
แบบ สขร.1

ล าดับที่ งาน/จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

1 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บ้านโคกนางเหริญ หมู่ที ่7 

(ซอยบ้านนางหลง)

177,000 ตกลงราคา หจก. ปรนันท์ก่อสร้าง      

177,000 บาท

หจก. ปรนันท์ก่อสร้าง      

177,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรงและเสนอราคาต่ าสุด

2 จ้างเหมายามรักษาการณ์ ประจ าเดือน

มกราคม 2559

5,100 ตกลงราคา นายก าปัน่  พันธ์ส าโรง  

5,100 บาท

นายก าปัน่  พันธ์ส าโรง  

5,100 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

3 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บ้านหนองศาลา หมู่ที ่1 

(ซอยท่าตะหลุง)

97,000 ตกลงราคา หจก. ปรนันท์ก่อสร้าง      

97,000 บาท

หจก. ปรนันท์ก่อสร้าง      

97,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรงและเสนอราคาต่ าสุด

4 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 

รูปตัวยู บ้านเก่านางเหริญ หมู่ที ่5

361,000 ตกลงราคา หจก. สาม จ. การช่าง      

361,000 บาท

หจก. สาม จ. การช่าง      

361,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรงและเสนอราคาต่ าสุด

5 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง                

จ านวน 4 รายการ

3,900 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรล าพระ

เพลิง จ ากัด               

3,900 บาท

สหกรณ์การเกษตรล าพระ

เพลิง จ ากัด               

3,900 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิงที่

อยู่ในเขต อ.ปักธงชัย

สรุปผลการด าเนินจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2559  ประจ าปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์

ผลการด าเนินการจัดซ้ือ-จัดจ้าง

ประจ าปีงบประมาณ 2559



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งาน/จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2559  ประจ าปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์

6 จัดซ้ือครุภัณฑ์อื่น (โต๊ะชุดม้าหินอ่อน)   

จ านวน 3 ชุด

9,533.70 ตกลงราคา หจก. บัววัสดุภัณฑ์         

9,533.70 บาท

หจก. บัววัสดุภัณฑ์         

9,533.70 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายม้าหินอ่อนโดย

ตรงทีอ่ยู่ในเขต อ.ปักธงชัยและ

เสนอราคาต่ าสุด

7 จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์          

จ านวน 1 รายการ

200 ตกลงราคา ร้านคอมเทค                

200 บาท

ร้านคอมเทค                

200 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

8 จ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

รับช าระภาษีเคล่ือนที ่ประจ าปี 2559

300 ตกลงราคา นายสุทธิชัย  เฮงสวัสด์ิ     

300 บาท

นายสุทธิชัย  เฮงสวัสด์ิ     

300 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

9 จ้างเหมาท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์

โครงการรับช าระภาษีเคล่ือนที ่ประจ าปี

 2559

3,000 ตกลงราคา นายสถิตย์  เสถียรพรมราช 

3,000 บาท

นายสถิตย์  เสถียรพรมราช 

3,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

10 จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์          

จ านวน 1 รายการ

3,200 ตกลงราคา ร้านปร๊ินเตอร์โซน          

6,160 บาท

ร้านปร๊ินเตอร์โซน          

6,160 บาท
เป็นผู้รับจ้างซ่อมแซม

คอมพิวเตอร์โดยตรงทีม่ีร้าน

ต้ังอยู่ในเขต อ.ปักธงชัย

ผลการด าเนินการจัดซ้ือ-จัดจ้าง

ประจ าปีงบประมาณ 2559



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งาน/จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2559  ประจ าปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์

11 จัดซ้ือวัสดุในการเปิดงาน โครงการ

แข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ต้านยา

เสพติด องค์การบริหารส่วนต าบลเกษม

ทรัพย์ ประจ าปี 2559

299 ตกลงราคา บริษัท ก่อทวี จ ากัด        

299 บาท

บริษัท ก่อทวี จ ากัด        

299 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุทีอ่ยู่ในเขต 

อ.ปักธงชัย

12 จัดซ้ือวัสดุในการจัดงาน โครงการ

แข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ต้านยา

เสพติด องค์การบริหารส่วนต าบลเกษม

ทรัพย์ ประจ าปี 2559

3,769 ตกลงราคา บริษัท ก่อทวี จ ากัด         

3,769 บาท

บริษัท ก่อทวี จ ากัด         

3,769 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุทีอ่ยู่ในเขต 

อ.ปักธงชัย

13 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน โครงการแข่งขัน

กีฬาเยาวชน ประชาชน ต้านยาเสพติด 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

ประจ าปี 2559

2,559 ตกลงราคา บริษัท ก่อทวี จ ากัด         

2,559 บาท

บริษัท ก่อทวี จ ากัด         

2,559 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุทีอ่ยู่ในเขต 

อ.ปักธงชัย

ผลการด าเนินการจัดซ้ือ-จัดจ้าง

ประจ าปีงบประมาณ 2559



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งาน/จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2559  ประจ าปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์

14 จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา โครงการแข่งขันกีฬา

เยาวชน ประชาชน ต้านยาเสพติด 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

ประจ าปี 2559

11,100 ตกลงราคา ร้านกิตติสปอร์ต        

11,100 บาท

ร้านกิตติสปอร์ต        

11,100 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายอุปกรณ์กีฬาทีม่ี

ร้านต้ังอยู่ในเขต อ.ปักธงชัย

15 จัดซ้ือถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬา 

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน

 ต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วน

ต าบลเกษมทรัพย์ ประจ าปี 2559

5,400 ตกลงราคา ร้านกิตติสปอร์ต        

5,400 บาท

ร้านกิตติสปอร์ต        

5,400 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายถ้วยรางวัลทีม่ี

ร้านต้ังอยู่ในเขต อ.ปักธงชัย

16 จัดซ้ือสกอร์บอร์ดกีฬา โครงการแข่งขัน

กีฬาเยาวชน ประชาชน ต้านยาเสพติด 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

ประจ าปี 2559

5,000 ตกลงราคา ร้านกิตติสปอร์ต        

5,000 บาท

ร้านกิตติสปอร์ต        

5,000 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายอุปกรณ์กีฬาทีม่ี

ร้านต้ังอยู่ในเขต อ.ปักธงชัย

ผลการด าเนินการจัดซ้ือ-จัดจ้าง

ประจ าปีงบประมาณ 2559



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งาน/จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2559  ประจ าปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์

17 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานทีจ่ัดงาน 

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน

 ต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วน

ต าบลเกษมทรัพย์ ประจ าปี 2559

7,500 ตกลงราคา นายฉัตรชัย  จรจังหรีด     

7,500 บาท

นายฉัตรชัย  จรจังหรีด     

7,500 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

18 จ้างเหมาจัดหาเคร่ืองขยายเสียง 

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน

 ต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วน

ต าบลเกษมทรัพย์ ประจ าปี 2559

2,500 ตกลงราคา นายปรีชา ประมัดสระน้อย

2,500 บาท

นายปรีชา ประมัดสระน้อย

2,500 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

19 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล โครงการ

แข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนต้านยา

เสพติด องค์การบริหารส่วนต าบลเกษม

ทรัพย์ ประจ าปี 2559

1,400 ตกลงราคา ร้านเก่งศิลป์                

1,400 บาท

ร้านเก่งศิลป์                

1,400 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรงทีม่ีร้านต้ังอยู่ในเขต     

อ. ปักธงชัย

ผลการด าเนินการจัดซ้ือ-จัดจ้าง

ประจ าปีงบประมาณ 2559



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งาน/จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2559  ประจ าปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์

20 จัดซ้ือน้ าด่ืม โครงการแข่งขันกีฬา

เยาวชน ประชาชน ต้านยาเสพติด 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

ประจ าปี 2559

925 ตกลงราคา ร้านศรัณย์ค้าปลีกค้าส่ง     

925 บาท

ร้านศรัณย์ค้าปลีกค้าส่ง     

925 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรงทีม่ีร้านต้ังอยู่ในเขต     

อ. ปักธงชัย

ผลการด าเนินการจัดซ้ือ-จัดจ้าง

ประจ าปีงบประมาณ 2559


