
แบบ สขร.1

ล าดับที่ งาน/จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

1 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง                

จ านวน 2 รายการ

3,000.- ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรล าพระ

เพลิง จ ากัด               

3,000 บาท

สหกรณ์การเกษตรล าพระ

เพลิง จ ากัด               

3,000 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิงที่

อยู่ในเขต อ.ปักธงชัย

2 จัดซ้ือแถบตรวจสารเสพติด      

โครงการคัดกรองตรวจหาสารเสพติดใน

เด็กและเยาวชนต าบลเกษมทรัพย์ 

ประจ าปี 2558

7,200.- ตกลงราคา ล้านชมบุญ              

7,200 บาท

ล้านชมบุญ              

7,200 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุทางการ

แพทย์โดยตรง

3 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน                 

จ านวน 42 รายการ

23,339.- ตกลงราคา บริษัท ก่อทวี จ ากัด   

23,339 บาท

บริษัท ก่อทวี จ ากัด   

23,339 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุส านักงานทีม่ี

ร้านในเขตอ าเภอปักธงชัย

4 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว         

จ านวน 7 รายการ

6,500.- ตกลงราคา บริษัท ก่อทวี จ ากัด     

6,500 บาท

บริษัท ก่อทวี จ ากัด     

6,500 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุงานบ้านงาน

ครัวทีม่ีร้านในเขตอ าเภอปัก

ธงชัย

สรุปผลการด าเนินจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือนมกราคม 2558  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 าเดือนมกราคม 2558  ประจ าปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์

5 จ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์ 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนนในช่วงเทสกาลปีใหม่ พ.ศ. 2558

600.- ตกลงราคา ร้านเก่งศิลป์ 2             

600 บาท

ร้านเก่งศิลป์ 2             

600 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

6 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน                 

จ านวน 57 รายการ

40,525.- ตกลงราคา ร้านศรีประภัณฑ์      

40,525 บาท

ร้านศรีประภัณฑ์      

40,525 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุส านักงานทีม่ี

ร้านในเขตอ าเภอปักธงชัย

7 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์                

 จ านวน 1 รายการ

200.- ตกลงราคา ร้านคอมเทค               

200 บาท

ร้านคอมเทค               

200 บาท

เป็นตัวแทนจ าหน่ายและรับ

ซ่อมคอมพิวเตอร์ทีม่ีร้านต้ังอยู่

ในเขตอ าเภอปักธงชัย

8 ค่าตอบแทนผู้น าเต้นแอโรบิก    

โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกก าลัง

กาย โดยการแข่งขันการเต้นแอโรบิก 

ประจ าปี 2557

2,700.- ตกลงราคา นายประพจน์  สุวรรณชาติ 

2,700 บาท

นายประพจน์  สุวรรณชาติ 

2,700 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

9 จัดซ้ือชุดกีฬาโครงการส่งเสริมสุขภาพ

การออกก าลังกาย โดยการแข่งขันการ

เต้นแอโรบิก ประจ าปี 2557

31,460.- ตกลงราคา ร้านกิตติสปอร์ต       

31,460 บาท

ร้านกิตติสปอร์ต       

31,460 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายชุดกีฬา ทีม่ีร้าน

ต้ังอยู่ในเขตอ าเภอปักธงชัย

ผลการด าเนินการจัดซ้ือ-จัดจ้าง

ประจ าปีงบประมาณ 2558



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งาน/จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือนมกราคม 2558  ประจ าปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์

10 จ้างท าตราประทับ จ านวน 2 รายการ 630.- ตกลงราคา ร้านศรีประภัณฑ์          

630 บาท

ร้านศรีประภัณฑ์          

630 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

11 จัดซ้ือวัสดุส าหรับท าซุ้มงานผ้าไหม 

จ านวน 17 รายการ               

โครงการเทศกาล ไหมไทยทีโ่คราช    

คร้ังที ่15 ประจ าปี 2557

32,000.- ตกลงราคา ร้าน ช.วัสดุภัณฑ์      

32,000 บาท

ร้าน ช.วัสดุภัณฑ์      

32,000 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุส านักงาน

ทุกชนิด ทีม่ีร้านในเขตอ าเภอ

ปักธงชัย

12 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน  

ส าหรับเด็กทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม ในวันที ่9 

มกราคม 2558 โครงการงานวันเด็ก

แห่งชาติ องค์การบริหารส่วนต าบล

เกษมทรัพย์ ประจ าปี 2558

12,000.- ตกลงราคา นางสัมฤทธิ ์ ชมกระโทก 

12,000 บาท

นางสัมฤทธิ ์ ชมกระโทก 

12,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

13 จัดซ้ือของรางวัล โครงการวันเด็ก

แห่งชาติ องค์การบริหารส่วนต าบล

เกษมทรัพย์ ประจ าปี 2558

18,980.- ตกลงราคา ร้าน ช.วัสดุภัณฑ์      

18,980 บาท

ร้าน ช.วัสดุภัณฑ์      

18,980 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุทุกชนิด ทีม่ี

ร้านในเขตอ าเภอปักธงชัย

ผลการด าเนินการจัดซ้ือ-จัดจ้าง

ประจ าปีงบประมาณ 2558



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งาน/จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือนมกราคม 2558  ประจ าปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์

14 จัดซ้ือวัสดุในการจัดกิจกรรม โครงการ

งานวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วน

ต าบลเกษมทรัพย์ ประจ าปี 2558

4,485.- ตกลงราคา ร้าน ช.วัสดุภัณฑ์        

4,485 บาท

ร้าน ช.วัสดุภัณฑ์        

4,485 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุทุกชนิด ทีม่ี

ร้านในเขตอ าเภอปักธงชัย

15 จ้างเหมาเช่าเต๊นท์และเก้าอี้ โครงการ

งานวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วน

ต าบลเกษมทรัพย์ ประจ าปี 2558   

(ส่วนการศึกษา)

3,600.- ตกลงราคา นางสาวพันธุท์ิพา  ภูวนารถ

 3,600 บาท

นางสาวพันธุท์ิพา  ภูวนารถ

 3,600 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

16 จ้างเหมาเวทีและเคร่ืองเสียง  โครงการ

งานวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วน

ต าบลเกษมทรัพย์ ประจ าปี 2558    

(ส่วนการศึกษา)

4,000.- ตกลงราคา นายค ารณ  ฉัตรฉิมพลี  

4,000 บาท

นายค ารณ  ฉัตรฉิมพลี  

4,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

17 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล โครงการงานวัน

เด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนต าบล

เกษมทรัพย์ ประจ าปี 2558

1,900.- ตกลงราคา ร้านเก่งศิลป์           

1,900บาท

ร้านเก่งศิลป์           

1,900บาท

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 าเดือนมกราคม 2558  ประจ าปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์

18 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์              

จ านวน 4 รายการ

1,200.- ตกลงราคา ร้านปร๊ินเตอร์โซน       

1,200 บาท

ร้านปร๊ินเตอร์โซน       

1,200 บาท

เป็นตัวแทนจ าหน่ายและรับ

ซ่อมคอมพิวเตอร์ทีม่ีร้านต้ังอยู่

ในเขตอ าเภอปักธงชัย

19 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกษมทรัพย์ 

ประจ าเดือนธันวาคม 2557

15,200.- ตกลงราคา นางสัมฤทธิ ์ ชมกระโทก 

15,200 บาท

นางสัมฤทธิ ์ ชมกระโทก 

15,200 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

20 จ้างเหมารถรับ-ส่ง ทีมต าบลเกษมทรัพย์

เข้าร่วมแข่งขันเต้นแอโรบิคงานผ้าไหม

ปักธงชัย

5,600.- ตกลงราคา นางสมจิต นวลเกษม    

5,600 บาท

นางสมจิต นวลเกษม    

5,600 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

ผลการด าเนินการจัดซ้ือ-จัดจ้าง

ประจ าปีงบประมาณ 2558


