  จงัหวัดราชบรุี

วันที่  30  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2559

จดัซ้ือใบส่ังซ้ือน้ ามัน 100 เล่ม



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

นายอานนท์  สุขสมใจ นายอานนท์  สุขสมใจ บันทึกตกลงจา้ง
เสนอราคา 1,000.- บาท ตกลงราคา 1,000.- บาท  เลขที่ 6/2560

ลว. 21 ต.ค.2559
บันทึกตกลงจา้ง
เลขที่ 7/2560

เสนอราคา 720.- บาท ตกลงราคา 720.- บาท ลว. 18 ต.ค.2559
นางสาวเครือวัลย ์ศิริมังคโล นางสาวเครือวัลย ์ศิริมังคโล บันทึกตกลงจา้ง
เสนอราคา 3,465.- บาท ตกลงราคา 3,465.- บาท เลขที่ 8/2560

ลว. 25 ต.ค.2559
            

นางสาวศิริพร  หนูเจริญ นางสาวศิริพร  หนูเจริญ บันทึกตกลงจา้ง
เสนอราคา 7,425.- บาท ตกลงราคา 7,425.- บาท เลขที่ 9/2560

ลว. 26 ต.ค.2559
          

ร้านต้อม เคร่ืองเขยีน ร้านต้อม เคร่ืองเขยีน บันทึกตกลงซ้ือขาย
 เสนอราคา 1,230.- บาท  ตกลงราคา 1,230.- บาท เลขที่ 21/2560
       ลว.18 ต.ค.59
ร้านต้อม เคร่ืองเขยีน ร้านต้อม เคร่ืองเขยีน บันทึกตกลงซ้ือขาย
เสนอราคา 37,882.- บาท ตกลงราคา 37,882.- บาท เลขที่ 36/2560

ลว.18 ต.ค.59
บันทึกตกลงซ้ือขาย
เลขที่ 37/2560

เสนอราคา 8,750.- บาท ตกลงราคา 8,750.- บาท ลว.18 ต.ค.59

12 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล ถวายความ
อาลัยและรูปพระบรมฉายาลักษณ์ 
พร้อมกรอบหลุยล์

      8,750.00       8,750.00 ตกลงราคา บริษัท ซีเค กราฟฟิก อาร์ท ครี
เอชั่น จ ากดั

11 จดัซ้ือวัสดุในการประดับตกแต่งสถานที่ 
อบต.ดอนไผ่

    37,882.00     37,882.00 ตกลงราคา เป็นผู้ขายสินค้าชนิด
นี้โดยตรง ซ่ึงเสนอ
ราคาที่ขายตาม

ท้องตลาด

10 จดัซ้ือวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการจดัเวที
ประชาคม หมู่บ้าน ในวันที่ 26 ตุลาคม 
2559

      1,230.00       1,230.00 ตกลงราคา เป็นผู้ขายสินค้าชนิด
นี้โดยตรง ซ่ึงเสนอ
ราคาที่ขายตาม

ท้องตลาด

9 จา้งเหมาจดัท าอาหารพร้อมเคร่ืองด่ืม 
โครงการประชุมประชาคมต าบลดอนไผ่ 
เพื่อจดัท าแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561 - 
2564)

      7,425.00       7,425.00 ตกลงราคา เป็นผู้รับจา้งที่มี
อาชีพรับจา้งโดยตรง
 และเสนอราคาต่ าสุด

จา้งเหมาจดัท าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม
 โครงการประชุมประชาคมต าบลดอนไผ่ 
เพื่อจดัท าแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561 - 
2564)

8       3,465.00       3,465.00 ตกลงราคา เป็นผู้รับจา้งที่มี
อาชีพรับจา้งโดยตรง
 และเสนอราคาต่ าสุด

6 จา้งเหมาจดัท าพวงมาลา วันปิยมหาราช
 23 ตุลาคม 2559

      1,000.00       1,000.00 ตกลงราคา เป็นผู้รับจา้งที่มี
อาชีพรับจา้งโดยตรง
 และเสนอราคาต่ าสุด

บริษัท ซีเค กราฟฟิค อาร์ท ครี
เอชั่น จ ากดั

เป็นผู้รับจา้งที่มี
อาชีพรับจา้งโดยตรง
 และเสนอราคาต่ าสุด

ตกลงราคา         720.00         720.00จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิลโครงการ
ประชุมประชาคม ต าบลดอนไผ่  (ขนาด
 120 x 300 cm)

7 บริษัท ซีเค กราฟฟิค อาร์ท ครี
เอชั่น จ ากดั

บริษัท ซีเค กราฟฟิค อาร์ท ครี
เอชั่น จ ากดั

เป็นผู้รับจา้งที่มี
อาชีพรับจา้งโดยตรง
 และเสนอราคาต่ าสุด


