
แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง  ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลอืกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สญัญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

            13,000.00         13,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมบัติ  ขนุสาคร นายสมบัติ  ขนุสาคร ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 226/2560

13,000.00  บาท 13,000.00  บาท ลว. 1 ก.ย. 2560
       1,097,000.00    1,097,000.00 สอบราคา 1.หจก. เอส พี ดี เทคโนโลยี สัญญาจา้งทั่วไป

เสนอราคา เลขที่ 3/2560
1,095,654.00 บาท ตกลงราคา ลว. 14 ก.ย. 2560

2.บริษัท ไอมีเดียอนิโนเวชั่น จ ากดั 1,093,800.00 บาท
เสนอราคา

1,093,800.00 บาท
3.หจก.วิริยะฉนัท์

เสนอราคา
1,040,000.00 บาท

                 950.00              950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนิตยา อยู่แกว้ นางสาวนิตยา อยู่แกว้ ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 227/2560

950.00 บาท 950.00 บาท ลว. 1 ก.ย. 2560
              5,200.00           5,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง

เลขที่ 228/2560
เสนอราคา ตกลงราคา ลว. 11 ก.ย. 60

5,200.00 บาท 5,200.00 บาท

จดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปร้ิน
เตอร์ HP 85A) จ านวน 2 กล่อง เพื่อ
ใชใ้นการปฏบิัติงานกองทุนฯ (สปสช.)

เป็นผู้ขายสินค้าชนิดนี้
โดยตรง ซ่ึงเสนอราคาที่

ขายตามท้องตลาด

4

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กันยายน  2560
องค์การบรหิารส่วนต าบลดอนไผ่  อ าเภอด าเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี

วันที่  26   เดอืน   กันยายน   พ.ศ.2560

จา้งเหมายกซัมเมอร์สประปา หมู่ที่ 6
 ต าบลดอนไผ่

เป็นผู้รับจา้งที่มีอาชพี
รับจา้งโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

เป็นผู้รับจา้งที่มีอาชพี
รับจา้งโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

1

2 โครงการกอ่สร้างพร้อมติดต้ังโคม
ไฟฟ้าสาธารณะพร้อมชดุรับค าส่ัง 
ชนิดไร้สายส าหรับควบคุมการเปิด
หรือปิดแนวไฟฟ้า หมู่ที่ 1 บริเวณ
ถนนสายกมิเซ่ียงกง (ต่อจากโครงการ
เดิม)

บริษัท ไอมีเดีย อนิโนเวชั่น 
จ ากดั

เป็นผู้รับจา้งที่มีอาชพี
รับจา้งโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

3 จา้งเหมาถา่ยเอกสารร่างขอ้บัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย ประจ าปี
งบประมาณ 2561 จ านวน 25 เล่ม

โชคกติติชยัเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส โชคกติติชยัเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง  ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลอืกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สญัญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

              6,141.00           6,141.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายปิยวัฒน์ เอี่ยมมัน นายปิยวัฒน์ เอี่ยมมัน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 229/2560

6,141.00 บาท 6,141.00 บาท ลว. 11 ก.ย. 60

                 840.00              840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเครือวัลย ์ศิริมังคโล นางสาวเครือวัลย ์ศิริมังคโล ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 230/2560

840.00 บาท 840.00 บาท ลว. 11 ก.ย. 60

                 897.00              897.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนิตยา อยู่แกว้ นางสาวนิตยา อยู่แกว้ ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 249/2560

897.00 บาท 897.00 บาท ลว. 12 ก.ย. 60
                 805.00              805.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเครือวัลย ์ศิริมังคโล นางสาวเครือวัลย ์ศิริมังคโล ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง

เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 250/2560
805.00 บาท 805.00 บาท ลว. 13 ก.ย. 60

              2,020.00           2,020.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุธี เกตุมณี นายสุธี เกตุมณี ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 231/2560

2,020.00 บาท 2,020.00 บาท ลว. 20 ก.ย. 60

จดัซ้ือวัสดุส านักงาน เพื่อใชใ้นการ
ปฏบิัติงานกองทุฯ (สปสช.)

6

จา้งเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพยสิ์นทางราชการ (รถยนต์
หมายเลขทะเบียน กง 5458 ราชบุรี
 และ หมายเลขทะเบียน กฉ 7999 
ราชบุรี

เป็นผู้รับจา้งที่มีอาชพี
รับจา้งโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

7

จา้งเหมาจดัท าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม จ านวน 1 มื้อ ส าหรับ
ผู้เขา้ร่วมประชมุสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 
3 ประจ าปี พ.ศ. 2560 คร้ังที่ 
2/2560 ในวันที่ 12 ก.ย.60

5 เป็นผู้ขายสินค้าชนิดนี้
โดยตรง ซ่ึงเสนอราคาที่

ขายตามท้องตลาด

เป็นผู้รับจา้งที่มีอาชพี
รับจา้งโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

8

จา้งเหมาถา่ยเอกสารร่างแผนพัฒนา
การศึกษาส่ีปี พ.ศ.2561-2564 
จ านวน 23 เล่ม

จา้งเหมาจดัท าอาหารว่างพร้อมน้ าด่ืม
 จ านวน 1 มื้อ ในวันที่ 14 ก.ย. 60 
ส าหรับคณะกรรมการสนับสนุนการ
จดัท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนไผ่ จ านวน 23 คน

เป็นผู้ขายสินค้าชนิดนี้
โดยตรง ซ่ึงเสนอราคาที่

ขายตามท้องตลาด

เป็นผู้ขายสินค้าชนิดนี้
โดยตรง ซ่ึงเสนอราคาที่

ขายตามท้องตลาด

9



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง  ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลอืกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สญัญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

            14,600.00         14,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สืบศักด์ิ (ด าเนินฯ) เบสไทร์ สืบศักด์ิ (ด าเนินฯ) เบสไทร์ ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 232/2560

14,600.00 บาท 14,600.00 บาท ลว. 20 ก.ย. 60

              9,400.00           9,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หสม. ทรงชายเคหะภณัฑ์ หสม. ทรงชายเคหะภณัฑ์ ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 233/2560

9,400.00 บาท 9,400.00 บาท ลว. 21 ก.ย. 60

จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง (อปุกรณ์ประปา)               9,960.00           9,960.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิรัช บุญญารัตนสถาพร นายวิรัช บุญญารัตนสถาพร ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 234/2560

9,960.00 บาท 9,960.00 บาท ลว. 21 ก.ย. 60
            18,000.00         18,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค  จ าปามณี นายสิทธิโชค  จ าปามณี ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง

เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 235/2560
18,000.00 บาท 18,000.00 บาท ลว. 21 ก.ย. 60

            65,000.00         65,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอาวุธ ดวงสาย นายอาวุธ ดวงสาย สัญญาจา้งทั่วไป
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 236/2560

65,000.00 บาท 65,000.00 บาท ลว. 22 ก.ย. 60
            48,000.00         48,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางหลิว สืบดา นางหลิว สืบดา ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง

เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 237/2560
48,000.00 บาท 48,000.00 บาท ลว. 25 ก.ย. 60

              9,875.00           9,875.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิรัช บุญญารัตนสถาพร นายวิรัช บุญญารัตนสถาพร ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 238/2560

9,875.00 บาท 9,875.00 บาท ลว. 26 ก.ย. 60
              5,000.00           5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง กติติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์ กติติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์ ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง

เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 239/2560
5,000.00 บาท 5,000.00 บาท ลว. 26 ก.ย. 60

16 จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง (อปุกรณ์ประปา) เป็นผู้ขายสินค้าชนิดนี้
โดยตรง ซ่ึงเสนอราคาที่

ขายตามท้องตลาด

17 จดัซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน กองคลัง 
(เกา้อี้ท างาน)

เป็นผู้ขายสินค้าชนิดนี้
โดยตรง ซ่ึงเสนอราคาที่

ขายตามท้องตลาด

14 จา้งเหมาซ่อมแซมถนนภายในต าบล
ดอนไผ่ หมู่ 1 - 7

เป็นผู้รับจา้งที่มีอาชพี
รับจา้งโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

15 จดัซ้ือยางมะตอยส าเร็จรูปบรรจถุงุ 
จ านวน 400 ถงุ

เป็นผู้ขายสินค้าชนิดนี้
โดยตรง ซ่ึงเสนอราคาที่

ขายตามท้องตลาด

เป็นผู้ขายสินค้าชนิดนี้
โดยตรง ซ่ึงเสนอราคาที่

ขายตามท้องตลาด

12

13

เป็นผู้ขายสินค้าชนิดนี้
โดยตรง ซ่ึงเสนอราคาที่

ขายตามท้องตลาด

จา้งเหมาเปล่ียนสารกรอง พร้อม
ปรับปรุงอปุกรณ์ภายในถงักรองสนิม
เหล็ก หมู่ 4

เป็นผู้รับจา้งที่มีอาชพี
รับจา้งโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

11 จดัซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (กล่อง
พลาสติกใส เกรดA)                 
ขนาด 47 x 69 x 42 ซม.       
จ านวน 20 ใบ

เป็นผู้รับจา้งที่มีอาชพี
รับจา้งโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

จดัซ้ือยางรถยนต์ จ านวน 4 เส้น 
พร้อมเปล่ียนยางและต้ังศูนยถ์ว่งล้อ 
รถยนต์หมายเลขทะเบีย บม 7979 
ราชบุรี

10



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง  ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลอืกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สญัญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

              3,300.00           3,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ราชบุรี โอ.เอ ราชบุรี โอ.เอ ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 240/2560

3,300.00 บาท 3,300.00 บาท ลว. 26 ก.ย. 60
            11,400.00         11,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ราชบุรี โอ.เอ ราชบุรี โอ.เอ ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง

เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 241/2560
11,400.00 บาท 11,400.00 บาท ลว. 26 ก.ย. 60

              8,000.00           8,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ราชบุรี โอ.เอ ราชบุรี โอ.เอ ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 242/2560

8,000.00 บาท 8,000.00 บาท ลว. 26 ก.ย. 60
            27,427.00         27,427.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายปิยวัฒน์ เอี่ยมมัน นายปิยวัฒน์ เอี่ยมมัน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง

เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 243/2560
27,427.00 บาท 27,427.00 บาท ลว. 26 ก.ย. 60

              5,723.00           5,723.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายปิยวัฒน์ เอี่ยมมัน นายปิยวัฒน์ เอี่ยมมัน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 244/2560

5,723.00 บาท 5,723.00 บาท ลว. 26 ก.ย. 60
              7,882.56           7,882.56 วิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง

เลขที่ 245/2560
เสนอราคา ตกลงราคา ลว. 26 ก.ย. 60

7,882.56 บาท 7,882.56 บาท
            44,667.84         44,667.84 วิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง

เลขที่ 246/2560
เสนอราคา ตกลงราคา ลว. 26 ก.ย. 60

44,667.84 บาท 44,667.84 บาท

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี 
จ ากดั (ในพระบรมราชปูถมัภ์)

เป็นผู้ขายสินค้าชนิดนี้
โดยตรง ซ่ึงเสนอราคาที่

ขายตามท้องตลาด

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี 
จ ากดั (ในพระบรมราชปูถมัภ์)

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี 
จ ากดั (ในพระบรมราชปูถมัภ์)

เป็นผู้ขายสินค้าชนิดนี้
โดยตรง ซ่ึงเสนอราคาที่

ขายตามท้องตลาด

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี 
จ ากดั (ในพระบรมราชปูถมัภ์)

23 จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) ชว่งปิดเทอม
 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
(นักเรียนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก)

24 จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) ชว่งปิดเทอม
 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
(นักเรียนชั้นอนุบาล 1 - ประถม 6)

เป็นผู้ขายสินค้าชนิดนี้
โดยตรง ซ่ึงเสนอราคาที่

ขายตามท้องตลาด

19 เป็นผู้ขายสินค้าชนิดนี้
โดยตรง ซ่ึงเสนอราคาที่

ขายตามท้องตลาด

เป็นผู้ขายสินค้าชนิดนี้
โดยตรง ซ่ึงเสนอราคาที่

ขายตามท้องตลาด

เป็นผู้ขายสินค้าชนิดนี้
โดยตรง ซ่ึงเสนอราคาที่

ขายตามท้องตลาด

เป็นผู้ขายสินค้าชนิดนี้
โดยตรง ซ่ึงเสนอราคาที่

ขายตามท้องตลาด

20

21

22

18 จดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ส านักงาน
ปลัด (หมึกปร้ินเตอร์)

จดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง
(หมึกปร้ินเตอร์)

จดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา
 (หมึกปร้ินเตอร์)

จดัซ้ือวัสดุส านักงาน (ส านักงานปลัด)

จดัซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง)



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง  ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลอืกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สญัญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

              1,680.00           1,680.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง
เลขที่ 247/2560

เสนอราคา ตกลงราคา ลว. 26 ก.ย. 60
1,680.00 บาท 1,680.00 บาท

ขนาด 150 x 280 เซนติเมตร 
จ านวน 2 ป้าย

            18,000.00         18,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ราชบุรี โอ.เอ ราชบุรี โอ.เอ ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 248/2560

18,000.00 บาท 18,000.00 บาท ลว. 26 ก.ย. 60

26 จดัซ้ือครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
กล้อง CCTV (ส านักงานปลัด)

เป็นผู้ขายสินค้าชนิดนี้
โดยตรง ซ่ึงเสนอราคาที่

ขายตามท้องตลาด

  บริษัท ซีเค กราฟฟิก อาร์ท     
 ครีเอชั่น จ ากดั

  บริษัท ซีเค กราฟฟิก อาร์ท   
   ครีเอชั่น จ ากดั

เป็นผู้รับจา้งที่มีอาชพี
รับจา้งโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

25 จา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
"เชญิชวนร่วมพิธีถวายดอกไม้จนัทน์
ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิง
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช"


