
แบบ สขร.1

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง  วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจา้ง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สญัญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

   1,246,000.00   1,246,000.00 สอบราคา สัญญาจ้างทัว่ไป
เลขที ่2/2560

เสนอราคา ตกลงราคา ลว. 23 ก.พ. 60
1,242,000.00 บาท 1,242,000.00 บาท

2. บริษัท เรย์ ออฟ ไลท์ 
จ ากดั

เสนอราคา
1,244,000.00 บาท

3. ไทยมงคลการไฟฟ้า
เสนอราคา

820,000.00 บาท
        80,000.00        80,000.00 ตกลงราคา นายมาโนช  รสภริมย์ นายมาโนช  รสภริมย์ ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

เสนอราคา ตกลงราคา เลขที ่61/2560
80,000.00 บาท 80,000.00 บาท ลว. 1 ก.พ. 60

เป็นผู้รับจ้างทีม่อีาชีพ
รับจ้างโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

2

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กุมภาพันธ ์ 2560
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  อ าเภอด าเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี

วันที ่  28   เดอืน   กุมภาพันธ ์  พ.ศ.2560

จ้างเหมายานพาหนะไปศึกษาดูงาน จ.
เชียงใหม่-แมฮ่่องสอน ระหว่างวันที ่
1-5 ก.พ.60 โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพือ่เพิม่ศักยภาพการ
ปฏบิัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ

เป็นผู้รับจ้างทีม่อีาชีพ
รับจ้างโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

1 โครงการกอ่สร้างพร้อมติดต้ังโคม
ไฟฟ้าสาธารณะพร้อมชุดรับค าส่ังชนิด
ไร้สายส าหรับควบคุมการเปิดหรือปิด
แนวไฟฟ้า หมู่ที ่6 บริเวณถนนสาย
สนามชัย-หลักหก (เร่ิมจากปากทาง
บริเวณส ารวยทรัพย์ 2)

1. บริษัท ไอ มเีดียอนิ
โนเวชั่น จ ากดั

1. บริษัท ไอ มเีดียอนิ
โนเวชั่น จ ากดั



แบบ สขร.1

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง  วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจา้ง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สญัญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

          4,400.00          4,400.00 ตกลงราคา หจก.พิษณุโลก ไทยฟูดส์ หจก.พิษณุโลก ไทยฟูดส์ ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที ่65/2560

4,400.00 บาท 4,400.00 บาท ลว. 2 ก.พ. 60

          8,800.00          8,800.00 ตกลงราคา นายอนันต์  ไชยเวช นายอนันต์  ไชยเวช ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที ่66/2560

8,800.00 บาท 8,800.00 บาท ลว. 2 ก.พ. 60

          8,800.00          8,800.00 ตกลงราคา บริษัท สวนอาหารเรือนแพ 
จ ากดั

บริษัท สวนอาหารเรือนแพ 
จ ากดั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

เสนอราคา ตกลงราคา เลขที ่67/2560
8,800.00 บาท 8,800.00 บาท ลว. 2 ก.พ. 60

        19,580.00        19,580.00 ตกลงราคา บริษัท เอสพีดี 2557 จ ากดั บริษัท เอสพีดี 2557 จ ากดั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที ่68/2560

19,580.00 บาท 19,580.00 บาท ลว. 2 ก.พ. 60

จ้างเหมาจัดท าอาหารเช้า พร้อม
เคร่ืองด่ืม ตามโครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพือ่เพิม่ศักยภาพการ
ปฏบิัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ

จ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวัน พร้อม
เคร่ืองด่ืม ตามโครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพือ่เพิม่ศักยภาพการ
ปฏบิัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ

จ้างเหมาจัดท าอาหารเย็น พร้อม
เคร่ืองด่ืม ตามโครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพือ่เพิม่ศักยภาพการ
ปฏบิัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ

จ้างเหมาเช่าทีพ่ัก จ านวน 22 หอ้ง 
เป็นเวลา 1 คืน จ านวนผู้เข้าพัก 44 
คน ตามโครงการอบรมและศึกษาดู
งานเพือ่เพิม่ศักยภาพการปฏบิัติงาน
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
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เป็นผู้รับจ้างทีม่อีาชีพ
รับจ้างโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

เป็นผู้รับจ้างทีม่อีาชีพ
รับจ้างโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

เป็นผู้รับจ้างทีม่อีาชีพ
รับจ้างโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

เป็นผู้รับจ้างทีม่อีาชีพ
รับจ้างโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด



แบบ สขร.1

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง  วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจา้ง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สญัญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

        28,000.00        28,000.00 ตกลงราคา นายณรงค์ฤทธิ์  บุญเสมา นายณรงค์ฤทธิ์  บุญเสมา ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที ่69/2560

28,000.00 บาท 28,000.00 บาท ลว. 3 ก.พ. 60

          4,400.00          4,400.00 ตกลงราคา นายนาวิน  การคนซ่ือ นายนาวิน  การคนซ่ือ ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที ่70/2560

4,400.00 บาท 4,400.00 บาท ลว. 3 ก.พ. 60

          8,800.00          8,800.00 ตกลงราคา ร้านมติรภาพ ร้านมติรภาพ ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที ่71/2560

8,800.00 บาท 8,800.00 บาท ลว. 3 ก.พ. 60

        17,600.00        17,600.00 ตกลงราคา ปายพญา รีสอร์ท ปายพญา รีสอร์ท ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที ่72/2560

17,600.00 บาท 17,600.00 บาท ลว. 3 ก.พ. 60

จ้างเหมารถตู้ จ านวน 4 คัน ระหว่าง
วันที ่3-4 ก.พ.60 เพือ่ศึกษาดูงาน
ทีจ่.แมฮ่่องสอน ตามโครงการอบรม
และศึกษาดูงานเพือ่เพิม่ศักยภาพการ
ปฏบิัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ

จ้างเหมาจัดท าอาหารเช้า พร้อม
เคร่ืองด่ืม ตามโครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพือ่เพิม่ศักยภาพการ
ปฏบิัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ
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เป็นผู้รับจ้างทีม่อีาชีพ
รับจ้างโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

เป็นผู้รับจ้างทีม่อีาชีพ
รับจ้างโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

จ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวัน พร้อม
เคร่ืองด่ืม ตามโครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพือ่เพิม่ศักยภาพการ
ปฏบิัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ

เป็นผู้รับจ้างทีม่อีาชีพ
รับจ้างโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

จ้างเหมาเช่าทีพ่ัก จ านวน 22 หอ้ง 
เป็นเวลา 1 คืน จ านวนผู้เข้าพัก 44 
คน ตามโครงการอบรมและศึกษาดู
งานเพือ่เพิม่ศักยภาพการปฏบิัติงาน
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ

เป็นผู้รับจ้างทีม่อีาชีพ
รับจ้างโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด



แบบ สขร.1

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง  วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจา้ง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สญัญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

        13,200.00        13,200.00 ตกลงราคา ปายพญา รีสอร์ท ปายพญา รีสอร์ท ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที ่73/2560

13,200.00 บาท 13,200.00 บาท ลว. 3 ก.พ. 60

          8,800.00          8,800.00 ตกลงราคา บ้านสวนชมจันทร์ บ้านสวนชมจันทร์ ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที ่74/2560

8,800.00 บาท 8,800.00 บาท ลว. 4 ก.พ. 60

          8,800.00          8,800.00 ตกลงราคา นางสาวพนารัตน์ ค าปันทิพย์ นางสาวพนารัตน์ ค าปันทิพย์ ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที ่75/2560

8,800.00 บาท 8,800.00 บาท ลว. 4 ก.พ. 60

             700.00             700.00 ตกลงราคา ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขที ่76/2560

เสนอราคา 700.00 บาท ตกลงราคา 700.00 บาท ลว. 6 ก.พ. 60

จ้างเหมาจัดท าอาหารเย็น พร้อม
เคร่ืองด่ืม ตามโครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพือ่เพิม่ศักยภาพการ
ปฏบิัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ

จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล โครงการ
ศูนย์เด็กเล็กปลอดภยั ปลอดโรค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เป็นผู้รับจ้างทีม่อีาชีพ
รับจ้างโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

เป็นผู้รับจ้างทีม่อีาชีพ
รับจ้างโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

เป็นผู้รับจ้างทีม่อีาชีพ
รับจ้างโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

บริษัท ซีเค กราฟฟิค อาร์ท 
ครีเอชั่น จ ากดั

บริษัท ซีเค กราฟฟิค อาร์ท 
ครีเอชั่น จ ากดั

จ้างเหมาจัดท าอาหารเย็น พร้อม
เคร่ืองด่ืม ตามโครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพือ่เพิม่ศักยภาพการ
ปฏบิัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ
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11 เป็นผู้รับจ้างทีม่อีาชีพ
รับจ้างโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

จ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวัน พร้อม
เคร่ืองด่ืม ตามโครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพือ่เพิม่ศักยภาพการ
ปฏบิัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ



แบบ สขร.1

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง  วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจา้ง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สญัญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

          3,750.00          3,750.00 ตกลงราคา นางสาวศิริพร  หนูเจริญ นางสาวศิริพร  หนูเจริญ ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที ่77/2560

3,750.00 บาท 3,750.00 บาท ลว. 7 ก.พ. 60

          5,180.00          5,180.00 ตกลงราคา นายปิยวัฒน์ เอี่ยมมนั นายปิยวัฒน์ เอี่ยมมนั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที ่78/2560

5,180.00 บาท 5,180.00 บาท ลว. 10 ก.พ.60
          2,310.00          2,310.00 ตกลงราคา นายปิยวัฒน์ เอี่ยมมนั นายปิยวัฒน์ เอี่ยมมนั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

เสนอราคา ตกลงราคา เลขที ่79/2560
2,310.00 บาท 2,310.00 บาท ลว. 10 ก.พ.60

        33,746.00        33,746.00 ตกลงราคา นายปิยวัฒน์ เอี่ยมมนั นายปิยวัฒน์ เอี่ยมมนั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที ่80/2560

33,746.00 บาท 33,746.00 บาท ลว. 10 ก.พ.60
             875.00             875.00 ตกลงราคา นางสาวเครือวัลย์ ศิริมงัคโล นางสาวเครือวัลย์ ศิริมงัคโล ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

เสนอราคา ตกลงราคา เลขที ่81/2560
875.00 บาท 875.00 บาท ลว. 14 ก.พ.60

เป็นผู้ขายสินค้าชนิดนี้
โดยตรงซ่ึงเสนอราคาที่

ขายตามท้องตลาด

เป็นผู้ขายสินค้าชนิดนี้
โดยตรงซ่ึงเสนอราคาที่

ขายตามท้องตลาด

18

19

15

16

17

จ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวันและ
อาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ส าหรับ
ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 
50 คน ในวันที ่8 ก.พ.60 โครงการ
ศูนย์เด็กเล็กปลอดภยั ปลอดโรค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เป็นผู้รับจ้างทีม่อีาชีพ
รับจ้างโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

จ้างเหมาจัดท าอาหารว่างพร้อมน้ าด่ืม
 จ านวน 1 มื้อ ส าหรับสมาชิกสภาฯ 
คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล
ดอนไผ่ จ านวน 25 คน ประชุมสภา
สมยัสามญั สมยัที ่1 ประจ าปี พ.ศ.
2560 คร้ังที ่1/2560 วันที ่15 
ก.พ.60

เป็นผู้รับจ้างทีม่อีาชีพ
รับจ้างโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) เป็นผู้ขายสินค้าชนิดนี้
โดยตรงซ่ึงเสนอราคาที่

ขายตามท้องตลาด

จัดซ้ือดวงตราไปรษณียากร (แสตมป์)
 จ านวน 770 ดวง ๆ ละ 3 บาท

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ส านักงานปลัด)



แบบ สขร.1

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง  วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจา้ง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สญัญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

        37,000.00        37,000.00 ตกลงราคา บริษัท ฮอนด้าราชบุรี จ ากดั บริษัท ฮอนด้าราชบุรี จ ากดั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที ่82/2560

37,000.00 บาท 37,000.00 บาท ลว. 16 ก.พ. 60

             700.00             700.00 ตกลงราคา ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขที ่83/2560

เสนอราคา ตกลงราคา ลว. 16 ก.พ. 60
700.00 บาท 700.00 บาท

             720.00             720.00 ตกลงราคา ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขที ่84/2560

เสนอราคา ตกลงราคา ลว. 16 ก.พ. 60
720.00 บาท 720.00 บาท

          3,840.00          3,840.00 ตกลงราคา นางสาวนิตยา อยู่แกว้ นางสาวนิตยา อยู่แกว้ ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที ่85/2560

3,840.00 บาท 3,840.00 บาท ลว. 16 ก.พ. 60

          5,500.00          5,500.00 ตกลงราคา นางสาวศิริพร  หนูเจริญ นางสาวศิริพร  หนูเจริญ ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที ่86/2560

5,500.00 บาท 5,500.00 บาท ลว. 17 ก.พ. 60

จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล โครงการ
ส่งเสริมโภชนาการในเด็ปฐมวัย อบต.
ดอนไผ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560

เป็นผู้รับจ้างทีม่อีาชีพ
รับจ้างโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล โครงการ
วัยรุ่นดอนไผ่รักปลอดภยั อย่าไว้ใจ
เอดส์ หา่งไกลยาเสพติด ประจ าปี
งบประมาณ 2560

เป็นผู้รับจ้างทีม่อีาชีพ
รับจ้างโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

เป็นผู้ขายสินค้าชนิดนี้
โดยตรงซ่ึงเสนอราคาที่

ขายตามท้องตลาด

บริษัท ซีเค กราฟฟิค อาร์ท 
ครีเอชั่น จ ากดั

บริษัท ซีเค กราฟฟิค อาร์ท 
ครีเอชั่น จ ากดั

บริษัท ซีเค กราฟฟิค อาร์ท 
ครีเอชั่น จ ากดั

บริษัท ซีเค กราฟฟิค อาร์ท 
ครีเอชั่น จ ากดั

จัดซ้ือครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
รถจักรยานยนต์ ขนาดไมน่้อยกว่า 
110 ซีซี 4 จังหวะ แบบเกยีร์ธรรมดา
 จ านวน 1 คัน

20

21

22

24

23 เป็นผู้รับจ้างทีม่อีาชีพ
รับจ้างโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

จ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวัน 
อาหารว่าง พร้อมน้ าด่ืม ส าหรับ
ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็กจ านวน 
50 คน โครงการส่งเสริมโภชนาการ
ในเด็กปฐมวัยฯ

เป็นผู้รับจ้างทีม่อีาชีพ
รับจ้างโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

จ้างเหมาจัดท าประกาศนียบัตร 
จ านวน 48 ใบ โครงการวัยรุ่นดอนไผ่
 รักปลอดภยั อย่าไว้ใจเอดส์ หา่งไกล
ยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ 
2560



แบบ สขร.1

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง  วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจา้ง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สญัญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

        32,000.00        32,000.00 ตกลงราคา นางสาวอภชิญา มหาวิริโย นางสาวอภชิญา มหาวิริโย ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที ่87/2560

32,000.00 บาท 32,000.00 บาท ลว. 17 ก.พ. 60

          8,400.00          8,400.00 ตกลงราคา นางสาวศิริพร  หนูเจริญ นางสาวศิริพร  หนูเจริญ ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที ่88/2560

8,400.00 บาท 8,400.00 บาท ลว. 17 ก.พ. 60

          8,400.00          8,400.00 ตกลงราคา มกุ แสมสาร มกุ แสมสาร ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที ่89/2560

8,400.00 บาท 8,400.00 บาท ลว. 20 ก.พ. 60

          2,260.00          2,260.00 ตกลงราคา นายวินัย ดอนจ าลอง นายวินัย ดอนจ าลอง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที ่90/2560

2,260.00 บาท 2,260.00 บาท ลว. 20 ก.พ. 60
             600.00             600.00 ตกลงราคา ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

เลขที ่91/2560
เสนอราคา ตกลงราคา ลว. 22 ก.พ. 60

600.00 บาท 600.00 บาท

28

29

เป็นผู้รับจ้างทีม่อีาชีพ
รับจ้างโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

จ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
โครงการฝึกอบรมเพิม่พูนความรู้และ
พัฒนาศักยภาพแกผู้่สูงอายุ ต าบล
ดอนไผ่ ประจ าปี 2560 ขนาด 1x3 
เมตร จ านวน 1 ป้าย

เป็นผู้รับจ้างทีม่อีาชีพ
รับจ้างโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

25

26

27

เป็นผู้รับจ้างทีม่อีาชีพ
รับจ้างโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

จ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวัน พร้อม
เคร่ืองด่ืม ส าหรับผู้เข้าร่วมอบรม 
จ านวน 56 คน ตามโครงการวัยรุ่น
ดอนไผ่ รักปลอดภยัฯ

เป็นผู้รับจ้างทีม่อีาชีพ
รับจ้างโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สินทางราชการรถจักรยานยนต์
พ่วงข้าง ทะเบียน ขฉ 804 ราชบุรี

เป็นผู้รับจ้างทีม่อีาชีพ
รับจ้างโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

จ้างเหมายานพาหนะรถยนต์ โดยสาร
ปรับอากาศ (ไมป่ระจ าทาง) จ านวน 1
 คัน จ านวน 2 วัน ตามโครงการ
วัยรุ่นดอนไผ่ รักปลอดภยั อย่าไว้ใจ
เอดส์ หา่งไกลยาเสพติด ประจ าปี
งบประมาณ 2560

บริษัท ซีเค กราฟฟิค อาร์ท 
ครีเอชั่น จ ากดั

บริษัท ซีเค กราฟฟิค อาร์ท 
ครีเอชั่น จ ากดั

จ้างเหมาจัดท าอาหารเช้า พร้อม
เคร่ืองด่ืม ส าหรับผู้เข้าร่วมอบรม 
จ านวน 56 คน ในวันที ่19 ก.พ.60
 ตามโครงการวัยรุ่นดอนไผ่ รัก
ปลอดภยัฯ



แบบ สขร.1

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง  วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจา้ง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สญัญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

        36,250.00        36,250.00 ตกลงราคา นางสาวศิริพร  หนูเจริญ นางสาวศิริพร  หนูเจริญ ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที ่92/2560

36,250.00 บาท 36,250.00 บาท ลว. 22 ก.พ. 60

        36,000.00        36,000.00 ตกลงราคา นายไพโรจน์ ไกรเพชร นายไพโรจน์ ไกรเพชร ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที ่93/2560

36,000.00 บาท 36,000.00 บาท ลว. 23 ก.พ. 60
        80,000.00        80,000.00 ตกลงราคา นายมาโนช  รสภริมย์ นายมาโนช  รสภริมย์ ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

เสนอราคา ตกลงราคา เลขที ่94/2560
80,000.00 บาท 80,000.00 บาท ลว. 24 ก.พ. 60

        75,000.00        75,000.00 ตกลงราคา นางสาวศิริพร  หนูเจริญ นางสาวศิริพร  หนูเจริญ ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที ่95/2560

75,000.00 บาท 75,000.00 บาท ลว. 27 ก.พ. 60

          1,880.00          1,880.00 ตกลงราคา ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขที ่114/2560

เสนอราคา ตกลงราคา ลว. 20 ก.พ. 60
1,880.00 บาท 1,880.00 บาท

เป็นผู้รับจ้างทีม่อีาชีพ
รับจ้างโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

จ้างเหมาจัดท าอาหารเช้า และอาหาร
กลางวัน ส าหรับผู้สูงอายุ จ านวน 
250 คน ตามโครงการฝึกอบรม
เพิม่พูนความรู้และพัฒนาศักยภาพแก่
ผู้สูงอายุต าบลดอนไผ่

เป็นผู้รับจ้างทีม่อีาชีพ
รับจ้างโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

เป็นผู้รับจ้างทีม่อีาชีพ
รับจ้างโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

30

31

32

33

จ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวัน 
อาหารว่าง พร้อมน้ าด่ืม จ านวน 2 มื้อ
 ส าหรับวันอบรม 23 ก.พ.60 
จ านวน 250 คน ตามโครงการ
ฝึกอบรมเพิม่พูนความรู้และพัฒนา
ศักยภาพแกผู้่สูงอายุต าบลดอนไผ่

เป็นผู้รับจ้างทีม่อีาชีพ
รับจ้างโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

จัดซ้ือยางมะตอยส าเร็จรูป บรรจุถุง 
ถุงละ 20 กโิลกรัม จ านวน 300 ถุง

เป็นผู้ขายสินค้าชนิดนี้
โดยตรงซ่ึงเสนอราคาที่

ขายตามท้องตลาด

34 จ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
"ท่องเทีย่วราชบุรี ของดีเมอืงโอง่ 
ประจ าปี 2560"

บริษัท ซีเค กราฟฟิค อาร์ท 
ครีเอชั่น จ ากดั

บริษัท ซีเค กราฟฟิค อาร์ท 
ครีเอชั่น จ ากดั

จ้างเหมารถโดยสาร จ านวน 5 คัน .
โครงการฝึกอบรมเพิม่พูนความรู้และ
พัฒนาศักยภาพแกผู้่สูงอายุ ต าบล
ดอนไผ่ ประจ าปี 2560


