
แบบ สขร.1

ลําดับที่ งาน/จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

1 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 1,500.- ตกลงราคา นายสมัคร  อุดสระน้อย 

1,500 บาท

นายสมัคร  อุดสระน้อย 

1,500 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

2 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกษมทรัพย์ 

ประจําเดือนมีนาคม 2558

11,600.- ตกลงราคา นายสัมฤทธิ ์ ชมกระโทก  

11,600 บาท

นายสัมฤทธิ ์ ชมกระโทก  

11,600 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

3 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน                 

จํานวน  3  รายการ

8,060.- ตกลงราคา ร้านฐานะภัณฑ์         

8,060 บาท

ร้านฐานะภัณฑ์         

8,060 บาท

เป็นผู้จําหน่ายวัสดุสํานักงาน

ทุกชนิด ทีม่ีร้านในเขตอําเภอ

ปักธงชัย

4 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์              

จํานวน  12  รายการ

11,243.- ตกลงราคา ร้านคอมเทค           

11,243 บาท

ร้านคอมเทค           

11,243 บาท

เป็นตัวแทนจําหน่ายวัสดุ

คอมพิวเตอร์ทีม่ีร้านต้ังอยู่ใน

เขตอําเภอปักธงชัย

5 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์              

จํานวน  1  รายการ

790.- ตกลงราคา ร้านปร๊ินเตอร์โซน         

790 บาท

ร้านปร๊ินเตอร์โซน         

790 บาท

เป็นตัวแทนจําหน่ายวัสดุ

คอมพิวเตอร์ทีม่ีร้านต้ังอยู่ใน

เขตอําเภอปักธงชัย

สรุปผลการดําเนินจัดซ้ือจัดจ้าง ประจําเดือนพฤษภาคม 2558  ประจําปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์

ผลการดําเนินการจัดซ้ือ-จัดจ้าง

ประจําปีงบประมาณ 2558



แบบ สขร.1

ลําดับที่ งาน/จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินจัดซ้ือจัดจ้าง ประจําเดือนพฤษภาคม 2558  ประจําปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์

6 จัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิง                

จํานวน 4 รายการ

5,000.- ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรลําพระ

เพลิง จํากัด               

5,000 บาท

สหกรณ์การเกษตรลําพระ

เพลิง จํากัด               

5,000 บาท

เป็นผู้จําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงที่

อยู่ในเขต อ.ปักธงชัย

7 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 7,490.- ตกลงราคา บ. เมืองย่าออฟฟิศโปรดักส์ 

 7,490 บาท

บ. เมืองย่าออฟฟิศโปรดักส์ 

 7,490 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

8 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,950.- ตกลงราคา บ. เมืองย่าออฟฟิศโปรดักส์ 

 3,950 บาท

บ. เมืองย่าออฟฟิศโปรดักส์ 

 3,950 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

9 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกษมทรัพย์ 

ประจําเดือนเมษายน 2558

3,500.- ตกลงราคา นางเสมือน  ราชภักดี   

3,500 บาท

นางเสมือน  ราชภักดี   

3,500 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

10 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน                 

จํานวน  7  รายการ

11,050.- ตกลงราคา ร้านศรีประภัณฑ์      

11,050 บาท

ร้านศรีประภัณฑ์      

11,050 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

11 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ 300.- ตกลงราคา ร้านปร๊ินเตอร์โซน         

300 บาท

ร้านปร๊ินเตอร์โซน         

300 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

ผลการดําเนินการจัดซ้ือ-จัดจ้าง

ประจําปีงบประมาณ 2558



แบบ สขร.1

ลําดับที่ งาน/จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินจัดซ้ือจัดจ้าง ประจําเดือนพฤษภาคม 2558  ประจําปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์

12 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน (ผงหมึกเคร่ืองถ่าย

เอกสาร)   จํานวน  1  รายการ

5,992.- ตกลงราคา บ. เมืองย่าออฟฟิศโปรดักส์ 

 5,992 บาท

บ. เมืองย่าออฟฟิศโปรดักส์ 

 5,992 บาท

เป็นตัวแทนจําหน่ายวัสดุเคร่ือง

ถ่ายเอกสารโดยตรง

13 จัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิง                

จํานวน 3 รายการ

3,000.- ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรลําพระ

เพลิง จํากัด               

3,000 บาท

สหกรณ์การเกษตรลําพระ

เพลิง จํากัด               

3,000 บาท

เป็นผู้จําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงที่

อยู่ในเขต อ.ปักธงชัย

14 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1,900.- ตกลงราคา ร้านคลีนิคคอมพิวเตอร์  

1,900 บาท

ร้านคลีนิคคอมพิวเตอร์  

1,900 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

15 จัดซ้ือน้ํายาดับเพลิงวอเตอร์โฟม 9,000.- ตกลงราคา บริษัท นาซ่าไฟร์โปรดัคส์

แอนด์เซฟต้ี จํากัด      

9,000 บาท

บริษัท นาซ่าไฟร์โปรดัคส์

แอนด์เซฟต้ี จํากัด      

9,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

16 จ้างเหมาซ่อรถจักรยานยนต์ 2,585.- ตกลงราคา นายต๋ี  วงษาครบุรี     

2,585 บาท

นายต๋ี  วงษาครบุรี     

2,585 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

17 จัดซ้ือวัสดุงานรักษาความสงบภายใน 15,120.- ตกลงราคา ล้านชมบุญ            

15,120 บาท

ล้านชมบุญ            

15,120 บาท

เป็นตัวแทนจําหน่ายวัสดุรักษา

ความสงบภายในโดยตรง

ผลการดําเนินการจัดซ้ือ-จัดจ้าง

ประจําปีงบประมาณ 2558



แบบ สขร.1

ลําดับที่ งาน/จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินจัดซ้ือจัดจ้าง ประจําเดือนพฤษภาคม 2558  ประจําปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์

18 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน  จํานวน 3 รายการ 845.- ตกลงราคา ร้านฐานะภัณฑ์           

845 บาท

ร้านฐานะภัณฑ์           

845 บาท

เป็นผู้จําหน่ายวัสดุสํานักงาน

ทุกชนิด ทีม่ีร้านในเขตอําเภอ

ปักธงชัย

19 จัดซ้ือครุภัณฑ์สํารวจ กล้องระดับ 33,500.- ตกลงราคา หจก. ปนัดดาอานันท์  

33,500 บาท

หจก. ปนัดดาอานันท์  

33,500 บาท

เป็นผู้จําหน่ายประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

20 จัดซ้ือครุภัณฑ์สํารวจ เคร่ืองหาพิกัดด้วย

สัญญาณดาวเทียม GPS

24,500.- ตกลงราคา หจก. ปนัดดาอานันท์  

24,500 บาท

หจก. ปนัดดาอานันท์  

24,500 บาท

เป็นผู้จําหน่ายประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

21 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า  จํานวน 17 รายการ 48,370.- ตกลงราคา หจก.สินไพศาลฮาร์ดแวร์  

48,370 บาท

หจก.สินไพศาลฮาร์ดแวร์  

48,370 บาท

เป็นผู้จําหน่ายวัสดุไฟฟ้าทุก

ชนิดทีม่ีร้านในเขตอําเภอปัก

ธงชัย

ผลการดําเนินการจัดซ้ือ-จัดจ้าง

ประจําปีงบประมาณ 2558


