
แบบ สขร.1

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจา้ง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของ
สญัญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

      4,200.00        4,200.00 ตกลงราคา ราชบรีุ โอ.เอ ราชบรีุ โอ.เอ ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 130/2560

4,200.00 บาท 4,200.00 บาท ลว. 4 พ.ค. 60
    13,800.00      13,800.00 ตกลงราคา ราชบรีุ โอ.เอ ราชบรีุ โอ.เอ ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 131/2560
13,800.00 บาท 13,800.00 บาท ลว. 4 พ.ค. 60

    19,000.00      19,000.00 ตกลงราคา ราชบรีุ โอ.เอ ราชบรีุ โอ.เอ ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 132/2560

19,000.00 บาท 19,000.00 บาท ลว. 4 พ.ค. 60
         700.00           700.00 ตกลงราคา ราชบรีุ โอ.เอ ราชบรีุ โอ.เอ ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 133/2560
700.00 บาท 700.00 บาท ลว. 4 พ.ค. 60

      4,000.00        4,000.00 ตกลงราคา ราชบรีุ โอ.เอ ราชบรีุ โอ.เอ ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 134/2560

4,000.00 บาท 4,000.00 บาท ลว. 4 พ.ค. 60

จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (ส านกังาน
ปลัด) หมึกปร้ินเตอร์ HP

จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 
หมกึปร้ินเตอร์ HP

เปน็ผู้ขายสินค้าชนดินี้
โดยตรง ซ่ึงเสนอราคาที่

ขายตามท้องตลาด

จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 
หมกึปร้ินเตอร์ (หมกึเติมบาเทอร์ สีด า
 ขนาด 500 ML) จ านวน 1 ขวด

เปน็ผู้ขายสินค้าชนดินี้
โดยตรง ซ่ึงเสนอราคาที่

ขายตามท้องตลาด

เปน็ผู้ขายสินค้าชนดินี้
โดยตรง ซ่ึงเสนอราคาที่

ขายตามท้องตลาด

เปน็ผู้ขายสินค้าชนดินี้
โดยตรง ซ่ึงเสนอราคาที่

ขายตามท้องตลาด
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5 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กอง
การศึกษา) หมึกปร้ินเตอร์ (FUJI 
XEROX 305d) เที่ยบเท่า จ านวน 2
 กล่อง
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สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  พฤษภาคม  2560
องค์การบรหิารส่วนต าบลดอนไผ่  อ าเภอด าเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี

วันที่   31   เดอืน   พฤษภาคม   พ.ศ.2560

จัดซ้ือวัสดุส านกังาน (ส านกังานปลัด) 
หมกึเคร่ืองถ่ายเอกสาร sharp จ านวน
 1 กล่อง

เปน็ผู้ขายสินค้าชนดินี้
โดยตรง ซ่ึงเสนอราคาที่

ขายตามท้องตลาด



แบบ สขร.1

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจา้ง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของ
สญัญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

      2,996.00        2,996.00 ตกลงราคา สมบติัการไฟฟ้า สมบติัการไฟฟ้า ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 135/2560

2,996.00 บาท 2,996.00 บาท ลว. 4 พ.ค. 60
    40,343.00      40,343.00 ตกลงราคา ดาราสปอร์ต ดาราสปอร์ต ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 136/2560
40,343.00 บาท 40,343.00 บาท ลว. 15 พ.ค. 60

      9,660.00        9,660.00 ตกลงราคา ร้าน 1000 สุข ร้าน 1000 สุข ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 137/2560

9,660.00 บาท 9,660.00 บาท ลว. 17 พ.ค. 60
      5,650.00        5,650.00 ตกลงราคา ดาราสปอร์ต ดาราสปอร์ต ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 138/2560
5,650.00 บาท 5,650.00 บาท ลว. 17 พ.ค. 60

      5,125.82        5,125.82 ตกลงราคา สหกรณ์โคนมหนองโพราชบรีุ 
จ ากดั (ในพระบรมราชูปถัมภ)์

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบรีุ 
จ ากดั (ในพระบรมราชูปถัมภ)์ ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่  139/2560
5,125.82 บาท 5,125.82 บาท ลว. 16 พ.ค. 60

    33,130.30      33,130.30 ตกลงราคา สหกรณ์โคนมหนองโพราชบรีุ 
จ ากดั (ในพระบรมราชูปถัมภ)์

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบรีุ 
จ ากดั (ในพระบรมราชูปถัมภ)์ ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 140/2560
ลว. 16 พ.ค. 60

      7,800.00        7,800.00 ตกลงราคา นายสมบติั  ขุนสาคร นายสมบติั ขุนสาคร ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 141/2560

7,800.00 บาท 7,800.00 บาท ลว. 23 พ.ค. 60

จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ของนกัเรียน 
ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 
(อนบุาล 1 - ประถม 6) (จ านวน 19 
วัน)

เปน็ผู้ขายสินค้าชนดินี้
โดยตรง ซ่ึงเสนอราคาที่

ขายตามท้องตลาด

จ้างเหมายกซัมเมอร์สเปล่ียนท่อส่งน้ า
 หมูท่ี่ 3 ต.ดอนไผ่

เปน็ผู้รับจ้างที่มอีาชีพ
รับจ้างโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

เปน็ผู้ขายสินค้าชนดินี้
โดยตรง ซ่ึงเสนอราคาที่

ขายตามท้องตลาด

จัดซ้ือผ้ากนัเปือ้นเด็กนกัเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เปน็ผู้ขายสินค้าชนดินี้
โดยตรง ซ่ึงเสนอราคาที่

ขายตามท้องตลาด

เปน็ผู้ขายสินค้าชนดินี้
โดยตรง ซ่ึงเสนอราคาที่

ขายตามท้องตลาด
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จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ของนกัเรียน 
ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 
(ศพด.) (จ านวน 19 วัน)

จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง 
(แบตเตอร่ีรถยนต์) ทะเบยีน บม 
7979 ราชบรีุ

จัดซ้ือที่นอนหมอนติดส าหรับเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
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เปน็ผู้ขายสินค้าชนดินี้
โดยตรง ซ่ึงเสนอราคาที่

ขายตามท้องตลาด

จัดซ้ือวัสดุกฬีา เปน็ผู้ขายสินค้าชนดินี้
โดยตรง ซ่ึงเสนอราคาที่

ขายตามท้องตลาด



แบบ สขร.1

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจา้ง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของ
สญัญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

         850.00           850.00 ตกลงราคา นางสาวนติยา อยูแ่กว้ นางสาวนติยา อยูแ่กว้ ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 142/2560

850.00 บาท 850.00 บาท ลว. 29 พ.ค. 60
จัดซ้ือสารก าจัดวัชพืช     33,000.00      33,000.00 ตกลงราคา นางสาวดาวประกาย เลิศธาราธิคุณ นางสาวดาวประกาย เลิศธาราธิคุณ ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
ลิบรา-อพั 48 จ านวน 3 ลัง เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 143/2560
พาราควอต จ านวน 3 ลัง 33,000.00 บาท 33,000.00 บาท ลว. 30 พ.ค. 60
ไกโฟเซต จ านวน 6 ลัง

         595.00           595.00 ตกลงราคา นางสาวเครือวัลย์ ศิริมงัคโล นางสาวเครือวัลย์ ศิริมงัคโล ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 144/2560

595.00 บาท 595.00 บาท ลว. 31 พ.ค. 60

จ้างเหมาจัดท าอาหารว่าง พร้อมน้ า
ด่ืมส าหรับคณะกรรมการจัดท า
แผนปฏบิติัการปอ้งกนัการทุจริต

เปน็ผู้ขายสินค้าชนดินี้
โดยตรง ซ่ึงเสนอราคาที่

ขายตามท้องตลาด

เปน็ผู้รับจ้างที่มอีาชีพ
รับจ้างโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด
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13 จ้างเหมาถ่ายเอกสารร่างแผนปฏบิติั
การปอ้งกนัการทุจริต 4 ป ี(พ.ศ.
2561-2564) จ านวน 17 เล่ม

เปน็ผู้รับจ้างที่มอีาชีพ
รับจ้างโดยตรง และ
เสนอราคาต่ าสุด

14


