
แบบ สขร.1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

      3,500.00        3,500.00 ตกลงราคา นายสุพล ด ารงธีรภาพ นายสุพล ด ารงธีรภาพ ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง
เลขที่ 112/2560
ลว. 3 เม.ย. 60

         385.00          385.00 ตกลงราคา นางสาวเครือวัลย ์ศิริมังคโล นางสาวเครือวัลย ์ศิริมังคโล ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 115/2560

385.00 บาท ลว. 3 เม.ย. 60

      1,600.00        1,600.00 ตกลงราคา ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง
เลขที่ 116/2560

เสนอราคา ตกลงราคา ลว. 4 เม.ย. 60
1,600.00 บาท 1,600.00 บาท

         409.50          409.50 ตกลงราคา นางสาวนิตยา  อยู่แกว้ นางสาวนิตยา  อยู่แกว้ ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 117/2560

409.50 บาท 409.50 บาท ลว. 4 เม.ย. 60
         595.00          595.00 ตกลงราคา นางสาวเครือวัลย ์ศิริมังคโล นางสาวเครือวัลย ์ศิริมังคโล ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง

เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 118/2560
595.00 บาท 595.00 บาท ลว. 5 เม.ย. 60
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บริษัท ซีเค กราฟฟิค อาร์ท 
ครีเอชั่น จ ากดั

จา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
"โครงการรณรงค์ป้องกนัและลด
อบุัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ปี 2560 ระหว่าง 11-17
 เม.ย. 60"

เป็นผู้รับจา้งที่มีอาชีพ
รับจา้งโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

จา้งเหมาถา่ยเอกสารร่างแผนติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา (รอบเดือน
 เมษายน 2560)

เป็นผู้รับจา้งที่มีอาชีพ
รับจา้งโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

จา้งเหมาจดัท าอาหารว่างพร้อมน้ าด่ืม
 จ านวน 1 มือ้ ในวันที่ 5 เม.ย.60 
ส าหรับคณะกรรมการกองทุน
หลักประกนัสุขภาพฯ จ านวน 17 คน

เป็นผู้รับจา้งที่มีอาชีพ
รับจา้งโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

บริษัท ซีเค กราฟฟิค อาร์ท 
ครีเอชั่น จ ากดั

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กรกฎาคม  2560
องค์การบรหิารส่วนต าบลดอนไผ่  อ าเภอด าเนินสะดวก  จังหวัดราชบรุี

วันที่   30   เดอืน   เมษายน   พ.ศ.2560

จา้งเหมาจดัท าอาหารว่างพร้อมน้ าด่ืม
 จ านวน 1 มือ้ ในวันที่ 3 เม.ย.60 
ส าหรับคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนฯ จ านวน 11 คน

เป็นผู้รับจา้งที่มีอาชีพ
รับจา้งโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

1 จา้งเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพยสิ์นทางราชการ รถยนต์ 
ทะเบียน กฉ 7979 ราชบุรี

เป็นผู้รับจา้งที่มีอาชีพ
รับจา้งโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด
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แบบ สขร.1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

  150,000.00    150,000.00 ตกลงราคา นายอาวุธ ดวงสาย นายอาวุธ ดวงสาย ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 119/2560

150,000.00 บาท 150,000.00 บาท ลว. 5 เม.ย. 60
      7,520.00        7,520.00 ตกลงราคา นางสาวเครือวัลย ์ศิริมังคโล นางสาวเครือวัลย ์ศิริมังคโล ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง

เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 120/2560
7,520.00 บาท 7,520.00 บาท ลว. 10 เม.ย. 60

         875.00          875.00 ตกลงราคา นางสาวเครือวัลย ์ศิริมังคโล นางสาวเครือวัลย ์ศิริมังคโล ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 121/2560

875.00 บาท 875.00 บาท ลว. 10 เม.ย. 60
      2,000.00        2,000.00 ตกลงราคา นางสาวศิริพร  หนูเจริญ นางสาวศิริพร หนูเจริญ ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง

เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 122/2560
2,000.00 บาท 2,000.00 บาท ลว. 10 เม.ย. 60

         900.00          900.00 ตกลงราคา ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง
เลขที่ 123/2560

เสนอราคา ตกลงราคา ลว. 10 เม.ย. 60
900.00 บาท 900.00 บาท

    30,000.00      30,000.00 ตกลงราคา นางนงลักษณ์ ทองศรีสมบูรณ์ นางนงลักษณ์ ทองศรีสมบูรณ์ ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 124/2560

30,000.00 บาท 30,000.00 บาท ลว. 11 เม.ย. 60
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จา้งเหมาปรับปรุงสนามกฬีาฟุตบอล 
บริเวณด้านหลัง อบต.ดอนไผ่ (ถมดิน
สนามบอล)

จา้งเหมาจดัท าอาหารพร้อมน้ าด่ืม
และน้ าแขง็ ส าหรับเจา้หน้าที่ประจ า
จดุตรวจ วันละ 3 มือ้ๆ ละ 40 บาท 
ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย.60 (7 
วันอนัตราย)

จา้งเหมาจดัท าอาหารว่าง พร้อม
เคร่ืองด่ืมประชุมสภา วันที่ 11 
เมษายน 2560

จา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
"โครงการอนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ วันดอกล าดวน
บาน ปี 2560"
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บริษัท ซีเค กราฟฟิค อาร์ท 
ครีเอชั่น จ ากดั

บริษัท ซีเค กราฟฟิค อาร์ท 
ครีเอชั่น จ ากดั

เป็นผู้รับจา้งที่มีอาชีพ
รับจา้งโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

เป็นผู้รับจา้งที่มีอาชีพ
รับจา้งโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

จา้งเหมาเช่าเวที พร้อมเคร่ืองเสียง 
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณี
สงกรานต์ วันดอกล าดวนบาน ปี 
2560

เป็นผู้รับจา้งที่มีอาชีพ
รับจา้งโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

เป็นผู้รับจา้งที่มีอาชีพ
รับจา้งโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

เป็นผู้รับจา้งที่มีอาชีพ
รับจา้งโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

จา้งเหมาเช่าเต็นท์ต้ังจดุตรวจ จ านวน
 1 หลัง ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย.
60 โครงการรณรงค์ป้องกนัและลด
อบุัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ปี 2560

เป็นผู้รับจา้งที่มีอาชีพ
รับจา้งโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด



แบบ สขร.1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

นางสาวศิริพร  หนูเจริญ นางสาวศิริพร หนูเจริญ ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 125/2560

     51,800.00 ตกลงราคา12

ลว. 11 เม.ย. 6051,800.00 บาท 51,800.00 บาท

เป็นผู้รับจา้งที่มีอาชีพ
รับจา้งโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

จา้งเหมาจดัท าอาหารกลางวัน อาหาร
ว่าง และน้ าด่ืม และเช่าเต็นท์ จ านวน
 4 หลัง ในวันที่ 13 เม.ย.60 
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณี
สงกรานต์ วันดอกล าดวนบาน ปี 
2560

    51,800.00



แบบ สขร.1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

      1,500.00        1,500.00 ตกลงราคา ฉายากร ฉายากร ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 126/2560

1,500.00 บาท 1,500.00 บาท ลว. 27 เม.ย. 60
      4,500.00        4,500.00 ตกลงราคา ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง

เลขที่ 127/2560
เสนอราคา ตกลงราคา ลว. 27 เม.ย. 60

4,500.00 บาท 4,500.00 บาท
    15,200.00      15,200.00 ตกลงราคา ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง

เลขที่ 128/2560
เสนอราคา ตกลงราคา ลว. 27 เม.ย. 60

15,200.00 บาท 15,200.00 บาท
      2,675.00        2,675.00 ตกลงราคา สมบัติการไฟฟ้า สมบัติการไฟฟ้า ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง

เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 129/2560
2,675.00 บาท 2,675.00 บาท ลว. 27 เม.ย. 60
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บริษัท ซีเค กราฟฟิค อาร์ท 
ครีเอชั่น จ ากดั

บริษัท ซีเค กราฟฟิค อาร์ท 
ครีเอชั่น จ ากดั

โชคกติติชัยเซลล์แอนด์
เซอร์วิส

โชคกติติชัยเซลล์แอนด์
เซอร์วิส

จา้งเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ครุภัณฑ์เคร่ืองใช้ส านักงาน 
(ส านักงานปลัด)

เป็นผู้รับจา้งที่มีอาชีพ
รับจา้งโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

จดัซ้ือขาต้ังรูป เป็นผู้ขายสินค้าชนิดนี้
โดยตรงซ่ึงเสนอราคาที่

ขายตามท้องตลาด

16 จดัซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
(แบตเตอร์ร่ีรถยนต์) หมายเลข
ทะเบียน กง 5458 ราชบุรี

เป็นผู้รับจา้งที่มีอาชีพ
รับจา้งโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

จดัซ้ือพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จ
พระเจา้อยู่หัว มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพวรางกรู พร้อมกรอบ 
จ านวน 2 กรอบ

เป็นผู้ขายสินค้าชนิดนี้
โดยตรงซ่ึงเสนอราคาที่

ขายตามท้องตลาด


