
ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจา้ง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สญัญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจา้ง

          600.00           600.00 ตกลงราคา บนัทึกตกลงการจ้าง
เลขที่ 145/2560

เสนอราคา ตกลงราคา ลว.1 ม.ิย.60
600.00  บาท 600.00 บาท

     22,950.00      22,950.00 ตกลงราคา นางสาวศิริพร  หนเูจริญ นางสาวศิริพร  หนเูจริญ บนัทึกตกลงการจ้าง
เสนอราคา 22,950.- บาท ตกลงราคา 22,950.- บาท เลขที่ 146/2560

ลว.5 ม.ิย.60

     39,000.00      39,000.00 ตกลงราคา นายมาโนช  รสภริมย์ นายมาโนช  รสภริมย์ บนัทึกตกลงการจ้าง
เสนอราคา 39,000.- บาท ตกลงราคา 39,000.- บาท เลขที่ 147/2560

ลว.6 ม.ิย.60

       3,000.00        3,000.00 ตกลงราคา นายวิรัช บญุญารัตนสถาพร นายวิรัช บญุญารัตนสถาพร ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เสนอราคา 3,000.- บาท ตกลงราคา 3,000.- บาท เลขที่ 148/2560

ลว.6 ม.ิย.60
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จ้างเหมาจัดท าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม
 และอาหารกลางวัน ส าหรับผู้เข้าร่วม
โครงการฯ จ านวน 135 คน ในวันที่ 6 
ม.ิย.2560

เปน็ผู้รับจ้างที่มี
อาชีพรับจ้างโดยตรง
 และเสนอราคาต่ าสุด

จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จ านวน 
3 คัน ๆ ละ 13,000.- บาท เปน็เวลา 1
 วัน ในวันที่ 7 มิ.ย.60 เพื่อน าผู้เข้าร่วม
โครงการฯ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ 
จังหวัดปทุมธานแีละเขาชะงุ้ม

เปน็ผู้รับจ้างที่มี
อาชีพรับจ้างโดยตรง
 และเสนอราคาต่ าสุด

จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ ส าหรับการก าจัด
ผักตบชวา ตามโครงการคลองสวย น้ าใส
 ประชารัฐร่วมใจ

เปน็ผู้ขายสินค้าชนดิ
นีโ้ดยตรง ซ่ึงเสนอ
ราคาที่ขายตาม

ท้องตลาด

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มถุินายน  2560
องค์การบรหิารส่วนต าบลดอนไผ่  อ าเภอด าเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี

วันที่   30  เดอืน  มถุินายน  พ.ศ.2560

เปน็ผู้รับจ้างที่มี
อาชีพรับจ้างโดยตรง
 และเสนอราคาต่ าสุด

บริษทั ซีเค กราฟฟิก อาร์ท ครี
เอชัน่ จ ากดั

บริษทั ซีเค กราฟฟิก อาร์ท ครี
เอชัน่ จ ากดั

1 จ้างเหมาจัดท าปา้ยประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมและศึกษาดูงานตามรอย
พระบาท และโครงการอนัเนือ่งมาจาก
พระราชด าริ ตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง
ระหว่างวันที่ 6 - 7 มถิุนายน 2560 
(ขนาด 1.2 x 2.5 เมตร)



ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจา้ง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สญัญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจา้ง

       5,000.00        5,000.00 ตกลงราคา นางสาวเครือวัลย์ ศิริมงัคโล นางสาวเครือวัลย์ ศิริมงัคโล ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เสนอราคา 5,000.- บาท ตกลงราคา 5,000.- บาท เลขที่ 149/2560

ลว.6 ม.ิย.60

     13,500.00      13,500.00 ตกลงราคา นายศักด์ิดา ปติิวุฒิ นายศักด์ิดา ปติิวุฒิ บนัทึกตกลงการจ้าง
เสนอราคา 13,500.- บาท ตกลงราคา 13,500.- บาท เลขที่ 150/2560

ลว.7 ม.ิย.60

จ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวัน และ      27,000.00      27,000.00 ตกลงราคา ป.ปลาเผา ป.ปลาเผา บนัทึกตกลงการจ้าง
เคร่ืองด่ืม ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ เสนอราคา 27,000.- บาท ตกลงราคา 27,000.- บาท เลขที่ 151/2560
ศึกษาดูงาน จ านวน 135 คน ในวันที่ ลว.7 ม.ิย.60
7 มิ.ย.60 ตามโครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานตามรอยพระบาทฯ
จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซม        8,600.13        8,600.13 ตกลงราคา ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
ทรัพย์สินทางราชการ (รถยนต์ เลขที่ 152/2560
หมายเลขทะเบยีน กน 389 ราชบรีุ) เสนอราคา 8,600.13 บาท ตกลงราคา 8,600.13 บาท ลว.12 ม.ิย.60

     25,583.04      25,583.04 ตกลงราคา บนัทึกตกลงการซ้ือขาย
เลขที่ 153/2560

เสนอราคา 25,583.04 บาท ตกลงราคา 25,583.04 บาท ลว.12 ม.ิย.60
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จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ของนกัเรียน 
ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ระหว่างวันที่ 12 ม.ิย. - 
4 ต.ค.2560 (จ านวน 81 วัน)

เปน็ผู้ขายสินค้าชนดิ
นีโ้ดยตรง ซ่ึงเสนอ
ราคาที่ขายตาม

ท้องตลาด

เปน็ผู้รับจ้างที่มี
อาชีพรับจ้างโดยตรง
 และเสนอราคาต่ าสุด

จ้างเหมาจัดท าอาหารเช้าและเคร่ืองด่ืม 
ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน 
จ านวน 135 คน ในวันที่ 7 ม.ิย.60 
ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานตาม
รอยพระบาทฯ

เปน็ผู้รับจ้างที่มี
อาชีพรับจ้างโดยตรง
 และเสนอราคาต่ าสุด

จ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวัน พร้อม
เคร่ืองด่ืม ส าหรับผู้ก าจัดผักตบชวา 
วัชพืช และขยะมูลฝอยในล าคลอง แหล่ง
น้ าสาธารณะ ในต าบลดอนไผ่

เปน็ผู้รับจ้างที่มี
อาชีพรับจ้างโดยตรง
 และเสนอราคาต่ าสุด

บริษทั โตโยต้า ธีรชัยราชบร่ีุ 
จ ากดั

บริษทั โตโยต้า ธีรชัยราชบร่ีุ 
จ ากดั

เปน็ผู้รับจ้างที่มี
อาชีพรับจ้างโดยตรง
 และเสนอราคาต่ าสุด

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบรีุ 
จ ากดั (ในพระบรมราชูปถัมภ)์

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบรีุ 
จ ากดั (ในพระบรมราชูปถัมภ)์



ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจา้ง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สญัญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจา้ง

   142,305.66    142,305.66 ตกลงราคา บนัทึกตกลงการซ้ือขาย
เลขที่ 154/2560

เสนอราคา 142,305.66 บาท ตกลงราคา 142,305.66 บาท ลว.12 ม.ิย.60

     72,000.00      72,000.00 ตกลงราคา ร้าน 1000 สุข ร้าน 1000 สุข ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เสนอราคา 72,000.- บาท ตกลงราคา 72,000.- บาท เลขที่ 155/2560

ลว.13 ม.ิย.60

          600.00           600.00 ตกลงราคา ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขที่ 156/2560

เสนอราคา ตกลงราคา ลว. 16 ม.ิย. 60
600.00 บาท 600.00 บาท

     18,000.00      18,000.00 ตกลงราคา นางสาวศิริพร  หนเูจริญ นางสาวศิริพร  หนเูจริญ ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 157/2560

18,000.00 บาท 18,000.00 บาท ลว. 19 ม.ิย. 60
     12,519.00      12,519.00 ตกลงราคา ร้านด าเนนิเซลล์ & เชอร์วิส ร้านด าเนนิเซลล์ & เชอร์วิส ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 158/2560
12,519.00 บาท 12,519.00 บาท ลว. 20 ม.ิย. 60

       5,920.00        5,920.00 ตกลงราคา ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขที่ 159/2560

เสนอราคา ตกลงราคา ลว. 26 ม.ิย. 60
5,920.00 บาท 5,920.00 บาท
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บริษทั ซีเค กราฟฟิก อาร์ท ครี
เอชัน่ จ ากดั

บริษทั ซีเค กราฟฟิก อาร์ท ครี
เอชัน่ จ ากดั

บริษทั ซีเค กราฟฟิก อาร์ท ครี
เอชัน่ จ ากดั

บริษทั ซีเค กราฟฟิก อาร์ท ครี
เอชัน่ จ ากดั

เปน็ผู้รับจ้างที่มี
อาชีพรับจ้างโดยตรง
 และเสนอราคาต่ าสุด

จ้างเหมาจัดท าปา้ยประชาสัมพันธ์
โครงการฯ และสติกเกอร์แยกประเภท
ขยะ และปา้ยบอกประเภทขยะอนัตราย
 ตามโครงการประชารัฐดอนไผ่รวมพลัง
ต าบลสะอาดใส่ใจส่ิงแวดล้อม ป ี2560

เปน็ผู้รับจ้างที่มี
อาชีพรับจ้างโดยตรง
 และเสนอราคาต่ าสุด

จ้างเหมาจัดท าปา้ยประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมฝึกอาชีพใหป้ระชาชน 
(ตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง) ประจ าป ี
2560 ขนาด 1.20x2.50 เมตร 
จ านวน 1 ปา้ย
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เปน็ผู้ขายสินค้าชนดิ
นีโ้ดยตรง ซ่ึงเสนอ
ราคาที่ขายตาม

ท้องตลาด

จัดซ้ือสารเคมีปอ้งกนัโรค (น้ ายาพ่น
หมอกควัน)

เปน็ผู้รับจ้างที่มี
อาชีพรับจ้างโดยตรง
 และเสนอราคาต่ าสุด

จ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวัน อารหาร
ว่าง และเคร่ืองด่ืม จ านวน 2 มือ้ 
ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพฯ

เปน็ผู้รับจ้างที่มี
อาชีพรับจ้างโดยตรง
 และเสนอราคาต่ าสุด

จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 11 ตัว

จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ของนกัเรียน 
ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 
อนบุาล 1 - ประถมศึกษาปทีี่ 6 ระหว่าง
วันที่ 12 มิ.ย. - 4 ต.ค.2560 (จ านวน 
81 วัน)

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบรีุ 
จ ากดั (ในพระบรมราชูปถัมภ)์

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบรีุ 
จ ากดั (ในพระบรมราชูปถัมภ)์

เปน็ผู้ขายสินค้าชนดิ
นีโ้ดยตรง ซ่ึงเสนอ
ราคาที่ขายตาม

ท้องตลาด



ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจา้ง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สญัญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจา้ง

       9,400.00        9,400.00 ตกลงราคา ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขที่ 160/2560

เสนอราคา ตกลงราคา ลว. 26 ม.ิย. 60
9,400.00 บาท 9,400.00 บาท

       3,500.00        3,500.00 ตกลงราคา นางทวินนัท์ ทองบา้นบอ่ นางทวินนัท์ ทองบา้นบอ่ ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 161/2560

3,500.00 บาท 3,500.00 บาท ลว. 26 ม.ิย. 60
          600.00           600.00 ตกลงราคา ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

เลขที่ 162/2560
เสนอราคา ตกลงราคา ลว. 26 ม.ิย. 60

600.00 บาท 600
          720.00           720.00 ตกลงราคา ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

เลขที่ 163/2560
เสนอราคา ตกลงราคา ลว. 26 ม.ิย. 60

720.00 บาท 720.00 บาท

       3,000.00        3,000.00 ตกลงราคา นายปยิวัฒน ์เอีย่มมนั นายปยิวัฒน ์เอีย่มมนั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 164/2560

3,000.00 บาท 3,000.00 บาท ลว. 28 ม.ิย. 60

       7,425.00        7,425.00 ตกลงราคา นางสาวศิริพร  หนเูจริญ นางสาวศิริพร  หนเูจริญ ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 165/2560

7,425.00 บาท 7,425.00 บาท ลว. 29 ม.ิย. 60

20 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ที่ใช้ในการจัดเวที
ประชาคมหมูบ่า้น ตามโครงการประชุม
ประฃาคมฯ

เปน็ผู้ขายสินค้าชนดิ
นีโ้ดยตรง ซ่ึงเสนอ
ราคาที่ขายตาม

ท้องตลาด

21 จ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวันพร้อม
เคร่ืองด่ืมในวันที่ 30 ม.ิย.60 ส าหรับ
ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการประชุม
ประชาคมฯ

เปน็ผู้รับจ้างที่มี
อาชีพรับจ้างโดยตรง
 และเสนอราคาต่ าสุด

บริษทั บญุศิริพาณิชย์ 1979 
จ ากดั

จ้างเหมาจัดท าปา้ยประชาสัมพันธ์ 
โครงการใหบ้ริการช าระภาษนีอกสถานที่
 ประจ าป ี2560 ขนาด 1x3 เมตร 
จ านวน 1 ปา้ย

เปน็ผู้รับจ้างที่มี
อาชีพรับจ้างโดยตรง
 และเสนอราคาต่ าสุด

จ้างเหมาจัดท าปา้ยประชาสัมพันธ์ 
โครงการประชุมประชาคมต าบลดอนไผ่ 
เพี่อจัดท าแผนพัฒนาสามป ีประจ าป ี
(พ.ศ.2560-2562) ปรับปรุงคร้ังที่ 2 
และแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีป ี(พ.ศ.
2561-2564)

เปน็ผู้รับจ้างที่มี
อาชีพรับจ้างโดยตรง
 และเสนอราคาต่ าสุด

บริษทั บญุศิริพาณิชย์ 1979 
จ ากดั

บริษทั ซีเค กราฟฟิก อาร์ท ครี
เอชัน่ จ ากดั

บริษทั ซีเค กราฟฟิก อาร์ท ครี
เอชัน่ จ ากดั

บริษทั ซีเค กราฟฟิก อาร์ท ครี
เอชัน่ จ ากดั

บริษทั ซีเค กราฟฟิก อาร์ท ครี
เอชัน่ จ ากดั

เปน็ผู้ขายสินค้าชนดิ
นีโ้ดยตรง ซ่ึงเสนอ
ราคาที่ขายตาม

ท้องตลาด

จ้างเหมาซ่อมแซมตะแกรงเพื่อน ามาเปน็
สถานที่รับขยะอนัตรายของชุมชน

เปน็ผู้รับจ้างที่มี
อาชีพรับจ้างโดยตรง
 และเสนอราคาต่ าสุด

18

19

จัดซ้ือถังขยะ แยกสี เหลือง เขียว น้ าเงิน
 แดง ขนาด 60 ลิตร พร้อมสกรีนแยก
ประเภทขยะ พร้อมขาต้ังเหล็ก จ านวน 2
 ชุด

16

17



ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจา้ง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สญัญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจา้ง

       3,465.00        3,465.00 ตกลงราคา นางสาวเครือวัลย์ ศิริมงัคโล นางสาวเครือวัลย์ ศิริมงัคโล ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 166/2560

3,465.00 บาท 3,465.00 บาท ลว. 30 ม.ิย. 60
       3,250.00        3,250.00 ตกลงราคา นายสุพล ด ารงธีรภาพ นายสุพล ด ารงธีรภาพ ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 167/2560
3,250.00 บาท 3,250.00 บาท ลว. 30 ม.ิย. 60

       1,800.00        1,800.00 ตกลงราคา นายสุพล ด ารงธีรภาพ นายสุพล ด ารงธีรภาพ ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เสนอราคา ตกลงราคา เลขที่ 168/2560

1,800.00 บาท 1,800.00 บาท ลว. 30 ม.ิย. 60

เปน็ผู้รับจ้างที่มี
อาชีพรับจ้างโดยตรง
 และเสนอราคาต่ าสุด

จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สินทางราชการ (รถยนต์หมายเลข
ทะเบยีน กง 5458 ราชบรีุ)

เปน็ผู้รับจ้างที่มี
อาชีพรับจ้างโดยตรง
 และเสนอราคาต่ าสุด

จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สินทางราชการ (รถยนต์หมายเลข
ทะเบยีน กฉ 7999 ราชบรีุ)

เปน็ผู้รับจ้างที่มี
อาชีพรับจ้างโดยตรง
 และเสนอราคาต่ าสุด

22

23

24

จ้างเหมาจัดท าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม
ในวันที่ 30 ม.ิย.60 ส าหรับประชาชนที่
เข้าร่วมโครงการประชุมประชาคมฯ


