
แบบ สขร.1

ล าดับที่ งาน/จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

1 จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์          

จ านวน 2 รายการ

300 ตกลงราคา ร้านคอมเทค                

300 บาท

ร้านคอมเทค                

300 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรงทีม่ีร้านต้ังอยู่ในเขต     

อ. ปักธงชัย

2 จัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (วิทยุ

ส่ือสาร)                                    

จ านวน 5 เคร่ือง

50,000 ตกลงราคา หจก. เค.อาร์. เรดิโอ แอนด์

คอมมูนอเคชั่น              

50,000 บาท

หจก. เค.อาร์. เรดิโอ แอนด์

คอมมูนอเคชั่น              

50,000 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวิทยุส่ือสาร

โดยตรงและเสนอราคาต่ าสุด

3 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 

รูปตัวยู บ้านตะคร้อ หมู่ที ่9

96,000 ตกลงราคา หจก. สาม จ. การช่าง      

96,000 บาท

หจก. สาม จ. การช่าง      

96,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรงและเสนอราคาต่ าสุด

4 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (เก้าอี้พักคอย) 

 จ านวน 6 ตัว

30,000 ตกลงราคา บ. สีมาอินเตอร์เนชั่นแนล  

30,000 บาท

บ. สีมาอินเตอร์เนชั่นแนล  

30,000 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายครุภัณฑ์

ส านักงานโดยตรงและเสนอ

ราคาต่ าสุด

5 จ้างเหมายามรักษาการณ์ ประจ าเดือน

กุมภาพันธ์ 2559

5,100 ตกลงราคา นายก าปัน่  พันธ์ส าโรง  

5,100 บาท

นายก าปัน่  พันธ์ส าโรง  

5,100 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

สรุปผลการด าเนินจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือนมีนาคม 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 าเดือนมีนาคม 2559  ประจ าปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์

6 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลโครงการจัด

ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพือ่จัดท า

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

จ านวน 3 ป้าย

1,350 ตกลงราคา ร้านเก่งศิลป์                

1,350 บาท

ร้านเก่งศิลป์                

1,350 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรงทีม่ีร้านต้ังอยู่ในเขต     

อ. ปักธงชัย

7 จ้างเหมาท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

ผู้เข้าร่วมประชาคมต าบลระดับต าบล 

เพือ่จัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนา

สามปี (พ.ศ. 2560-2562)                 

   จ านวน 70 คน

1,750 ตกลงราคา นางสุนิสา  แถมเกษม      

1,750 บาท

นางสุนิสา  แถมเกษม      

1,750 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

8 จ้างเหมาท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน

เพือ่จัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 

2560-2562)                       จ านวน

 5 หมู่บ้าน

6,250 ตกลงราคา นางสุนิสา  แถมเกษม      

6,250 บาท

นางสุนิสา  แถมเกษม      

6,250 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

ผลการด าเนินการจัดซ้ือ-จัดจ้าง

ประจ าปีงบประมาณ 2559



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งาน/จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือนมีนาคม 2559  ประจ าปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์

9 จ้างเหมาท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน

เพือ่จัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 

2560-2562)                       จ านวน

 4 หมู่บ้าน

6,500 ตกลงราคา นางเสมือน  ราชภักดี       

6,500 บาท

นางเสมือน  ราชภักดี       

6,500 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

10 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน                  

จ านวน 5 รายการ

2,510 ตกลงราคา ร้านสินธงชัยวิทยา           

     2,510 บาท

ร้านสินธงชัยวิทยา           

     2,510 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุส านักงาน

โดยตรงทีม่ีร้านต้ังอยู่ในเขต    

อ.ปักธงชัย

11 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก (สายบ้านนายสมบัติ) บ้าน

หนองศาลา หมู่ที ่1  (เงินสะสม)

192,000 ตกลงราคา หจก. ชิษณุพงษ์อินเตอร์

กรุ๊ป 192,000 บาท

หจก. ชิษณุพงษ์อินเตอร์

กรุ๊ป 192,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรงและเสนอราคาต่ าสุด

12 จัดซ้ือครุภัณฑ์อื่น ๆ (ชุดเคร่ืองเล่น

สนาม) จ านวน 7 ชุด

99,000 ตกลงราคา ร้านเด็กดีของแม่            

99,000 บาท

ร้านเด็กดีของแม่            

99,000 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายเคร่ืองเล่นสนาม

โดยตรงและเสนอราคาต่ าสุด

ผลการด าเนินการจัดซ้ือ-จัดจ้าง

ประจ าปีงบประมาณ 2559



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งาน/จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือนมีนาคม 2559  ประจ าปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์

13 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนผิว

จราจรหินคลุก (สายป่าปะดา และสาย

เลียบคลองทุง่งาม) บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที ่3 

(เงินสะสม)

231,000 ตกลงราคา หจก. ปรนันท์ก่อสร้าง      

231,000 บาท

หจก. ปรนันท์ก่อสร้าง      

231,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรงและเสนอราคาต่ าสุด

14 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก (สายไปบ้านขี้เหล็ก) บ้านปอ

นางเหริญ หมู่ที ่6 (เงินสะสม)

235,000 ตกลงราคา หจก. ปรนันท์ก่อสร้าง      

235,000 บาท

หจก. ปรนันท์ก่อสร้าง      

235,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรงและเสนอราคาต่ าสุด

15 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนผิว

จราจรหินคลุก (สายเลียบคลอง

หนองตือ-คลองปะคาบ) บ้านใหม่เกษม

หมู่ที ่2 (เงินสะสม)

230,000 ตกลงราคา หจก. สาม จ. การช่าง      

230,000 บาท

หจก. สาม จ. การช่าง      

230,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรงและเสนอราคาต่ าสุด

16 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก (สายไปวัดป่าตุ๊กตาทอง) 

บ้านดอนมะเฟือง หมู่ที ่8 (เงินสะสม)

236,000 ตกลงราคา หจก. สาม จ. การช่าง      

236,000 บาท

หจก. สาม จ. การช่าง      

236,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรงและเสนอราคาต่ าสุด

ผลการด าเนินการจัดซ้ือ-จัดจ้าง

ประจ าปีงบประมาณ 2559



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งาน/จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือนมีนาคม 2559  ประจ าปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์

17 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก (ทางเขื่อม รพ สต. หลุม

ข้าว)บ้านหลุมข้าว หมู่ที ่4 (เงินสะสม)

76,000 ตกลงราคา หจก. สาม จ. การช่าง      

76,000 บาท

หจก. สาม จ. การช่าง      

76,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรงและเสนอราคาต่ าสุด

18 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก (สายทุง่ลี) บ้านหลุมข้าว   

หมู่ที ่4 (เงินสะสม)

197,000 ตกลงราคา หจก. สาม จ. การช่าง      

197,000 บาท

หจก. สาม จ. การช่าง      

197,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรงและเสนอราคาต่ าสุด

19 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนผิว

จราจรหินคลุก (สายเลียบคลองล าเชียง

สาและซอยบ้านนางเขียว) บ้านเก่านาง

เหริญ หมู่ที ่5 (เงินสะสม)

244,000 ตกลงราคา หจก. ปรนันท์ก่อสร้าง      

244,000 บาท

หจก. ปรนันท์ก่อสร้าง      

244,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรงและเสนอราคาต่ าสุด

20 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนผิว

จราจรหินคลุก (สายเลียบคลองทุง่งาม) 

บ้านตะคร้อ หมู่ที ่9 (เงินสะสม)

248,000 ตกลงราคา หจก. สาม จ. การช่าง      

248,000 บาท

หจก. สาม จ. การช่าง      

248,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรงและเสนอราคาต่ าสุด

ผลการด าเนินการจัดซ้ือ-จัดจ้าง

ประจ าปีงบประมาณ 2559



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งาน/จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือนมีนาคม 2559  ประจ าปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์

21 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก (สายป่าโจทย)์ บ้านหลุมข้าว

หมู่ที ่4 (เงินสะสม)

109,500 ตกลงราคา หจก. สาม จ. การช่าง      

109,500 บาท

หจก. สาม จ. การช่าง      

109,500 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรงและเสนอราคาต่ าสุด

22 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน                  

จ านวน 23 รายการ

5,340 ตกลงราคา ร้านสินธงชัยวิทยาวิทยา    

5,340 บาท

ร้านสินธงชัยวิทยาวิทยา    

5,340 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุส านักงาน

โดยตรงทีม่ีร้านต้ังอยู่ในเขต    

อ.ปักธงชัย

23 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง                   

จ านวน 5 รายการ

3,750 ตกลงราคา นายบุญพา  พันธ์เกษม     

3,750 บาท

นายบุญพา  พันธ์เกษม     

3,750 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง

โดยตรง

24 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ            

จ านวน 5 รายการ

11,700 ตกลงราคา หจก.สินไพศาลฮาร์ดแวร์   

11,700 บาท

หจก.สินไพศาลฮาร์ดแวร์   

11,700 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุไฟฟ้าและ

วิทยุโดยตรงทีม่ีร้านต้ังอยู่ในเขต

 อ.ปักธงชัย

25 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน                  

จ านวน 4 รายการ

2,840 ตกลงราคา ร้านน้องออม                

2,840 บาท

ร้านน้องออม                

2,840 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุส านักงาน

โดยตรง

ผลการด าเนินการจัดซ้ือ-จัดจ้าง
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แบบ สขร.1

ล าดับที่ งาน/จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือนมีนาคม 2559  ประจ าปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์

26 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์              

จ านวน 4 รายการ

600 ตกลงราคา ร้านปร๊ินเตอร์โซน          

600 บาท

ร้านปร๊ินเตอร์โซน          

600 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุคอมพิวเตอร์

โดยตรงทีม่ีร้านต้ังอยู่ในเขต อ.

ปักธงชัย

27 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ตรายางส านักปลัด)

 จ านวน 1 รายการ

250 ตกลงราคา บริษัท ก่อทวี จ ากัด       

250 บาท

บริษัท ก่อทวี จ ากัด       

250 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุส านักงาน

โดยตรงทีม่ีร้านต้ังอยู่ในเขต อ.

ปักธงชัย

28 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ตรายางกองช่าง)  

จ านวน 1 รายการ

500 ตกลงราคา บริษัท ก่อทวี จ ากัด       

500 บาท

บริษัท ก่อทวี จ ากัด       

500 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุส านักงาน

โดยตรงทีม่ีร้านต้ังอยู่ในเขต อ.

ปักธงชัย29 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ตรายางกองคลัง)  

จ านวน 1 รายการ

250 ตกลงราคา บริษัท ก่อทวี จ ากัด       

250 บาท

บริษัท ก่อทวี จ ากัด       

250 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุส านักงาน

โดยตรงทีม่ีร้านต้ังอยู่ในเขต อ.

ปักธงชัย
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