
แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่ก
ลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

1     94,000.00      94,000.00 ตกลงราคา หจก. ชานน ปโิตรเล่ียม หจก. ชานน ปโิตรเล่ียม สัญญาซ้ือขายทัว่ไป
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที ่194/2560

94,000.00  บาท 94,000.00  บาท ลว. 1 ส.ค. 2560
2       2,750.00        2,750.00 ตกลงราคา นางสาวเครือวัลย์ ศิริมังคโล นางสาวเครือวัลย์ ศิริมังคโล ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

เสนอราคา ตกลงราคา เลขที ่195/2560
2,750.00  บาท 2,750.00  บาท ลว. 2 ส.ค. 2560

3     98,000.00      98,000.00 ตกลงราคา หจก. สินอนันต์ เอ็นจิเนียร่ิง หจก. สินอนันต์ เอ็นจิเนียร่ิง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที ่196/2560

98,000.00  บาท 98,000.00  บาท ลว. 4 ส.ค. 2560
4     20,000.00      20,000.00 ตกลงราคา หจก. สินอนันต์ เอ็นจิเนียร่ิง หจก. สินอนันต์ เอ็นจิเนียร่ิง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

เสนอราคา ตกลงราคา เลขที ่197/2560
20,000.00  บาท 20,000.00  บาท ลว. 4 ส.ค. 2560

         600.00           600.00 ตกลงราคา ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขที ่198/2560

เสนอราคา ตกลงราคา ลว. 4 ส.ค. 2560
600.00  บาท 600.00  บาท

5

จ้างเหมาโครงการต่อเติมหลังคาศูนย์
เด็กเล็ก จ านวน 2 หลัง

เปน็ผู้รับจ้างทีม่ีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

จ้างเหมาโครงการต่อเติมศาลา
เอนกประสงค์ จ านวน 1 หลัง

เปน็ผู้รับจ้างทีม่ีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

จ้างเหมาจัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ์
โครงการปลูกดาวเรืองเพือ่
เทดิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภมูิพล อดุลยเดช "ดอก
ดาวเรือง รวมใจ ถวายพอ่หลวง" 
ขนาด 120 x  250 เซนติเมตร

เปน็ผู้รับจ้างทีม่ีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

บริษทั ซีเค กราฟฟกิ อาร์ท ครีเอชั่น
 จ ากัด

บริษทั ซีเค กราฟฟกิ อาร์ท ครี
เอชั่น จ ากัด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม  2560
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  อ าเภอด าเนินสะดวก  จังหวัดราชบรุี

วันที ่  31   เดือน   สิงหาคม   พ.ศ.2560

จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เปน็ผู้ขายสินค้าชนิดนี้
โดยตรง ซ่ึงเสนอราคาที่

ขายตามทอ้งตลาด

จ้างเหมาจัดท าอาหารว่างและอาหาร
ว่างและอาหารกลางวันพร้อม
เคร่ืองด่ืม จ านวน 1 มือ้ ส าหรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมสภา สมัยวิสามัญ 
สมัยที ่1 ประจ าป ีพ.ศ.2560 คร้ังที่
 1/2560 วันที ่3 ส.ค.2560

เปน็ผู้รับจ้างทีม่ีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่ก
ลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

6       2,000.00        2,000.00 ตกลงราคา หนังสือพมิพ ์ฮอตนิวส์ หนังสือพมิพ ์ฮอตนิวส์ ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที ่199/2560

2,000.00  บาท 2,000.00  บาท ลว. 4 ส.ค. 2560

7       1,000.00        1,000.00 ตกลงราคา หนังสือพมิพ ์ข่าวเมืองราช หนังสือพมิพ ์ข่าวเมืองราช ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที ่200/2560

1,000.00  บาท 1,000.00  บาท ลว. 4 ส.ค. 2560
8       1,000.00        1,000.00 ตกลงราคา หนังสือพมิพ ์มติธรรม หนังสือพมิพ ์มติธรรม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

เสนอราคา ตกลงราคา เลขที ่201/2560
1,000.00  บาท 1,000.00  บาท ลว. 4 ส.ค. 2560

9       2,000.00        2,000.00 ตกลงราคา หนังสือพมิพ ์ยอดสยาม ฉบบัข่าว
ภาค 7

หนังสือพมิพ ์ยอดสยาม ฉบบัข่าว
ภาค 7 ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

เสนอราคา ตกลงราคา เลขที ่203/2560
2,000.00  บาท 2,000.00  บาท ลว. 4 ส.ค. 2560

10       2,000.00        2,000.00 ตกลงราคา หนังสือพมิพ ์ลุ่มแม่น้ า หนังสือพมิพ ์ลุ่มแม่น้ า ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
แม่กลอง แม่กลอง เลขที ่204/2560

เสนอราคา ตกลงราคา ลว. 4 ส.ค. 2560
2,000.00  บาท 2,000.00  บาท

11       2,760.00        2,760.00 ตกลงราคา ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขที ่205/2560

เสนอราคา ตกลงราคา ลว. 4 ส.ค. 2560
2,760.00  บาท 2,760.00  บาท

12     42,180.00      42,180.00 ตกลงราคา เอสเจ & เซอร์วิส เอสเจ & เซอร์วิส ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เสนอราคา ราคาทีต่กลง เลขที ่206/2560

42,180.00  บาท 42,180.00  บาท ลว. 7 ส.ค. 2560

เปน็ผู้รับจ้างทีม่ีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

เปน็ผู้รับจ้างทีม่ีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

เปน็ผู้รับจ้างทีม่ีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

เปน็ผู้ขายสินค้าชนิดนี้
โดยตรง ซ่ึงเสนอราคาที่

ขายตามทอ้งตลาด

ค่าจัดซ้ือเมล็ดพนัธ์ดาวเรือง และวัสดุ
อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการปลูกดาวเรืองตาม
โครงการปลูกดาวเรืองฯ

เปน็ผู้รับจ้างทีม่ีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

เปน็ผู้รับจ้างทีม่ีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

เปน็ผู้รับจ้างทีม่ีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

จ้างเหมาลงโฆษณาถวายพระพร เนือ่ง
ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
"12 สิงหามหาราชินี"

จ้างเหมาลงโฆษณาถวายพระพร เนือ่ง
ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
"12 สิงหามหาราชินี"

จ้างเหมาลงโฆษณาถวายพระพร เนือ่ง
ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
"12 สิงหามหาราชินี"

จ้างเหมาลงโฆษณาถวายพระพร เนือ่ง
ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
"12 สิงหามหาราชินี"

จ้างเหมาจัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ์
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
พร้อมโครงติดต้ัง

บริษทั ซีเค กราฟฟกิ อาร์ท ครีเอชั่น
 จ ากัด

บริษทั ซีเค กราฟฟกิ อาร์ท ครี
เอชั่น จ ากัด

จ้างเหมาลงโฆษณาถวายพระพร เนือ่ง
ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
"12 สิงหามหาราชินี"



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่ก
ลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

13     17,550.00      17,550.00 ตกลงราคา นางสาวศิริพร  หนูเจริญ นางสาวศิริพร  หนูเจริญ ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที ่207/2560

17,550.00  บาท 17,550.00  บาท ลว. 7 ส.ค. 2560
14       3,000.00        3,000.00 ตกลงราคา นายวิรัช บญุญารัตนสถาพร นายวิรัช บญุญารัตนสถาพร ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

เสนอราคา ตกลงราคา เลขที ่208/2560
3,000.00  บาท 3,000.00  บาท ลว. 7 ส.ค. 2560

15   113,000.00    113,000.00 ตกลงราคา นายอาวุธ  ดวงสาย นายอาวุธ  ดวงสาย สัญญาจ้างทัว่ไป
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที ่209/2560

113,000.00  บาท 113,000.00  บาท ลว. 8 ส.ค. 2560
16   387,000.00    387,000.00 ตกลงราคา หจก. สินอนันต์ เอ็นจิเนียร่ิง หจก. สินอนันต์ เอ็นจิเนียร่ิง สัญญาจ้างทัว่ไป

เสนอราคา ตกลงราคา เลขที ่210/2560
387,000.00  บาท 387,000.00  บาท ลว. 10 ส.ค. 2560

17       2,412.00        2,412.00 ตกลงราคา นายปยิวัฒน์  เอี่ยมมัน นายปยิวัฒน์  เอี่ยมมัน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที ่211/2560

2,412.00  บาท 2,412.00  บาท ลว. 10 ส.ค. 2560

18          600.00           600.00 ตกลงราคา ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขที ่212/2560

เสนอราคา ตกลงราคา ลว. 10 ส.ค. 2560
600.00  บาท 600.00  บาท

19       3,050.00        3,050.00 ตกลงราคา นายวิรัช บญุญารัตนสถาพร นายวิรัช บญุญารัตนสถาพร ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที ่213/2560

3,050.00  บาท 3,050.00  บาท ลว. 10 ส.ค. 2560

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทีจ่ าเปน็ ตาม
โครงการท าดีเพือ่แม่ฯ

เปน็ผู้ขายสินค้าชนิดนี้
โดยตรง ซ่ึงเสนอราคาที่

ขายตามทอ้งตลาด

จ้างเหมาจัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ์
โครงการท าดีเพือ่แม่ เนือ่งในวโรกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 12 
สิงหาคม 2560

เปน็ผู้รับจ้างทีม่ีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

เปน็ผู้ขายสินค้าชนิดนี้
โดยตรง ซ่ึงเสนอราคาที่

ขายตามทอ้งตลาด

จ้างเหมาจัดท าอาหารว่างและอาหาร
กลางวันพร้อมเคร่ืองด่ืม ส าหรับ
ผู้เข้าร่วมโครงการปลูกดาวเรืองฯ

เปน็ผู้รับจ้างทีม่ีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
 หมูท่ี ่4 ต.ดอนไผ่ อ.ด าเนินสะดวก 
จ.ราชบรีุ

เปน็ผู้รับจ้างทีม่ีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

จัดซ้ือธงตราสัญลักษณ์ เสาธง และ
วัสดุอุปกรณ์ในการจัดบอร์ด ตาม
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ป ี
2560

เปน็ผู้ขายสินค้าชนิดนี้
โดยตรง ซ่ึงเสนอราคาที่

ขายตามทอ้งตลาด

บริษทั ซีเค กราฟฟกิ อาร์ท ครีเอชั่น
 จ ากัด

บริษทั ซีเค กราฟฟกิ อาร์ท ครี
เอชั่น จ ากัด

โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหนิ
คลุกภายในต าบลดอนไผ่ หมูท่ี ่1 - 7

เปน็ผู้รับจ้างทีม่ีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทีจ่ าเปน็ต่างๆ ตาม
โครงการปลูกดาวเรืองฯ



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่ก
ลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

20       3,500.00        3,500.00 ตกลงราคา นางสาวศิริพร  หนูเจริญ นางสาวศิริพร  หนูเจริญ ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที ่214/2560

3,500.00  บาท 3,500.00  บาท ลว. 10 ส.ค. 2560
21   206,000.00    206,000.00 ตกลงราคา นายชัยรัตน์  ล้ าเลิศ นายชัยรัตน์  ล้ าเลิศ สัญญาจ้างทัว่ไป

เสนอราคา ตกลงราคา เลขที ่215/2560
206,000.00  บาท 206,000.00  บาท ลว. 18 ส.ค. 2560

22   490,000.00    490,000.00 ตกลงราคา หจก. โชคชัยรัตน์การโยธา หจก. โชคชัยรัตน์การโยธา สัญญาจ้างทัว่ไป
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที ่216/2560

490,000.00  บาท 490,000.00  บาท ลว. 17 ส.ค. 2560
23     22,700.00      22,700.00 ตกลงราคา นายสมบติั  ขุนสาคร นายสมบติั  ขุนสาคร ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

เสนอราคา ตกลงราคา เลขที ่217/2560
22,700.00  บาท 22,700.00  บาท ลว. 21 ส.ค. 2560

24   118,000.00    118,000.00 ตกลงราคา นางทวินันท ์ ทองบา้นบอ่ นางทวินันท ์ ทองบา้นบอ่ สัญญาจ้างทัว่ไป
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที ่218/2560

118,000.00  บาท 118,000.00  บาท ลว. 21 ส.ค. 2560
25   491,000.00    491,000.00 ตกลงราคา หจก. โชคชัยรัตน์การโยธา หจก. โชคชัยรัตน์การโยธา สัญญาจ้างทัว่ไป

เสนอราคา ตกลงราคา เลขที ่219/2560
491,000.00  บาท 491,000.00  บาท ลว. 21 ส.ค. 2560

26     25,000.00      25,000.00 ตกลงราคา ขวัญยืนการเกษตร ขวัญยืนการเกษตร ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที ่220/2560

25,000.00  บาท 25,000.00  บาท ลว. 21 ส.ค. 2560

จ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวัน 
เคร่ืองด่ืม พร้อมน้ าแข็ง ตามโครงการ
ท าดีเพือ่แม่ฯ

เปน็ผู้รับจ้างทีม่ีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้ าพร้อม
บอ่พกั หมูท่ี ่1 ต าบลดอนไผ่ อ าเภอ
ด าเนินสะดวก จังหวัดราชบรีุ

โครงการปกัโคนซอกันดินพงั ถนน
สายราษฎร์ยินดี

เปน็ผู้รับจ้างทีม่ีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

เปน็ผู้รับจ้างทีม่ีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

โครงการก่อสร้างจัดท าปา้ยบอกชื่อ
ซอยหมูบ่า้น ต าบลดอนไผ่

เปน็ผู้รับจ้างทีม่ีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

จ้างเหมายกซ่อมเปล่ียนซัมเมอร์สทอ่
ส่งน้ า PVC หมูท่ี ่4

เปน็ผู้รับจ้างทีม่ีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

เปน็ผู้ขายสินค้าชนิดนี้
โดยตรง ซ่ึงเสนอราคาที่

ขายตามทอ้งตลาด

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี ่1 ต.ดอนไผ่ อ.ด าเนิน
สะดวก จ.ราชบรีุ

จัดซ้ือวัคซีนปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ 
พร้อมวัสดุและอุปกรณ์ในการฉีด 
จ านวน 1,000 ชุด

เปน็ผู้รับจ้างทีม่ีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่ก
ลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

27       1,450.00        1,450.00 ตกลงราคา นางสาวนิตยา  อยู่แก้ว นางสาวนิตยา  อยู่แก้ว ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที ่221/2560

1,450.00  บาท 1,450.00  บาท ลว. 21 ส.ค. 2560

      2,750.00        2,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเครือวัลย์ ศิริมังคโล นางสาวเครือวัลย์ ศิริมังคโล ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที ่222/2560

2,750.00  บาท 2,750.00  บาท ลว 24 ส.ค. 2560

    22,000.00      22,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวดาวประกาย เลิศธาราธิคุณ นางสาวดาวประกาย เลิศธาราธิคุณ ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที ่223/2560

22,000.00 บาท 22,000.00 บาท ลว. 25 ส.ค. 2560

    10,000.00      10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง กิตติศักด์ิฟอร์นิเจอร์ กิตติศักด์ิฟอร์นิเจอร์ ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที ่224/2560

10,000.00 บาท 10,000.00 บาท ลว. 25 ส.ค. 2560
      3,112.00        3,112.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิรัช บญุญารัตนสถาพร นายวิรัช บญุญารัตนสถาพร ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

เสนอราคา ตกลงราคา เลขที ่225/2560
3,112.00 บาท 3,112.00 บาท ลว. 25 ส.ค. 2560

31 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบ
วาตภยั หมูท่ี ่5 ต าบลดอนไผ่

เปน็ผู้ขายสินค้าชนิดนี้
โดยตรง ซ่ึงเสนอราคาที่

ขายตามทอ้งตลาด

เปน็ผู้ขายสินค้าชนิดนี้
โดยตรง ซ่ึงเสนอราคาที่

ขายตามทอ้งตลาด

30 เปน็ผู้ขายสินค้าชนิดนี้
โดยตรง ซ่ึงเสนอราคาที่

ขายตามทอ้งตลาด

จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน ชุดรับแขก 
(ทีน่ัง่หุม้หนัง พร้อมโต๊ะกลางแบบวาง
กระจก) จ านวน 1 ชุด

28

29 จัดซ้ือสารก าจัดวัชพชื ไกลโฟเซต 
จ านวน 6 ลัง ๆ ละ 6 แกลอน และ
พาราควอต จ านวน 2 ลัง ๆ ละ 4 
แกลอน

เปน็ผู้รับจ้างทีม่ีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

เปน็ผู้รับจ้างทีม่ีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

จ้างเหมาถ่ายเอกสารร่างข้อบญัญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าป ี2561
 และร่างข้อบญัญัติ อบต.ดอนไผ่ เร่ือง
 การจัดการส่ิงปฏกิูล และ มูลฝอย 
พ.ศ.2560 (จ านวน 25 เล่ม)

จ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวันและ
อาหารว่าง พร้อมเคร่ืองด่ืม ส าหรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ 
สมัยที ่32 ประจ าป ีพ.ศ. 2560 
คร้ังที ่1/2560 ในวันที ่25 สิงหาคม
 2560


