
แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ
เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืข้อตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1     10,000.00     10,000.00 ตกลงราคา นางสาวศิริพร  หนูเจริญ นางสาวศิริพร  หนูเจริญ บันทึกตกลงจ้าง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 38/25601

10,000.00 บาท 10,000.00 บาท ลว. 2 ธ.ค. 2559

2     22,500.00     22,500.00 ตกลงราคา นางสาวนงลักษณ์  ทองศรีสมบูรณ์ นางสาวนงลักษณ์  ทองศรีสมบูรณ์ บันทึกตกลงจ้าง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 41/2560

22,500.00 บาท 22,500.00 บาท ลว. 2 ธ.ค. 2559

3       2,750.00        2,750.00 ตกลงราคา นางสาวเครือวลัย ์ ศิริมังคโล นางสาวเครือวลัย ์ ศิริมังคโล บันทึกตกลงจ้าง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 44/2560

2,750.00 บาท 2,750.00 บาท ลว. 14 ธ.ค. 2559

4     17,000.00     17,000.00 ตกลงราคา นางสาวดาวประกาย เลิศธาราธคุิณ นางสาวดาวประกาย เลิศธาราธคุิณ ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 46/2560

17,000.00 บาท 17,000.00 บาท ลว. 26 ธ.ค. 2559
5       2,000.00        2,000.00 ตกลงราคา หนังสือพมิพ ์ฮอตนิวส์ หนังสือพมิพ ์ฮอตนิวส์ ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 48/2560
2,000.00 บาท 2,000.00 บาท ลว. 3 ธ.ค. 2559

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวคม 2559
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  อ าเภอด าเนินสะดวก  จังหวดัราชบรุี

วนัที่   30   เดือน   ธันวาคม   พ.ศ.2559

จ้างเหมาเวทีและเคร่ืองเสียง
โครงการเนื่องในวโรกาสวนัคล้ายวนั
พระบรมราชสมภพปีที่ 89 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช

เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง และ
เสนอราคาต่่าสุด

จ้างเหมาจัดท่าอาหาร โครงการเนื่อง
ในวโรกาสวนัคล้ายวนัพระบรมราช
สมภพปีที่ 89 พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง และ
เสนอราคาต่่าสุด

จ้างเหมาจัดท่าอาหารพร้อมน้่าด่ืม
และอาหารกลางวนั ประชุมสภา 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2559 คร้ัง
ที่ 1/2559 วนัที่ 14 ธ.ค.59 
จ่านวน 25 คน

เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง และ
เสนอราคาต่่าสุด

จัดซ้ือสารก่าจัดวชัพชื ลิบรา-อัพ 48
 จ่านวน 30 แกลอน และพารา
ควอต จ่านวน 4 แกลอน

เป็นผู้ขายสินค้าชนิดนี้
โดยตรงซ่ึงเสนอราคาที่

ขายตามท้องตลาด
ลงโฆษณาถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร ฯลฯ

เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง และ
เสนอราคาต่่าสุด



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ
เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืข้อตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

6   220,000.00   220,000.00 ตกลงราคา บริษัท ไอมีเดีย อินโนเวชัน จ่ากัด บริษัท ไอมีเดีย อินโนเวชัน จ่ากัด สัญญาซ้ือขายทั่วไป
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 49/2560

220,000.00 บาท 220,000.00 บาท ลว. 28 ธ.ค. 2559
7       1,600.00        1,600.00 ตกลงราคา ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

เลขที่ 50/2560
เสนอราคา ตกลงราคา ลว. 22 ธ.ค. 2559

1,600.00 บาท 1,600.00 บาท
8       2,000.00        2,000.00 ตกลงราคา นางสาวนงลักษณ์  ทองศรีสมบูรณ์ นางสาวนงลักษณ์  ทองศรีสมบูรณ์ ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 51/2560
2,000.00 บาท 2,000.00 บาท ลว. 27 ธ.ค. 2559

9       6,600.00        6,600.00 ตกลงราคา นางสาวเครือวลัย ์ ศิริมังคโล นางสาวเครือวลัย ์ ศิริมังคโล ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 52/2560

6,600.00 บาท 6,600.00 บาท ลว. 29 ธ.ค. 2559

10       1,600.00        1,600.00 ตกลงราคา ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขที่ 53/2560

เสนอราคา ตกลงราคา ลว. 27 ธ.ค. 2559
1,600.00 บาท 1,600.00 บาท

จ้างเหมาจัดท่าป้าย โครงการ ขนาด
 1 x 3 เมตร จ่านวน 1 ป้าย และ
ป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ขนาด 1.20
 x 0.80 เมตร จ่านวน 5 ป้าย

จ้างเหมาเช่าเต็นท์ประจ่าจุดตรวจ 
จ่านวน 1 หลัง ระหวา่งวนัที่ 29 
ธ.ค.59-4 ม.ค.60

บริษัท ซีเค กราฟฟคิ อาร์ท ครี
เอชั่น จ่ากัด

บริษัท ซีเค กราฟฟคิ อาร์ท ครี
เอชั่น จ่ากัด

เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง และ
เสนอราคาต่่าสุด

จ้างเหมาจัดท่าป้ายไวนิล โครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ 
100x300 เซนติเมตร และป้ายไว
นิลรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ช่วง
เทศกาลปีใหม่ 80x120 เซนติเมตร
 จ่านวน 5 ป้าย

บริษัท ซีเค กราฟฟคิ อาร์ท ครี
เอชั่น จ่ากัด

บริษัท ซีเค กราฟฟคิ อาร์ท ครี
เอชั่น จ่ากัด

เป็นผู้ขายสินค้าชนิดนี้
โดยตรงซ่ึงเสนอราคาที่

ขายตามท้องตลาด

เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง และ
เสนอราคาต่่าสุด

เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง และ
เสนอราคาต่่าสุด

จ้างเหมาจัดท่าอาหารส่าหรับ
เจ้าหน้าที่ประจ่าจุดตรวจ มื้อละ 40
 บาท วนัละ 2 มื้อ วนัละ 10 คน 
ระหวา่งวนัที่ 29 ธ.ค.59 - 4 ม.ค.
60 และค่าน้่าด่ืมและน้่าแข็ง

เป็นผู้รับจ้างที่มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง และ
เสนอราคาต่่าสุด

จัดซ้ือครุภัณฑ์ชุดเคร่ืองรับกระจาย
เสียงทางไกลอัตโนมัติ ชนิดไร้สาย 
จ่านวน 4 ชุด พร้อมติดต้ัง


