
แบบ สขร.1

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลทีคั่ดเลอืก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

      1,246,000.00    1,246,000.00 สอบราคา สัญญาจา้งทัว่ไป
เลขที ่1/2560

เสนอราคา ตกลงราคา ลว. 10 ม.ค. 60
1,242,000.00 บาท 1,242,000.00 บาท

เสนอราคา
1,243,400.00 บาท

             2,130.00           2,130.00 ตกลงราคา นายสุพล ด ารงธีรภาพ นายสุพล ด ารงธีรภาพ ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที ่55/2560

2,130.00 บาท 2,130.00 บาท ลว. 13 ม.ค. 60

                510.00              510.00 ตกลงราคา นายบุน่สุ่ย แซ่จวิ นายบุน่สุ่ย แซ่จวิ ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที ่56/2560

510.00 บาท 510.00 บาท ลว. 13 ม.ค. 60

2. ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เอส 
พี ดี เทคโนโลยี

เป็นผู้รับจา้งทีม่ี
อาชพีรับจา้ง

โดยตรง และเสนอ
ราคาต่ าสุด

เป็นผู้รับจา้งทีม่ี
อาชพีรับจา้ง

โดยตรง และเสนอ
ราคาต่ าสุด

เป็นผู้รับจา้งทีม่ี
อาชพีรับจา้ง

โดยตรง และเสนอ
ราคาต่ าสุด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มกราคม  2560
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  อ าเภอด าเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี

วันที ่  31   เดอืน   มกราคม   พ.ศ.2560

1. บริษัท ไอ มีเดียอนิ
โนเวชั่น จ ากดั

1. บริษัท ไอ มีเดียอนิ
โนเวชั่น จ ากดั

จา้งเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ 
หมายเลขทะเบียน กง 5458 ราชบุรี

โครงการกอ่สร้างพร้อมติดต้ังโคม
ไฟฟ้าสาธารณะพร้อมชดุรับค าส่ัง
ชนิดไร้สายส าหรับควบคุมการเปิด
หรือปิดแนวไฟฟ้า หมูท่ี ่๒ บริเวณ
ถนนสายดอนคลัง - โรงฆ่าสัตว์ (ต่อ
จากโครงการเดิม)

1

2

3 จา้งเหมาซ่อมบ ารุงเคร่ืองพ่นยา



แบบ สขร.1

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลทีคั่ดเลอืก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

                385.00              385.00 ตกลงราคา นางสาวเครือวัลย ์ศิริมังคโล นางสาวเครือวัลย ์ศิริมังคโล ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที ่57/2560

385.00 บาท 385.00 บาท ลว. 23 ม.ค. 60

           12,000.00         12,000.00 ตกลงราคา นายสมบัติ ขนุสาคร นายสมบัติ ขนุสาคร ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที ่58/2560

12,000.00 บาท 12,000.00 บาท ลว. 24 ม.ค. 60

             3,740.00           3,740.00 ตกลงราคา นายวินัย ดอนจ าลอง นายวินัย ดอนจ าลอง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที ่59/2560

3,740.00 บาท 3,740.00 บาท ลว. 19 ม.ค. 60

             1,890.00           1,890.00 ตกลงราคา นายสุพล ด ารงธีรภาพ นายสุพล ด ารงธีรภาพ ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที ่60/2560

1,890.00 บาท 1,890.00 บาท ลว. 25 ม.ค. 60

                595.00              595.00 ตกลงราคา นางสาวเครือวัลย ์ศิริมังคโล นางสาวเครือวัลย ์ศิริมังคโล ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที ่62/2560

595.00 บาท 595.00 บาท ลว. 25 ม.ค. 60

5 จา้งเหมาเปล่ียนตู้คอนโทลควบคุม
ซัมเมอร์ส หมูท่ี ่6 ต.ดอนไผ่

6 จา้งเหมาซ่อมบ ารุงรถจกัรยานยนต์ 
ทะเบียน ขนม 929 ราชบุรี

เป็นผู้รับจา้งทีม่ี
อาชพีรับจา้ง

โดยตรง และเสนอ
ราคาต่ าสุด

7 จา้งเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ 
หมายเลขทะเบียน บม 7979 ราชบุรี

เป็นผู้รับจา้งทีม่ี
อาชพีรับจา้ง

โดยตรง และเสนอ
ราคาต่ าสุด

8 จา้งเหมาจดัท าอาหารว่างพร้อมน้ า
ด่ืมส าหรับคณะกรรมการกองทุน
หลักประกนัสุขภาพ วันที ่25 ม.ค. 
60 จ านวน 17 คน

เป็นผู้รับจา้งทีม่ี
อาชพีรับจา้ง

โดยตรง และเสนอ
ราคาต่ าสุด

4 จา้งเหมาจดัท าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืมประชมุคณะกรรมการ
พิจารณากล่ันกรองการประเมินค่า
รายปี ประจ าปี 2560 จ านวน 11 
คน

เป็นผู้รับจา้งทีม่ี
อาชพีรับจา้ง

โดยตรง และเสนอ
ราคาต่ าสุด

เป็นผู้รับจา้งทีม่ี
อาชพีรับจา้ง

โดยตรง และเสนอ
ราคาต่ าสุด



แบบ สขร.1

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลทีคั่ดเลอืก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

                720.00              720.00 ตกลงราคา ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง
เลขที ่63/2560

เสนอราคา ตกลงราคา ลว. 30 ม.ค. 60
720.00 บาท 720.00 บาท

           16,280.00         16,280.00 ตกลงราคา นางสาวศิริพร  หนูเจริญ นางสาวศิริพร  หนูเจริญ ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที ่64/2560

16,280.00 บาท 16,280.00 บาท ลว. 30 ม.ค. 60

10 จา้งเหมาจดัท าอาหารกลางวัน 
อาหารเยน็และอาหารว่าง พร้อมน้ า
ด่ืม ในวันอบรม 1 ก.พ.60 และ
เดินทางไปดูงาน ตามโครงการอบรม
และศึกษาดูงานเพือ่เพิม่ศักยภาพ
การปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร 
สมาชกิสภาฯ

เป็นผู้รับจา้งทีม่ี
อาชพีรับจา้ง

โดยตรง และเสนอ
ราคาต่ าสุด

บริษัท ซีเค กราฟฟิค อาร์ท
 ครีเอชั่น จ ากดั

บริษัท ซีเค กราฟฟิค อาร์ท
 ครีเอชั่น จ ากดั

9 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล โครงการ
อบรมและศึกษาดูงานเพือ่เพิม่
ศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะ
ผู้บริหาร สมาชกิสภาฯ ระหว่าง 1-5
 ก.พ.60

เป็นผู้รับจา้งทีม่ี
อาชพีรับจา้ง

โดยตรง และเสนอ
ราคาต่ าสุด


