
แบบ สขร.1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

1       5,600.00        5,600.00 ตกลงราคา นายสมบัติ ขนุสาคร นายสมบัติ ขนุสาคร ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 169/2560

5,600.00 บาท 5,600.00 บาท ลว. 5 ก.ค. 60
2     10,100.00      10,100.00 ตกลงราคา ราชบุรี โอ.เอ ราชบุรี โอ.เอ ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง

เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 170/2560
10,100.00 10,100.00 ลว. 5 ก.ค. 60

บาท บาท
3       9,500.00        9,500.00 ตกลงราคา ราชบุรี โอ.เอ ราชบุรี โอ.เอ ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง

เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 171/2560
9,500.00 บาท 9,500.00 บาท ลว. 5 ก.ค. 60

4       3,300.00        3,300.00 ตกลงราคา ราชบุรี โอ.เอ ราชบุรี โอ.เอ ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 172/2560

3,300.00 บาท 3,300.00 บาท ลว. 5 ก.ค. 60
5          500.00          500.00 ตกลงราคา ราชบุรี โอ.เอ ราชบุรี โอ.เอ ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง

เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 173/2560
500.00 บาท 500.00 บาท ลว. 5 ก.ค. 60

จดัซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
กล้องถา่ยภาพนิง่ระบบดิจติอล 
จ านวน 1 เคร่ือง (กองช่าง)

เป็นผู้ขายสินค้าชนิดนี้
โดยตรง ซ่ึงเสนอราคาที่

ขายตามท้องตลาด
จา้งเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
จ านวน 2 เคร่ือง (กองคลัง)

เป็นผู้รับจา้งที่มีอาชีพ
รับจา้งโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

จา้งเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
จ านวน 1 เคร่ือง (กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม)

เป็นผู้รับจา้งที่มีอาชีพ
รับจา้งโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กรกฎาคม  2560
องค์การบรหิารส่วนต าบลดอนไผ่  อ าเภอด าเนินสะดวก  จังหวัดราชบรุี

วันที่   31   เดอืน   กรกฎาคม   พ.ศ.2560

จา้งเหมายกซัมเมอร์สเปล่ียนท่อส่งน้ า
 หมู ่3 ต.ดอนไผ่ อ.ด าเนินสะดวก จ.
ราชบุรี

เป็นผู้รับจา้งที่มีอาชีพ
รับจา้งโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

จา้งเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองถา่ยเอกสาร
 ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR-M205 จ านวน
 1 เคร่ือง

เป็นผู้รับจา้งที่มีอาชีพ
รับจา้งโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด



แบบ สขร.1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

6          800.00          800.00 ตกลงราคา ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง
เลขที่ 174/2560

เสนอราคา ตกลงราคา ลว. 5 ก.ค. 60
800.00 บาท 800.00 บาท

7 จดัซ้ือวัสดุประปา       9,700.00        9,700.00 ตกลงราคา นายวิรัช บุญญารัตนสถาพร นายวิรัช บุญญารัตนสถาพร ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 175/2560

9,700.00 บาท 9,700.00 บาท ลว. 6 ก.ค. 60
8 จดัซ้ือยางมะตอยส าเร็จรูปบรรจถุงุ     36,000.00      36,000.00 ตกลงราคา นายไพโรจน์ ไกรเพชร นายไพโรจน์ ไกรเพชร ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง

จ านวน 300 ถงุ เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 176/2560
36,000.00 บาท 36,000.00 บาท ลว. 6 ก.ค. 60

9          630.00          630.00 ตกลงราคา นางสาวเครือวัลย ์ศิริมังคโล นางสาวเครือวัลย ์ศิริมังคโล ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 177/2560

630.00 บาท 630.00 บาท ลว. 12 ก.ค. 60

10 จดัซ้ือวัดสุไฟฟ้า     84,240.00      84,240.00 ตกลงราคา นายไพรินทร์ ครุฑค า นายไพรินทร์ ครุฑค า ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 178/2560

84,240.00 บาท 84,240.00 บาท ลว. 19 ก.ค. 60
11 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน (ส านักงานปลัด)     32,564.00      32,564.00 ตกลงราคา นายปิยวัฒน์ เอี่ยมมัน นายปิยวัฒน์ เอี่ยมมัน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง

เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 179/2560
32,564.00 บาท 32,564.00 บาท ลว. 19 ก.ค. 60

12       1,745.00        1,745.00 ตกลงราคา นายปิยวัฒน์ เอี่ยมมัน นายปิยวัฒน์ เอี่ยมมัน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 180/2560

1,745.00 บาท 1,745.00 บาท ลว. 19 ก.ค. 60

เป็นผู้รับจา้งที่มีอาชีพ
รับจา้งโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

เป็นผู้ขายสินค้าชนิดนี้
โดยตรง ซ่ึงเสนอราคาที่

ขายตามท้องตลาด
จา้งเหมาจดัท าอาหารว่างพร้อมน้ าด่ืม
 ส าหรับคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนไผ่ จ านวน 18 
คน

เป็นผู้รับจา้งที่มีอาชีพ
รับจา้งโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

เป็นผู้ขายสินค้าชนิดนี้
โดยตรง ซ่ึงเสนอราคาที่

ขายตามท้องตลาด

เป็นผู้ขายสินค้าชนิดนี้
โดยตรง ซ่ึงเสนอราคาที่

ขายตามท้องตลาด

จดัท าป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการวัน
อาสาฬหบูชาและวันเขา้พรรษาใน
ชุมชน ประจ าปี 2560

บริษัท ซีเค กราฟฟิก อาร์ท 
ครีเอชั่น จ ากดั

บริษัท ซีเค กราฟฟิก อาร์ท 
ครีเอชั่น จ ากดั

เป็นผู้รับจา้งที่มีอาชีพ
รับจา้งโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

จดัซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) เป็นผู้ขายสินค้าชนิดนี้
โดยตรง ซ่ึงเสนอราคาที่

ขายตามท้องตลาด



แบบ สขร.1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

13     33,404.00      33,404.00 ตกลงราคา นายปิยวัฒน์ เอี่ยมมัน นายปิยวัฒน์ เอี่ยมมัน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 181/2560

33,404.00 บาท 33,404.00 บาท ลว. 19 ก.ค. 60
14          400.00          400.00 ตกลงราคา ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง

เลขที่ 182/2560
เสนอราคา ตกลงราคา ลว. 19 ก.ค. 60

400.00 บาท 400.00 บาท

15       3,500.00        3,500.00 ตกลงราคา นางสาวศิริพร  หนูเจริญ นางสาวศิริพร หนูเจริญ ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 183/2560

3,500.00 บาท 3,500.00 บาท ลว. 24 ก.ค. 60

16       5,168.00        5,168.00 ตกลงราคา ดาราสปอร์ต ดาราสปอร์ต ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 184/2560

5,168.00 บาท 5,168.00 บาท ลว. 24 ก.ค. 60
17          595.00          595.00 ตกลงราคา นางสาวเครือวัลย ์ศิริมังคโล นางสาวเครือวัลย ์ศิริมังคโล ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง

เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 185/2560
595.00 บาท 595.00 บาท ลว. 24 ก.ค. 60

18       3,500.00        3,500.00 ตกลงราคา นายวิรัช บุญญารัตนสถาพร นายวิรัช บุญญารัตนสถาพร ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 186/2560

3,500.00 บาท 3,500.00 บาท ลว. 24 ก.ค. 60

จดัซ้ือวัสดุการศึกษาของศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก (กองการศึกษ ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

เป็นผู้ขายสินค้าชนิดนี้
โดยตรง ซ่ึงเสนอราคาที่

ขายตามท้องตลาด
จา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
"โครงการแขง่ขนักฬีาวอลเล่ยบ์อล 
ต าบลดอนไผ่ ห่างไกลยาเสพติด เพื่อ
สร้างความปรองดองสมานฉนัท์ 
ประจ าปี 2560"

บริษัท ซีเค กราฟฟิก อาร์ท 
ครีเอชั่น จ ากดั

บริษัท ซีเค กราฟฟิก อาร์ท 
ครีเอชั่น จ ากดั

เป็นผู้รับจา้งที่มีอาชีพ
รับจา้งโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

จา้งเหมาจดัหาน้ าด่ืม เช่าเคร่ืองเสียง 
และเช่าเต็นท์ จ านวน 1 หลัง ในวันที่
 24 - 26 ก.ค. 2560 ตามโครงการ
แขง่ขนักฬีาวอลเล่ยบ์อลต าบลดอนไผ่ฯ

เป็นผู้รับจา้งที่มีอาชีพ
รับจา้งโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์กฬีา ตามโครงการ
แขง่ขนักฬีาวอลเล่ยบ์อลต าบลดอนไผ่ฯ

เป็นผู้ขายสินค้าชนิดนี้
โดยตรง ซ่ึงเสนอราคาที่

ขายตามท้องตลาด

เป็นผู้รับจา้งที่มีอาชีพ
รับจา้งโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

จดัซ้ือวัสดุและอปุกรณ์ที่ใช้ในการ
ด าเนินการ ตามโครงการแขง่ขนักฬีา
วอลเล่ยบ์อลต าบลดอนไผ่ฯ

เป็นผู้ขายสินค้าชนิดนี้
โดยตรง ซ่ึงเสนอราคาที่

ขายตามท้องตลาด

จา้งเหมาจดัท าอาหารว่างพร้อมน้ าด่ืม
 ส าหรับประชุมคณะกรรมการกองทุน
หลักประกนัสุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนไผ่ จ านวน 17 คน



แบบ สขร.1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

19       2,000.00        2,000.00 ตกลงราคา หนังสือพิมพ์เจาะประเด็นขา่ว หนังสือพิมพ์เจาะประเด็นขา่ว ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 187/2560

2,000.00 บาท 2,000.00 บาท ลว. 24 ก.ค. 60
20       2,000.00        2,000.00 ตกลงราคา หนังสือพิมพ์จกัรีราช หนังสือพิมพ์จกัรีราช ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง

เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 188/2560
2,000.00 บาท 2,000.00 บาท ลว. 24 ก.ค. 60

21       2,000.00        2,000.00 ตกลงราคา หนังสือพิมพ์ขา่วภาค 7 หนังสือพิมพ์ขา่วภาค 7 ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 189/2560

2,000.00 บาท 2,000.00 บาท ลว. 24 ก.ค. 60
22          405.00          405.00 ตกลงราคา นางสาวนิตยา อยู่แกว้ นางสาวนิตยา อยู่แกว้ ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง

เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 190/2560
405.00 บาท 405.00 บาท ลว. 24 ก.ค. 60

23       3,500.00        3,500.00 ตกลงราคา นายวิรัช บุญญารัตนสถาพร นายวิรัช บุญญารัตนสถาพร ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 191/2560

3,500.00 บาท 3,500.00 บาท ลว. 25 ก.ค. 60
24       2,640.00        2,640.00 ตกลงราคา นายปิยวัฒน์ เอี่ยมมัน นายปิยวัฒน์ เอี่ยมมัน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง

เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 192/2560
2,640.00 บาท 2,640.00 บาท ลว. 25 ก.ค. 60

จดัซ้ือวัสดุประปา       9,540.00        9,540.00 ตกลงราคา นายวิรัช บุญญารัตนสถาพร นายวิรัช บุญญารัตนสถาพร ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 193/2560

9,540.00 บาท 9,540.00 บาท ลว. 26 ก.ค. 60

25

จา้งเหมาลงโฆษณาถวายพระพร 
สมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 
เนือ่งในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เป็นผู้รับจา้งที่มีอาชีพ
รับจา้งโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

จา้งเหมาลงโฆษณาถวายพระพร 
สมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 
เนือ่งในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เป็นผู้รับจา้งที่มีอาชีพ
รับจา้งโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

จา้งเหมาลงโฆษณาถวายพระพร 
สมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 
เนือ่งในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เป็นผู้รับจา้งที่มีอาชีพ
รับจา้งโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

เป็นผู้ขายสินค้าชนิดนี้
โดยตรง ซ่ึงเสนอราคาที่

ขายตามท้องตลาด

จา้งเหมาถา่ยเอกสารร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561 - 2564 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) และ ร่าง
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 
2562 แกไ้ขเปล่ียนแปลง (ฉบับที่ 2)

เป็นผู้รับจา้งที่มีอาชีพ
รับจา้งโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

จดัซ้ือสีทาเคร่ืองออกก าลังกาย เสาธง
 ตามโครงการ อบต.ดอนไผ่ ร่วม
ปกป้องสถาบันส าคัญของชาติฯ

เป็นผู้ขายสินค้าชนิดนี้
โดยตรง ซ่ึงเสนอราคาที่

ขายตามท้องตลาด

เป็นผู้ขายสินค้าชนิดนี้
โดยตรง ซ่ึงเสนอราคาที่

ขายตามท้องตลาด

จดัซ้ือธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ จ านวน
 48 ผืน ตามโครงการ อบต.ดอนไผ่ 
ร่วมปกป้องสถาบันส าคัญของชาติฯ


