
แบบ สขร.1

ล าดับที่ งาน/จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

1 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน 5 รายการ 6,500.- ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรล าพระ

เพลิง จ ากัด               

6,500 บาท

สหกรณ์การเกษตรล าพระ

เพลิง จ ากัด               

6,500 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิงที่

อยู่ในเขต อ.ปักธงชัย

2 จัดซ้ือหมึกคอมพิวเตอร์              

จ านวน 2 รายการ

3,090.- ตกลงราคา ร้านปร๊ินเตอร์โซน         

3,090 บาท

ร้านปร๊ินเตอร์โซน         

3,090 บาท

เป็นตัวแทนจ าหน่ายวัสดุ

คอมพิวเตอร์ทีม่ีร้านต้ังอยู่ใน

เขตอ าเภอปักธงชัย

3 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์และปร๊ินเตอร์ 3,390.- ตกลงราคา ร้านคอมเทค             

3,390 บาท

ร้านคอมเทค             

3,390 บาท

เป็นตัวแทนจ าหน่ายและรับ

ซ่อมคอมพิวเตอร์ทีม่ีร้านต้ังอยู่

ในเขตอ าเภอปักธงชัย

4 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 800.- ตกลงราคา หจก. รวมวิทยา

นครราชสีมา 800 บาท

หจก. รวมวิทยา

นครราชสีมา 800 บาท

เป็นร้านจ าหน่ายวัสดุส านักงาน

ทุกชนิด

5 จ้างเหมาซ่อมปร๊ินเตอร์ 750.- ตกลงราคา ร้านปร๊ินเตอร์โซน         

750 บาท

ร้านปร๊ินเตอร์โซน         

750 บาท

เป็นตัวแทนจ าหน่ายและรับ

ซ่อมคอมพิวเตอร์ทีม่ีร้านต้ังอยู่

ในเขตอ าเภอปักธงชัย

สรุปผลการด าเนินจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือนธันวาคม 2557  ประจ าปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์

ผลการด าเนินการจัดซ้ือ-จัดจ้าง

ประจ าปีงบประมาณ 2558



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งาน/จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือนธันวาคม 2557  ประจ าปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์

6 จัดซ้ือหมึกคอมพิวเตอร์ 890.- ตกลงราคา ร้านปร๊ินแตอร์โซน        

890 บาท

ร้านปร๊ินแตอร์โซน        

890 บาท

เป็นตัวแทนจ าหน่ายวัสดุ

คอมพิวเตอร์ทีม่ีร้านต้ังอยู่ใน

เขตอ าเภอปักธงชัย

7 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง

 หมู่ 5 บ้านเก่านางเหริญ,                

หมู่ 4 บ้านหลุมข้าว

87,120.- ตกลงราคา นายฉัตรชัย  จรจังหรีด  

87,120 บาท

นายฉัตรชัย  จรจังหรีด  

87,120 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

8 จ้างเหมาท าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กโรงเรียนวัดหลุมข้าวและศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านนางเหริญ 

ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2557

14,400.- ตกลงราคา นางสัมฤทธิ ์ ชมกระโทก 

14,400 บาท

นางสัมฤทธิ ์ ชมกระโทก 

14,400 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

9 จัดซ้ือโคมดอกบัวและเทียน       

โครงการวันพ่อแห่งชาติ ประจ าปี 2557

1,770.- ตกลงราคา บริษัท ก่อทวี จ ากัด     

1,770 บาท

บริษัท ก่อทวี จ ากัด     

1,770 บาท

เป็นร้านจ าหน่ายวัสดุส านักงาน

ทุกชนิด

10 จ้างเหมาปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 84

 พรรษา โครงการวันพ่อแห่งชาติ 

ประจ าปี 2557

2,500.- ตกลงราคา นางอ้อย  ฉัตรจังหรีด   

2,500 บาท

นางอ้อย  ฉัตรจังหรีด   

2,500 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

ผลการด าเนินการจัดซ้ือ-จัดจ้าง

ประจ าปีงบประมาณ 2558



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งาน/จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือนธันวาคม 2557  ประจ าปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์

11 จ้างเหมาแต่งหน้า ท าผม เช่าชุดราตรีผ้า

ไหม เคร่ืองประดับ รองเท้าแก้ว 

โครงการเทศกาลไหมไทย ทีโ่คราช คร้ังที่

 15 ประจ าปี 2557

3,500.- ตกลงราคา นายอนุพงศ์  ชุ่มกระโทก 

3,500 บาท

นายอนุพงศ์  ชุ่มกระโทก 

3,500 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

12 จัดซ้ือธงชาติและธงสัญลักษณ์ ภปร. 

โครงการวันพ่อแห่งชาติ ประจ าปี 2557

25,500.- ตกลงราคา ร้านสตาร์พาณิชย์      

25,500 บาท

ร้านสตาร์พาณิชย์      

25,500 บาท

เป็นร้านจ าหน่ายวัสดุส านักงาน

ทุกชนิด

13 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล             

โครงการวันพ่อแห่งชาติ ประจ าปี 2557

800.- ตกลงราคา ร้านเก่งศิลป์               

800 บาท

ร้านเก่งศิลป์               

800 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

ผลการด าเนินการจัดซ้ือ-จัดจ้าง

ประจ าปีงบประมาณ 2558


