
แบบ สขร.1

ล าดับที่ งาน/จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

1 จ้างเหมายามรักษาการณ์ ประจ าเดือน

สิงหาคม 2558

5,100 ตกลงราคา นายก าปัน่  พันธ์ส าโรง  

5,100 บาท

นายก าปัน่  พันธ์ส าโรง  

5,100 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

2 จัดซ้ือวัสดุสาธิตโครงการฝึกอบรมกลุ่ม

อาชีพดอกไม้ประดิษฐ์               

จ านวน 21 รายการ

4,615 ตกลงราคา ร้านเตียต้ึงเฮง              

4,615 บาท

ร้านเตียต้ึงเฮง              

4,615 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุเกี่ยวกับการ

ประดิษฐ์ดอกไม้โดยตรง

3 จัดซ้ือวัสดุสาธิตโครงการฝึกอบรมกลุ่ม

อาชีพดอกไม้จันท์                    

จ านวน 15 รายการ

1,852 ตกลงราคา ร้านเตียต้ึงเฮง              

1,852 บาท

ร้านเตียต้ึงเฮง              

1,852 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุเกี่ยวกับการ

ประดิษฐ์ดอกไม้โดยตรง

4 จ้างเหมาท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพดอกไม้จันท์

1,500 ตกลงราคา นางกระทิง  ชาญเกษม    

1,500 บาท

นางกระทิง  ชาญเกษม    

1,500 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

5 จ้างเหมาท าอาหารกลางวัน โครงการ

ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพดอกไม้จันท์

1,250 ตกลงราคา นางสุนิษา แถมเกษม        

1,250 บาท

นางสุนิษา แถมเกษม        

1,250 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

6 จ้างเหมท าอาหารกลางวัน โครงการ

ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์

1,250 ตกลงราคา นางสุนิษา แถมเกษม        

1,250 บาท

นางสุนิษา แถมเกษม        

1,250 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

สรุปผลการด าเนินจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือนกันยายน 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 าเดือนกันยายน 2558  ประจ าปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์

7 จัดซ้ือวัสดุสาธิต โครงการฝึกอบรบกลุ่ม

อาชีพแหนมหมู                       

จ านวน 10 รายการ

2,414 ตกลงราคา นางสุนิษา แถมเกษม        

2,414 บาท

นางสุนิษา แถมเกษม        

2,414 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุเกี่ยวกับการ

ท าแหนม

8 จ้างเหมาท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

โครงการฝึกศึกษาและทัศนศึกษาสวน

สัตว์นครราชสีมา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์

1,125 ตกลงราคา นางสุนิษา แถมเกษม        

1,125 บาท

นางสุนิษา แถมเกษม        

1,125 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

9 จ้างเหมาท าอาหารกลางวัน โครงการฝึก

ศึกษาและทัศนศึกษาสวนสัตว์

นครราชสีมา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์

2,250 ตกลงราคา นางสุนิษา แถมเกษม        

2,250 บาท

นางสุนิษา แถมเกษม        

2,250 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

10 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล โครงการฝึก

ศึกษาและทัศนศึกษาสวนสัตว์

นครราชสีมา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์

300 ตกลงราคา ร้านเก่งศิลป์                 

300 บาท

ร้านเก่งศิลป์                 

300 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 าเดือนกันยายน 2558  ประจ าปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์

11 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล โครงการแม่

แห่งชาติ ประจ าปี 2558

300 ตกลงราคา ร้านเก่งศิลป์                 

300 บาท

ร้านเก่งศิลป์                 

300 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

12 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล เทิดพระเกียรติ

วันแม่แห่งชาติ ประจ าปี 2558

380 ตกลงราคา ร้านเก่งศิลป์                 

380 บาท

ร้านเก่งศิลป์                 

380 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

13 จ้างเหมาท าป้าย โครงการฝึกอบรมกลุ่ม

อาชีพดอกไม้จันท์

1,000 ตกลงราคา ร้านเก่งศิลป์                 

1,000 บาท

ร้านเก่งศิลป์                 

1,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

14 จัดซ้ือวัสดุสาธิตและอุปกรณ์ โครงการ

ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์  

จ านวน 3 รายการ

2,300 ตกลงราคา ร้านวรรณวัฒน์ไหมไทย     

2,300 บาท

ร้านวรรณวัฒน์ไหมไทย     

2,300 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายผ้าไหมโดยตรง

15 จัดซ้ือป้ายชื่อ โครงการฝึกศึกษาและ

ทัศนศึกษาสวนสัตว์นครราชสีมา ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบล

เกษมทรัพย์

600 ตกลงราคา ร้านฐานะภัณฑ์             

600 บาท

ร้านฐานะภัณฑ์             

600 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุส านักงานทีม่ี

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 าเดือนกันยายน 2558  ประจ าปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์

16 จัดซ้ือของสมนาคุณ  โครงการฝึกศึกษา

และทัศนศึกษาสวนสัตว์นครราชสีมา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน

ต าบลเกษมทรัพย์

540 ตกลงราคา บริษัท ก่อทวี จ ากัด         

 540 บาท

บริษัท ก่อทวี จ ากัด         

 540 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุส านักงานทีม่ี

ร้านในเขตอ าเภอปักธงชัย

17 จัดซ้ือธงสัญญาลักษณ์ "มวก" เนื่องใน

โอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา

 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม

มกุฏราชกุมาร 28 กรกฏาคม 2558

400 ตกลงราคา ร้านสินธงชัยวิทยา          

400 บาท

ร้านสินธงชัยวิทยา          

400 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุส านักงานทีม่ี

ร้านในเขตอ าเภอปักธงชัย

18 จัดซ้ือธงสัญญาลักษณ์ สก เนื่องในงาน

เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี

6,000 ตกลงราคา ร้านสินธงชัยวิทยา          

6,000 บาท

ร้านสินธงชัยวิทยา          

6,000 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุส านักงานทีม่ี

ร้านในเขตอ าเภอปักธงชัย

19 จัดซ้ือธงชาติเนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติ

 12 สิงหามหาราชินี

4,800 ตกลงราคา ร้านสินธงชัยวิทยา          

4,800 บาท

ร้านสินธงชัยวิทยา          

4,800 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุส านักงานทีม่ี

ร้านในเขตอ าเภอปักธงชัย

20 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน                 

จ านวน 1 รายการ

380 ตกลงราคา ร้านสินธงชัยวิทยา          

380 บาท

ร้านสินธงชัยวิทยา          

380 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุส านักงานทีม่ี

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 าเดือนกันยายน 2558  ประจ าปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์

21 จัดซ้ือวัสดุสาธิตปละอุปกรณ์ โครงการ

ฝึกอบรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

เพือ่ชีวิต และการส่ือสารเพือ่เตรียม

ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน          

 จ านวน 3 รายการ

1,628 ตกลงราคา ร้านสินธงชัยวิทยา          

1,628 บาท

ร้านสินธงชัยวิทยา          

1,628 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุส านักงานทีม่ี

ร้านในเขตอ าเภอปักธงชัย

22 จ้างเหมาก าจัดส่ิงปฎิกูล (สูบส้วม) 2,000 ตกลงราคา นายสมาน  เคล่ือนเมืองปัก 

2,000 บาท

นายสมาน  เคล่ือนเมืองปัก 

2,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

23 จ้างเหมาท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

โครงการฝึกอบรมท าน้ ายาล้างจานและ

ยาสระผม

1,750 ตกลงราคา นางกระทิง  ชาญเกษม    

1,750 บาท

นางกระทิง  ชาญเกษม    

1,750 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

24 จ้างเหมาท าอาหารกลางวัน โครงการ

ฝึกอบรมท าน้ ายาล้างจานและยาสระผม

1,500 ตกลงราคา นางสุนิษา แถมเกษม        

1,500 บาท

นางสุนิษา แถมเกษม        

1,500 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

25 จ้างเหมาท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

โครงการประชาชนรู้กฏหมายกับความ

สงบเรียบร้อยในชุมชน

2,800 ตกลงราคา นางสุนิษา แถมเกษม        

2,800 บาท

นางสุนิษา แถมเกษม        

2,800 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 าเดือนกันยายน 2558  ประจ าปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์

26 จ้างเหมาท าอาหารกลางวัน โครงการ

ฝึกอบรมการพัฒนาทักษะภาษอังกฤฤษ

เพือ่ชีวิต และการส่ือสารเพือ่เตรียม

ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

3,700 ตกลงราคา นางสุนิษา แถมเกษม        

3,700 บาท

นางสุนิษา แถมเกษม        

3,700 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

27 จ้างเหมาท าอาหารกลางวัน โครงการ

ประชาชนรู้กฏหมายกับความสงบ

เรียบร้อยในชุมชน

2,600 ตกลงราคา นางสุนิษา แถมเกษม        

2,600 บาท

นางสุนิษา แถมเกษม        

2,600 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

28 จ้างเหมาท าป้าย โครงการประชาชนรู้

กฏหมายกับความสงบเรียบร้อยในชุมชน

450 ตกลงราคา ร้านเก่งศิลป์                 

450 บาท

ร้านเก่งศิลป์                 

450 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

29 จ้างเหมาท าป้าย โครงการฝึกอบรมการ

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพือ่ชีวิต และ

การส่ือสารเพือ่เตรียมความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียน

450 ตกลงราคา ร้านเก่งศิลป์                 

450 บาท

ร้านเก่งศิลป์                 

450 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

30 จ้างเหมาท าป้าย โครงการฝึกอบรม ท า

น้ ายาล้างจานและยาสระผม

1,000 ตกลงราคา ร้านเก่งศิลป์                 

1,000 บาท

ร้านเก่งศิลป์                 

1,000 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 าเดือนกันยายน 2558  ประจ าปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์

31 จ้างเหมาซ่อมแซมห้องส่วนการคลัง 40,000 ตกลงราคา ร้านโสการช่าง              

40,000 บาท

ร้านโสการช่าง              

40,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

32 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า                        

จ านวน 4 รายการ

3,030 ตกลงราคา หจก.สินไพศาลฮาร์ดแวร์   

3,030 บาท

หจก.สินไพศาลฮาร์ดแวร์   

3,030 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุไฟฟ้าทีม่ีร้าน

ในเขตอ าเภอปักธงชัย

33 ซ่อมแซมเปล่ียนยางรถยนต์ กอ9497 นม

 จ านวน 4 เส้น

22,000 ตกลงราคา หจก. วิจิตรศิลป ปักธงชัย  

22,000 บาท

หจก. วิจิตรศิลป ปักธงชัย  

22,000 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายและเปล่ียนยาง

รถยนต์ทีม่ีร้านในเขตอ าเภอปัก

ธงชัย

34 จ้างเหมาซ่อมแซม ตรวจเช็ครถยนต์ส่วน

ราชการ กอ 9497 นม              

จ านวน 2 รายการ

1,550 ตกลงราคา หจก. วิจิตรศิลป ปักธงชัย  

1,550 บาท

หจก. วิจิตรศิลป ปักธงชัย  

1,550 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

35 จัดซ้ือวัสดุสาธิตและอุปกรณ์ โครงการ

ฝึกอบรมท าน้ ายาล้างจานและยาสระผม

 จ านวน 3 รายการ

2,475 ตกลงราคา ร้านวิโรฒวิทยาภัณฑ์       

2,475 บาท

ร้านวิโรฒวิทยาภัณฑ์       

2,475 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายเคมีภัณฑ์โดยตรง

ผลการด าเนินการจัดซ้ือ-จัดจ้าง

ประจ าปีงบประมาณ 2558



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งาน/จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือนกันยายน 2558  ประจ าปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์

36 จ้างเหมายานพาหนะ (รถปรับอากาศ 2 

ชั้น) โครงการอบรมเพิม่ประสิทธิภาพ

การบริหารงานท้องถิ่นและศึกษาดูงาน

การด าเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง  จ านวน 1 คัน

15,000 ตกลงราคา นายประวิทย์  ทรสูงเนิน  

15,000 บาท

นายประวิทย์  ทรสูงเนิน  

15,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

37 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร                

จ านวน 2 รายการ

1,071 ตกลงราคา บริษัท อุบลวัสดุ จ ากัด      

1,071 บาท

บริษัท อุบลวัสดุ จ ากัด      

1,071 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุการเกษตร

โดยตรง

38 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมการ

ปลูกผักสวนครัวเพือ่การยังชีพ           

จ านวน 11 รายการ

886.50 ตกลงราคา บริษัท อุบลวัสดุ จ ากัด      

886.50 บาท

บริษัท อุบลวัสดุ จ ากัด      

886.50 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุการเกษตร

โดยตรง

39 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน                 

จ านวน 18 รายการ (ส านักปลัด)

10,991 ตกลงราคา บริษัท อุบลวัสดุ จ ากัด      

10,991 บาท

บริษัท อุบลวัสดุ จ ากัด      

10,991 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุส านักงาน 

โดยตรง

40 จักซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว         

จ านวน 25 รายการ (ส านักปลัด)

15,038 ตกลงราคา บริษัท อุบลวัสดุ จ ากัด      

15,038 บาท

บริษัท อุบลวัสดุ จ ากัด      

15,038 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุงานบ้านงาน

ครัวโดยตรง

ผลการด าเนินการจัดซ้ือ-จัดจ้าง

ประจ าปีงบประมาณ 2558



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งาน/จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือนกันยายน 2558  ประจ าปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์

41 จักซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว         

จ านวน 15 รายการ (กองศึกษา)

4,979 ตกลงราคา บริษัท อุบลวัสดุ จ ากัด      

4,979 บาท

บริษัท อุบลวัสดุ จ ากัด      

4,979 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุงานบ้านงาน

ครัวโดยตรง

42 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน                 

จ านวน 23 รายการ (กองศึกษา)

6,279 ตกลงราคา บริษัท อุบลวัสดุ จ ากัด      

6,279 บาท

บริษัท อุบลวัสดุ จ ากัด      

6,279 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุส านักงาน 

โดยตรง

43 จัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ โครงการ

ประชาชนรู้เร่ืองกฎหมายกับความสงบ

เรียบร้อยในชุมชน                   

จ านวน 2 รายการ

575 ตกลงราคา บริษัท อุบลวัสดุ จ ากัด      

575 บาท

บริษัท อุบลวัสดุ จ ากัด      

575 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุส านักงาน 

โดยตรง

44 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมคันคลอง 

(ด้านท้ายท่อลอดเหล่ียม) บ้านเก่านางเห

ริญ หมู่ที ่๕  (เงินสะสม)

185,000 สอบราคา หจก.ปรนันท์ ก่อสร้าง      

185,000 บาท

หจก.ปรนันท์ ก่อสร้าง      

185,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรงและเสนอราคาต่ าสุด

45 จัดซ้ือวัสดุฝึกภาคปฏิบัติ โครงการอบรม

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

ประจ าปี 2558                      

จ านวน 6 รายการ

6,600 ตกลงราคา ร้านดับเพลิงไฟร์แมนโปร

ดักส์ 6,600 บาท

ร้านดับเพลิงไฟร์แมนโปร

ดักส์ 6,600 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุดับเพลิงที่

ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ผลการด าเนินการจัดซ้ือ-จัดจ้าง

ประจ าปีงบประมาณ 2558



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งาน/จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือนกันยายน 2558  ประจ าปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์

46 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์และเอกสารการ

ฝึกอบรม โครงการอบรมอาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจ าปี 2558 

จ านวน 6 รายการ

3,150 ตกลงราคา ร้านสัมพันธ์อินเตอร์กรุ๊ฟ  

3,150 บาท

ร้านสัมพันธ์อินเตอร์กรุ๊ฟ  

3,150 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุส านักงานที่

ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

47 จ้างเหมารถรับ-ส่งผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 

โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือน ประจ าปี 2558

2,000 ตกลงราคา นายสัน  คิดส าโรง          

2,000 บาท

นายสัน  คิดส าโรง          

2,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

48 จัดซ้ือชุดฝึกปฏิบัติการ อปพร. พร้อม

เคร่ืองหมายและอุปกรณ์ครบชุด 

โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือน ประจ าปี 2558

27,000 ตกลงราคา ร้านรวมเคร่ืองหมาย-เคร่ือง

สนาม  27,000 บาท

ร้านรวมเคร่ืองหมาย-เคร่ือง

สนาม  27,000 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายชุด อปพร. และ

เคร่ืองหมาย ทีป่ระกอบอาชีพนี้

โดยตรง

49 จ้างเหมาท าความสะอาดสถานทีพ่ักของ

ผู้ฝึกอบรม โครงการอบรมอาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจ าปี 2558

1,000 ตกลงราคา นายจอง  แดงสันเทียะ     

1,000 บาท

นายจอง  แดงสันเทียะ     

1,000 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 าเดือนกันยายน 2558  ประจ าปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์

50 จ้างเหมาท าความสะอาดอุปกรณ์เคร่ือง

นอน โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกัน

ภัยฝ่ายพลเรือน ประจ าปี 2558

900 ตกลงราคา นายจอง  แดงสันเทียะ     

900 บาท

นายจอง  แดงสันเทียะ     

900 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

51 จ้างเหมาท าวุฒิบัตรและบัตรประจ าตัว 

โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือน ประจ าปี 2558

900 ตกลงราคา นายธนากร พงษ์เจษฎา

พิพัฒน์  900 บาท

นายธนากร พงษ์เจษฎา

พิพัฒน์  900 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

52 จ้างเหมาท าอาหารผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือน ประจ าปี 2558

12,480 ตกลงราคา นางจันจิรา เทาเกาะ       

12,480 บาท

นางจันจิรา เทาเกาะ       

12,480 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

53 จ้างเหมาท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือน ประจ าปี 2558

4,000 ตกลงราคา นางจันจิรา เทาเกาะ       

4,000 บาท

นางจันจิรา เทาเกาะ       

4,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

54 จ้างเหมาท าป้ายบอกทางและป้ายแจ้ง

เตือน                                 จ านวน

 6 ป้าย

27,000 ตกลงราคา ร้านอิสระกรุ๊ป              

27,000 บาท

ร้านอิสระกรุ๊ป              

27,000 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 าเดือนกันยายน 2558  ประจ าปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์

55 จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในเขต

พืน้ทีต่ าบลเกษมทรัพย์ทัง้ 9 หมู่บ้าน     

     จ านวน 48 จุด

1,400 ตกลงราคา นายส าเริง  ผันครบุรี       

1,400 บาท

นายส าเริง  ผันครบุรี       

1,400 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

56 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล โครงการส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม เพือ่พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต เยาวชน ประชาชน

600 ตกลงราคา ร้านเก่งศิลป์                 

600 บาท

ร้านเก่งศิลป์                 

600 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

57 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล โครงการ

เสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นเข้มแข็ง

1,000 ตกลงราคา ร้านเก่งศิลป์                 

1,000 บาท

ร้านเก่งศิลป์                 

1,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

58 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม 

โครงการเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่น

เข็มแข็ง  จ านวน 14 รายการ

4,363 ตกลงราคา ร้านสินธงชัย                

4,363 บาท

ร้านสินธงชัย                

4,363 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุส านักงานที่

ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ผลการด าเนินการจัดซ้ือ-จัดจ้าง

ประจ าปีงบประมาณ 2558



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งาน/จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือนกันยายน 2558  ประจ าปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์

59 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์และเอกสารในการ

ฝึกอบรม โครงการส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิต 

เยาวชน ประชาชน                       

จ านวน 3 รายการ

1,720 ตกลงราคา ร้านสินธงชัย                

1,720 บาท

ร้านสินธงชัย                

1,720 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุส านักงานที่

ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

60 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กองคลัง)          

จ านวน 15 รายการ

11,355 ตกลงราคา ร้านสินธงชัย                

11,355 บาท

ร้านสินธงชัย                

11,355 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุส านักงานที่

ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

61 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กองศึกษา)        

จ านวน 11 รายการ

10,704 ตกลงราคา ร้านสินธงชัย                

10,704 บาท

ร้านสินธงชัย                

10,704 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุส านักงานที่

ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

62 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (กองศึกษา) 

จ านวน 9 รายการ

4,333 ตกลงราคา ร้านสินธงชัย                

4,333 บาท

ร้านสินธงชัย                

4,333 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุส านักงานที่

ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

63 จ้างเหมาท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชน 

ประชาชน

4,000 ตกลงราคา นางสุนิสา  แถมเกษม       

4,000 บาท

นางสุนิสา  แถมเกษม       

4,000 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 าเดือนกันยายน 2558  ประจ าปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์

64 จ้างเหมาท าอาหารกลางวัน โครงการ

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพือ่พัฒนา

คุณภาพชีวิต เยาวชน ประชาชน

4,000 ตกลงราคา นางสุนิสา  แถมเกษม       

4,000 บาท

นางสุนิสา  แถมเกษม       

4,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

65 จ้างเหมาท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษเพือ่ชีวิตและการส่ือสารเพือ่

เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

3,160 ตกลงราคา นางสุนิสา  แถมเกษม       

3,160 บาท

นางสุนิสา  แถมเกษม       

3,160 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

66 จ้างเหมาท าส าเนาคู่มือประชาชน 900 ตกลงราคา นางสาวศศิวิมล  พูนกิ่ง    

900 บาท

นางสาวศศิวิมล  พูนกิ่ง    

900 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

67 จ้างเหมาท าส าเนาเล่มแผนพัฒนาสามปี 

(พ.ศ.2559-2561)

2,805 ตกลงราคา นางสาวศศิวิมล  พูนกิ่ง    

2,805 บาท

นางสาวศศิวิมล  พูนกิ่ง    

2,805 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

68 จ้างเหมารถพาหนะรับ-ส่ง (รถตู้) ผู้เข้า

รับการฝึกอบรม โครงการเสริมสร้าง

ครอบครัวให้อบอุ่นเข้มแข็ง

2,000 ตกลงราคา นายสัน  คิดส าโรง          

2,000 บาท

นายสัน  คิดส าโรง          

2,000 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 าเดือนกันยายน 2558  ประจ าปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์

69 จ้างเหมาพาหนะรับ-ส่ง (รถปรับอากาศ 

2 ชั้น) โครงการเสริมสร้างครอบครัวให้

อบอุ่นเข้มแข็ง

8,000 ตกลงราคา นายประวิทย์  ทรสูงเนิน  

8,000 บาท

นายประวิทย์  ทรสูงเนิน  

8,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

70 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางภายใน

ต าบลเกษมทรัพย์

9,600 ตกลงราคา นายบรรจง  นวลเกษม     

9,600 บาท

นายบรรจง  นวลเกษม     

9,600 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

71 จ้างเหมาร้ือถอนถังประปา ชนิดหอสูง

แบบถังไฟเบอร์กลาสบ้านเก่านางเหริญ 

หมู่ที ่5

15,000 ตกลงราคา นายธวัชชัย  เทียมส าโรง  

15,000 บาท

นายธวัชชัย  เทียมส าโรง  

15,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

72 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง                

จ านวน 5 รายการ

6,300 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรล าพระ

เพลิง จ ากัด               

6,300 บาท

สหกรณ์การเกษตรล าพระ

เพลิง จ ากัด               

6,300 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิงที่

อยู่ในเขต อ.ปักธงชัย

73 จ้างเหมาพาหนะรับ-ส่ง (รถตู้) โครงการ

ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชน

เข็มแข็งตามรอยเท้าพ่อภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

4,500 ตกลงราคา นายสัน  คิดส าโรง          

4,500 บาท

นายสัน  คิดส าโรง          

4,500 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 าเดือนกันยายน 2558  ประจ าปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์

74 จ้างเหมาท าอาหารกลางวัน โครงการ

ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชน 

เข้มแข็งตามรอยพ่อ

2,940 ตกลงราคา นางสุนิสา  แถมเกษม       

2,940 บาท

นางสุนิสา  แถมเกษม       

2,940 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

75 จ้างเหมาท าป้ายนิเทศศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กจ านวน 14 รายการ

2,360 ตกลงราคา ร้านเก่งศิลป์                 

2,360 บาท

ร้านเก่งศิลป์                 

2,360 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

76 จ้างเหมาท าป้าย โครงการเยี่ยมบ้าน

ผู้สูงอายุ คนพิการด้อยโอกาส

450 ตกลงราคา ร้านเก่งศิลป์                 

450 บาท

ร้านเก่งศิลป์                 

450 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

77 จ้างเหมาท าป้ายอะคลิลิคตลาดนัด

ชุมชนต าบลเกษมทรัพย์

2,500 ตกลงราคา ร้านเก่งศิลป์                 

2,500 บาท

ร้านเก่งศิลป์                 

2,500 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

78 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ โครงการอบรมเพิม่

ประสิทธิภาพการบริหารงานท้องถิ่นและ

ศึกษาดูงานการด าเนินชีวิตตามแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง                    

จ านวน 3 รายการ

1,920 ตกลงราคา ร้านสินธงชัย                

1,920 บาท

ร้านสินธงชัย                

1,920 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุส านักงานที่

ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ผลการด าเนินการจัดซ้ือ-จัดจ้าง

ประจ าปีงบประมาณ 2558



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งาน/จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือนกันยายน 2558  ประจ าปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์

79 จ้างเหมาท าป้าย โครงการอบรมเพิม่

ประสทิธิภาพการบริหารงานท้องถิ่นและ

ศึกษาดูงานการด าเนินชีวิตตามแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง

750 ตกลงราคา ร้านเก่งศิลป์                 

750 บาท

ร้านเก่งศิลป์                 

750 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

80 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กองคลัง)          

จ านวน 2 รายการ

2,040 ตกลงราคา ร้านสินธงชัย                

2,040 บาท

ร้านสินธงชัย                

2,040 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุส านักงานที่

ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

81 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กองศึกษา)        

จ านวน 16 รายการ

5,171 ตกลงราคา ร้านสินธงชัย                

5,171 บาท

ร้านสินธงชัย                

5,171 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุส านักงานที่

ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

82 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ส านักปลัด)     

จ านวน 1 รายการ

740 ตกลงราคา ร้านสินธงชัย                

740 บาท

ร้านสินธงชัย                

740 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุส านักงานที่

ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

83 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)      

จ านวน 8 รายการ

3,555 ตกลงราคา ร้านคอมเทค                

3,555 บาท

ร้านคอมเทค                

3,555 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุคอมพิวเตอร์

ทีป่ระกอบอาชีพนี้โดยตรง

84 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองศึกษา)     

 จ านวน 2 รายการ

2,880 ตกลงราคา ร้านคอมเทค                

2,880 บาท

ร้านคอมเทค                

2,880 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุคอมพิวเตอร์

ทีป่ระกอบอาชีพนี้โดยตรง

ผลการด าเนินการจัดซ้ือ-จัดจ้าง

ประจ าปีงบประมาณ 2558



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งาน/จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือนกันยายน 2558  ประจ าปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์

85 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)      

จ านวน 9 รายการ

7,000 ตกลงราคา ร้านคอมเทค                

7,000 บาท

ร้านคอมเทค                

7,000 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุคอมพิวเตอร์

ทีป่ระกอบอาชีพนี้โดยตรง

86 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ส านักปลัด)     

จ านวน 1 รายการ

1,690 ตกลงราคา ร้านคอมเทค                

1,690 บาท

ร้านคอมเทค                

1,690 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุส านักงานที่

ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

87 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก 

(สายบ้านนายหลง) บ้านโคกนางเหริญ 

หมู่ที7่

62,000 ตกลงราคา หจก.ชิษณุพงษ์ อินเตอร์

กรุ๊ป 62,000 บาท

หจก.ชิษณุพงษ์ อินเตอร์

กรุ๊ป 62,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรงและเสนอราคาต่ าสุด

88 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)      

จ านวน 3 รายการ

6,310 ตกลงราคา ร้านปร๊ินเตอร์โซน           

6,310 บาท

ร้านปร๊ินเตอร์โซน           

6,310 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุคอมพิวเตอร์

ทีป่ระกอบอาชีพนี้โดยตรง

89 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด)     

 จ านวน 5 รายการ

7,429 ตกลงราคา ร้านปร๊ินเตอร์โซน           

7,429 บาท

ร้านปร๊ินเตอร์โซน           

7,429 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุคอมพิวเตอร์

ทีป่ระกอบอาชีพนี้โดยตรง

ผลการด าเนินการจัดซ้ือ-จัดจ้าง

ประจ าปีงบประมาณ 2558



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งาน/จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือนกันยายน 2558  ประจ าปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์

90 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ส านักปลัด)     

จ านวน 18 รายการ

16,945 ตกลงราคา ร้านสินธงชัย                

16,945 บาท

ร้านสินธงชัย                

16,945 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุส านักงานที่

ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

91 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กองคลัง)     

จ านวน 18 รายการ

5,680 ตกลงราคา ร้านสินธงชัย                

5,680 บาท

ร้านสินธงชัย                

5,680 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุส านักงานที่

ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

92 จ้างเหมาบริการบริหารและจัดการเว็บ

ไซด์ โดเมนเนมและโฮลต้ิง ประจ าปี 

2558

5,000 ตกลงราคา หจก.ออลล์เว็บเทคโนโลยี   

 5,000 บาท

หจก.ออลล์เว็บเทคโนโลยี   

 5,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

93 จ้างเหมาท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

ประชุมคณะกรรมการบริหาร

ศูนย์บริการและถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลเกษม

ทรัพย์

720 ตกลงราคา นางสุนิสา  แถมเกษม      

720 บาท

นางสุนิสา  แถมเกษม      

720 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 าเดือนกันยายน 2558  ประจ าปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์

94 จ้างเหมาท ากลางวัน ประชุม

คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ า

ต าบลเกษมทรัพย์

1,440 ตกลงราคา นางสุนิสา  แถมเกษม      

1,440 บาท

นางสุนิสา  แถมเกษม      

1,440 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

95 จ้างเหมาท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลเกษมทรัพย์ สมัยสามัญที ่3 คร้ังที่

 2

550 ตกลงราคา นางสุนิสา  แถมเกษม      

550 บาท

นางสุนิสา  แถมเกษม      

550 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

96 จ้างเหมาท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลเกษมทรัพย์ สมัยสามัญที ่3 คร้ังที่

 1

550 ตกลงราคา นางสุนิสา  แถมเกษม      

550 บาท

นางสุนิสา  แถมเกษม      

550 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

97 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กองคลัง)      

จ านวน 3 รายการ

1,080 ตกลงราคา ร้านคอมเทค                

1,080 บาท

ร้านคอมเทค                

1,080 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุส านักงานทีม่ี

ร้านในเขตอ าเภอปักธงชัย

98 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง                   

จ านวน 4 รายการ
14,100 ตกลงราคา

หจก.ปรนันท์ ก่อสร้าง      

14,100 บาท

หจก.ปรนันท์ ก่อสร้าง      

14,100 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุก่อสร้างที่

ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ผลการด าเนินการจัดซ้ือ-จัดจ้าง

ประจ าปีงบประมาณ 2558



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งาน/จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือนกันยายน 2558  ประจ าปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์

99 จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในเขต

พืน้ทีต่ าบลเกษมทรัพย์ทัง้ 9 หมู่บ้าน     

     จ านวน 12 จุด

2,400 ตกลงราคา นายฉัตรชัย จรจังหรีด      

2,400 บาท

นายฉัตรชัย จรจังหรีด      

2,400 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

100 จ้างเหมาปรับปรุงผนังห้องท างานส านัก

ปลัด

21,000 ตกลงราคา ร้านโสการช่าง              

21,000 บาท

ร้านโสการช่าง              

21,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

101 จ้างเหมาปรับปรุงฝ้าเพดานห้องส านัก

ปลัด

42,000 ตกลงราคา ร้านโสการช่าง              

42,000 บาท

ร้านโสการช่าง              

42,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

ผลการด าเนินการจัดซ้ือ-จัดจ้าง

ประจ าปีงบประมาณ 2558


