
แบบ สขร.1

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง  วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง  ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สญัญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

1 จ้างเหมาถ่ายเอกสารแผนพัฒนา
ท้องถิน่ส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) 
จ านวน 10 เล่ม ประชุมวันที่          
2 พ.ย.2559

                  347.00           347.00 ตกลงราคา นางนติยา อยูแ่กว้            
เสนอราคา 347.- บาท

นางนติยา อยูแ่กว้            
ตกลงราคา 347.- บาท

เปน็ผู้รับจ้างที่มี
อาชีพรับจ้างโดยตรง
 และเสนอราคาต่ าสุด

   บนัทึกตกลงจ้าง    
  เลขที่ 10/2560  
 ลว. 1 พ.ย. 2559

2 จ้างเหมาจัดท าอาหารว่างพร้อมน้ าด่ืม
ส าหรับคณะกรรมการสนบัสนนุการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนไผ่ ในวันที่                   
2 พ.ย.2559

350.00                  350.00          ตกลงราคา นางสาวเครือวัลย์ ศิริมงัคโล  
เสนอราคา 350.- บาท

นางสาวเครือวัลย์ ศิริมงัคโล  
ตกลงราคา 350.- บาท

เปน็ผู้รับจ้างที่มี
อาชีพรับจ้างโดยตรง
 และเสนอราคาต่ าสุด

   บนัทึกตกลงจ้าง    
  เลขที่ 11/2560  
 ลว. 2 พ.ย. 2559

3 จ้างเหมาจัดท าอาหารว่างพร้อมน้ าด่ืม
ส าหรับประชุมคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
จ านวน 18 คน ๆ ละ 35 บาท ใน
วันที่ 7 พ.ย.2559

                  630.00           630.00 ตกลงราคา นางสาวเครือวัลย์ ศิริมงัคโล  
เสนอราคา 630.- บาท

นางสาวเครือวัลย์ ศิริมงัคโล  
ตกลงราคา 630.- บาท

เปน็ผู้รับจ้างที่มี
อาชีพรับจ้างโดยตรง
 และเสนอราคาต่ าสุด

   บนัทึกตกลงจ้าง    
  เลขที่ 12/2560  
 ลว. 7 พ.ย. 2559

4 จัดซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองพ่นหมอกควัน 
BEST FOFFER BF150 จ านวน 1 
เคร่ือง

             59,000.00      59,000.00 ตกลงราคา ร้าน 1000 สุข              
เสนอราคา 59,000.- บาท

ร้าน 1000 สุข              
ตกลงาคา 59,000.- บาท

เปน็ผู้ขายสินค้าชนดิ
นีโ้ดยตรงซ่ึงเสนอ
ราคาที่ขายตาม

ท้องตลาด

สัญญาซ้ือขายทั่วไป   
  เลขที่ 13/2560   
 ลว. 7 พ.ย. 2559

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  พฤศจิกายน  2559
องค์การบรหิารส่วนต าบลดอนไผ่  อ าเภอด าเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี

วันที่  30  เดอืน  พฤศจิกายน  พ.ศ.2559



แบบ สขร.1

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง  วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง  ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สญัญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

5 จัดซ้ือสารก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
ทรายอะเบท 12 ถัง และน้ ายาพ่น
หมอกควัน 30 ลิตร

             99,000.00      99,000.00 ตกลงราคา ร้าน 1000 สุข              
เสนอราคา 99,000.- บาท

ร้าน 1000 สุข              
เสนอราคา 99,000.- บาท

เปน็ผู้ขายสินค้าชนดิ
นีโ้ดยตรงซ่ึงเสนอ
ราคาที่ขายตาม

ท้องตลาด

สัญญาซ้ือขายทั่วไป   
  เลขที่ 14/2560   
 ลว. 8 พ.ย. 2559

6 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัจากวาตภยั หมู ่5 ต.ดอน
ไผ่

               1,635.00        1,635.00 ตกลงราคา นายวิรัช บญุญารัตนสถาพร 
เสนอราคา 1,635.- บาท

นายวิรัช บญุญารัตนสถาพร 
เสนอราคา 1,635.- บาท

เปน็ผู้ขายสินค้าชนดิ
นีโ้ดยตรงซ่ึงเสนอ
ราคาที่ขายตาม

ท้องตลาด

ใบส่ังซ้ือที่
15/2560

ลว. 2 พ.ย. 2559

7 จ้างเหมาถ่ายเอกสารร่างแผนพัฒนา
ท้องถิน่ (ป ีพ.ศ.2561 - 2564) 
จ านวน 18 เล่ม

               1,602.00        1,602.00 ตกลงราคา นางนติยา อยูแ่กว้            
เสนอราคา 1,602.- บาท

นางนติยา อยูแ่กว้            
เสนอราคา 1,602.- บาท

เปน็ผู้รับจ้างที่มี
อาชีพรับจ้างโดยตรง
 และเสนอราคาต่ าสุด

   บนัทึกตกลงจ้าง    
  เลขที่ 16/2560   
 ลว. 4 พ.ย. 2559

8 จ้างเหมาลงหนิคลุกภายในต าบลดอน
ไผ่ หมูท่ี่ 1 - 7

           129,000.00    129,000.00 ตกลงราคา นายอาวุธ  ดวงสาย         
เสนอราคา 129,000.- บาท

นายอาวุธ  ดวงสาย         
เสนอราคา 129,000.- บาท

เปน็ผู้รับจ้างที่มี
อาชีพรับจ้างโดยตรง
 และเสนอราคาต่ าสุด

 สัญญาจ้างทั่วไป    
เลขที่ 17/2560  
ลว. 11 พ.ย. 2559

9 จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนลิ "อย่าทิ้ง
ขยะ" ขนาด 60 x 120 cm จ านวน
 1 ปา้ย

                  200.00           200.00 ตกลงราคา บริษทั ซีเค กราฟฟิค อาร์ท 
ครีเอชัน่ จ ากดั             
เสนอราคา 200.- บาท

บริษทั ซีเค กราฟฟิค อาร์ท 
ครีเอชัน่ จ ากดั             
เสนอราคา 200.- บาท

เปน็ผู้รับจ้างที่มี
อาชีพรับจ้างโดยตรง
 และเสนอราคาต่ าสุด

   บนัทึกตกลงจ้าง    
  เลขที่ 18/2560   
 ลว. 11 พ.ย. 2559

10 จ้างเหมาจัดท าอาหารว่างพร้อมน้ าด่ืม
 ส าหรับคณะกรรมการติดตามและ
ประเมนิผลแผนพัฒนา อบต.ดอนไผ่ 
จ านวน 11 คน ๆ ละ 35 บาท ใน
วันที่ 11 พ.ย.2559

                  385.00           385.00 ตกลงราคา นางสาวเครือวัลย์ ศิริมงัคโล 
เสนอราคา 385.- บาท

นางสาวเครือวัลย์ ศิริมงัคโล 
เสนอราคา 385.- บาท

เปน็ผู้รับจ้างที่มี
อาชีพรับจ้างโดยตรง
 และเสนอราคาต่ าสุด

   บนัทึกตกลงจ้าง    
  เลขที่ 19/2560   
 ลว. 11 พ.ย. 2559



แบบ สขร.1

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง  วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง  ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สญัญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

11 จ้างเหมาจัดท าปา้ยประชาสัมพันธ์รับ
ลงทะเบยีนเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุและ
พิการ ประจ าป ีงบประมาณ 2561 
(ขนาด 120 x 240 cm) จ านวน   
 7 ปา้ย

               4,060.00        4,060.00 ตกลงราคา บริษทั ซีเค กราฟฟิค อาร์ท 
ครีเอชัน่ จ ากดั             
เสนอราคา 4,060.- บาท

บริษทั ซีเค กราฟฟิค อาร์ท 
ครีเอชัน่ จ ากดั             
เสนอราคา 4,060.- บาท

เปน็ผู้รับจ้างที่มี
อาชีพรับจ้างโดยตรง
 และเสนอราคาต่ าสุด

   บนัทึกตกลงจ้าง    
  เลขที่ 20/2560   
 ลว. 7 พ.ย. 2559

             24,000.00      24,000.00 ตกลงราคา อไุร ยางมะตอย อไุร ยางมะตอย บนัทึกตกลงการจ้าง
เสนอราคา 24,000.- บาท ตกลงราคา 24,000.- บาท เลขที่ 22/2560

ลว. 21 พ.ย. 2559

13              36,000.00      36,000.00 ตกลงราคา นางสาวเครือวัลย์ ศิริมงัคโล นางสาวเครือวัลย์ ศิริมงัคโล บนัทึกตกลงการจ้าง
เสนอราคา 36,000.- บาท ตกลงราคา 36,000.- บาท เลขที่ 23/2560

ลว. 24 พ.ย. 2559

14                1,400.00        1,400.00 ตกลงราคา นายสุพล ด ารงธีรภาพ นายสุพล ด ารงธีรภาพ บนัทึกตกลงการจ้าง
เสนอราคา 1,400.- บาท ตกลงราคา 1,400.- บาท เลขที่ 24/2560

ลว. 21 พ.ย. 2559
15 จ้างเหมาถ่ายเอกสารร่างแผนพัฒนา                1,875.00        1,875.00 ตกลงราคา นางนติยา อยูแ่กว้ นางนติยา อยูแ่กว้ บนัทึกตกลงการจ้าง

ท้องถิน่ส่ีป ี(พ.ศ.2561 - 2564) เสนอราคา 1,875.- บาท ตกลงราคา 1,875.- บาท เลขที่ 25/2560
ใช้ประชุมสภา อบต.ดอนไผ่ ลว. 17 พ.ย. 2559
สมยัวิสามญั สมยัที่ 2 ป ี2559

16 จ้างเหมาจัดท าอาหารว่างพร้อมน้ าด่ืม                2,750.00        2,750.00 ตกลงราคา นางสาวเครือวัลย์ ศิริมงัคโล นางสาวเครือวัลย์ ศิริมงัคโล บนัทึกตกลงการจ้าง
และอาหารกลางวัน จ านวน 25 คน เสนอราคา 2,750.- บาท ตกลงราคา 2,750.- บาท เลขที่ 26/2560
ในวันที่ 25 พ.ย.59 ลว. 25 พ.ย. 2559

เปน็ผู้รับจ้างที่มี
อาชีพรับจ้างโดยตรง
 และเสนอราคาต่ าสุด

เปน็ผู้รับจ้างที่มี
อาชีพรับจ้างโดยตรง
 และเสนอราคาต่ าสุด

เปน็ผู้รับจ้างที่มี
อาชีพรับจ้างโดยตรง
 และเสนอราคาต่ าสุด

จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ หมายเลข
ทะเบยีน กฉ 7999 ราชบรีุ

จ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวันในวัน
ปฏบิติัการ จ านวน 6 คร้ัง ๆ ละ 80 
คน ๆ ละ 75 บาท ระยะเวลา
ด าเนนิการ ธันวาคม 2559 - เดือน 
กนัยายน 2560

เปน็ผู้รับจ้างที่มี
อาชีพรับจ้างโดยตรง
 และเสนอราคาต่ าสุด

เปน็ผู้ขายสินค้าชนดิ
นีโ้ดยตรงซ่ึงเสนอ
ราคาที่ขายตาม

ท้องตลาด

จัดซ้ือยางมะตอยส าเร็จรูป จ านวน 
200 ถุง

12



แบบ สขร.1

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง  วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง  ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สญัญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

17                1,000.00        1,000.00 ตกลงราคา หนงัสือพิมพ์ มติธรรม หนงัสือพิมพ์ มติธรรม บนัทึกตกลงการจ้าง
เสนอราคา 1,000.- บาท ตกลงราคา 1,000.- บาท เลขที่ 27/2560

ลว. 28 พ.ย. 2559
18                1,000.00        1,000.00 ตกลงราคา หนงัสือพิมพ์ หลักเมอืง หนงัสือพิมพ์ หลักเมอืง บนัทึกตกลงการจ้าง

เสนอราคา 1,000.- บาท ตกลงราคา 1,000.- บาท เลขที่ 28/2560
ลว. 28 พ.ย. 2559

19                1,000.00        1,000.00 ตกลงราคา หนงัสือพิมพ์ เสียงมวลชน หนงัสือพิมพ์ เสียงมวลชน บนัทึกตกลงการจ้าง
เสนอราคา 1,000.- บาท ตกลงราคา 1,000.- บาท เลขที่ 29/2560

ลว. 28 พ.ย. 2559
20                2,000.00        2,000.00 ตกลงราคา หนงัสือพิมพ์ เจาะประเด็นข่าว หนงัสือพิมพ์ เจาะประเด็นข่าว บนัทึกตกลงการจ้าง

เสนอราคา 2,000.- บาท ตกลงราคา 2,000.- บาท เลขที่ 30/2560
ลว. 28 พ.ย. 2559

21                2,000.00        2,000.00 ตกลงราคา หนงัสือพิมพ์ จักรีราช หนงัสือพิมพ์ จักรีราช บนัทึกตกลงการจ้าง
เสนอราคา 2,000.- บาท ตกลงราคา 2,000.- บาท เลขที่ 31/2560

ลว. 28 พ.ย. 2559
22                2,000.00        2,000.00 ตกลงราคา หนงัสือพิมพ์ ข่าวภาค 7 หนงัสือพิมพ์ ข่าวภาค 7 บนัทึกตกลงการจ้าง

เสนอราคา 2,000.- บาท ตกลงราคา 2,000.- บาท เลขที่ 32/2560
ลว. 28 พ.ย. 2559

23                7,800.00        7,800.00 ตกลงราคา นายยงยุทธ คล้ายโพธิ์ทอง นายยงยุทธ คล้ายโพธิ์ทอง บนัทึกตกลงการจ้าง
เสนอราคา 7,800.- บาท ตกลงราคา 7,800.- บาท เลขที่ 33/2560

ลว. 29 พ.ย. 2559
24                2,000.00        2,000.00 ตกลงราคา หนงัสือพิมพ์ ลุ่มน้ าแมก่ลอง หนงัสือพิมพ์ ลุ่มน้ าแมก่ลอง บนัทึกตกลงการจ้าง

เสนอราคา 2,000.- บาท ตกลงราคา 2,000.- บาท เลขที่ 34/2560
ลว. 28 พ.ย. 2559

เปน็ผู้รับจ้างที่มี
อาชีพรับจ้างโดยตรง
 และเสนอราคาต่ าสุด

จ้างเหมายกปัม๊เมอร์ส เปล่ียนท่อ หมู่
ที่ 3 ต าบลดอนไผ่

เปน็ผู้รับจ้างที่มี
อาชีพรับจ้างโดยตรง
 และเสนอราคาต่ าสุด

ลงโฆษณาถวายความอาลัย 
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูิ
พลอดุลยเดช

ลงโฆษณาถวายความอาลัย 
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูิ
พลอดุลยเดช

เปน็ผู้รับจ้างที่มี
อาชีพรับจ้างโดยตรง
 และเสนอราคาต่ าสุด

เปน็ผู้รับจ้างที่มี
อาชีพรับจ้างโดยตรง
 และเสนอราคาต่ าสุด

ลงโฆษณาถวายความอาลัย 
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูิ
พลอดุลยเดช

เปน็ผู้รับจ้างที่มี
อาชีพรับจ้างโดยตรง
 และเสนอราคาต่ าสุด

ลงโฆษณาถวายความอาลัย 
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูิ
พลอดุลยเดช

เปน็ผู้รับจ้างที่มี
อาชีพรับจ้างโดยตรง
 และเสนอราคาต่ าสุด

ลงโฆษณาถวายความอาลัย 
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูิ
พลอดุลยเดช

ลงโฆษณาถวายความอาลัย 
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูิ
พลอดุลยเดช

เปน็ผู้รับจ้างที่มี
อาชีพรับจ้างโดยตรง
 และเสนอราคาต่ าสุด

เปน็ผู้รับจ้างที่มี
อาชีพรับจ้างโดยตรง
 และเสนอราคาต่ าสุด

ลงโฆษณาถวายความอาลัย 
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูิ
พลอดุลยเดช



แบบ สขร.1

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง  วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง  ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สญัญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

               2,700.00        2,700.00 ตกลงราคา ร้านสมบติั การไฟฟ้า ร้านสมบติั การไฟฟ้า บนัทึกตกลงการจ้าง
เสนอราคา 2,700.- บาท ตกลงราคา 2,700.- บาท เลขที่ 35/2560

ลว. 29 พ.ย. 2559
             20,000.00      20,000.00 ตกลงราคา นายไพบลูย์  ศรีเอีย่มกลู นายไพบลูย์  ศรีเอีย่มกลู บนัทึกตกลงการจ้าง

เสนอราคา 20,000.00 บาท ตกลงราคา 20,000.00 บาท เลขที่ 39/2560
ลว. 29 พ.ย. 2559

               4,200.00        4,200.00 ตกลงราคา บริษทั ซีเค กราฟฟิก อาร์ท 
ครีเอชัน่ จ ากดั

บริษทั ซีเค กราฟฟิก อาร์ท 
ครีเอชัน่ จ ากดั

บนัทึกตกลงการจ้าง

เสนอราคา 4,200.00 บาท ตกลงราคา 4,200.00 บาท เลขที่ 40/2560
ลว. 28 พ.ย. 2559

           192,136.00    192,136.00 ตกลงราคา บนัทึกตกลงซ้ือขาย
เลขที่ 42/2560

เสนอราคา ตกลงราคา ลว. 2 พ.ย. 2559
192,136.00 บาท 192,136.00 บาท

             34,216.00      34,216.00 ตกลงราคา บนัทึกตกลงซ้ือขาย
เลขที่ 43/2560

เสนอราคา ตกลงราคา ลว. 2 พ.ย. 2559
34,216.00 บาท 34,216.00 บาท

                  600.00           600.00 ตกลงราคา ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขที่ 113/2560

เสนอราคา 600.00 บาท ตกลงราคา 600.00 บาท ลว. 18 พ.ย. 59

25

26

บริษทั ซีเค กราฟฟิค อาร์ท 
ครีเอชัน่ จ ากดั

บริษทั ซีเค กราฟฟิค อาร์ท 
ครีเอชัน่ จ ากดั

30 จ้างเหมาจัดท าปา้ยควบคุมและ
ปอ้งกนัไข้เลือดออก ป ี2560

เปน็ผู้รับจ้างที่มี
อาชีพรับจ้างโดยตรง
 และเสนอราคาต่ าสุด

เปน็ผู้รับจ้างที่มี
อาชีพรับจ้างโดยตรง
 และเสนอราคาต่ าสุด

จัดซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ กฉ 7999 
ราชบรีุ

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบรีุ
 จ ากดั (ในพระบรมราชูปถัมภ)์

จ้างเหมาติดต้ังไฟบริเวณงานและไฟ
นัง่ร้านเหล็ก จ านวน 10 วัน โครงการ
เนือ่งในวโรกาสวันคล้ายวันพระบรม
ราชสมภพ ปทีี่ 89 ฯ

เปน็ผู้รับจ้างที่มี
อาชีพรับจ้างโดยตรง
 และเสนอราคาต่ าสุด

ปา้ยเวทีขนาด 3 x 7 เมตร จ านวน 1
 ปา้ย โครงการเนือ่งในวโรกาสวัน
คล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปทีี่ 89 ฯ

เปน็ผู้รับจ้างที่มี
อาชีพรับจ้างโดยตรง
 และเสนอราคาต่ าสุด

จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ของนกัเรียน 
ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2559 ชัน้
 อนบุาล 1 - ประถม 6 จ านวน 292
 คน จ านวน 100 วัน โรงเรียนวัด
เวฬุวนารามและโรงเรียนบา้นดอนไผ่

เปน็ผู้ขายสินค้าชนดิ
นีโ้ดยตรงซ่ึงเสนอ
ราคาที่ขายตาม

ท้องตลาด

เปน็ผู้ขายสินค้าชนดิ
นีโ้ดยตรงซ่ึงเสนอ
ราคาที่ขายตาม

ท้องตลาด

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบรีุ
 จ ากดั (ในพระบรมราชูปถัมภ)์

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบรีุ
 จ ากดั (ในพระบรมราชูปถัมภ)์

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบรีุ
 จ ากดั (ในพระบรมราชูปถัมภ)์

27

28

29 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ของนกัเรียน 
ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2559 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ จ านวน 
52 คน จ านวน 100 วัน โรงเรียนวัด
เวฬุวนารามและโรงเรียนบา้นดอนไผ่


