
แบบ สขร.1

ล าดับที่ งาน/จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

1 จัดซ้ือผ้าห่มกันหนาว โครงการ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ประจ าปี 

2558

47,520.- ตกลงราคา ร้าน ช.วัสดุภัณฑ์      

47,520 บาท

ร้าน ช.วัสดุภัณฑ์      

47,520 บาท

เป็นผู้แทนจ าหน่ายโดยตรง ทีม่ี

ร้านอยู่ในเขตอ าเภอปักธงชัย

2 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน 5 รายการ 7,000.- ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรล าพระ

เพลิง จ ากัด               

7,000 บาท

สหกรณ์การเกษตรล าพระ

เพลิง จ ากัด               

7,000 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิงที่

อยู่ในเขต อ.ปักธงชัย

3 จัดซ้ือผงหมึกถ่ายเอกสาร            

จ านวน 1 รายการ

5,992.- ตกลงราคา บริษัทเมืองย่าออฟฟิศโพร

ดักส์ จ ากัด                   

5,992 บาท

บริษัทเมืองย่าออฟฟิศโพร

ดักส์ จ ากัด                   

5,992 บาท

เป็นผู้แทนจ าหน่ายหมึกเคร่ือง

ถ่ายเอกสารโดยเฉพาะ

4 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน 3 รายการ 3,500.- ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรล าพระ

เพลิง จ ากัด               

3,500 บาท

สหกรณ์การเกษตรล าพระ

เพลิง จ ากัด               

3,500 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิงที่

อยู่ในเขต อ.ปักธงชัย

5 จ้างเหมาเคร่ืองเสียง โครงการแข่งขัน

กีฬาเยาวชน ประชาชน ต าบลเกษม

ทรัพย์ ต้านยาเสพติด คร้ังที ่16          

ประจ าปี 2558

2,500.- ตกลงราคา นายไพโรจน์ เพชรส าโรง  

2,500 บาท

นายไพโรจน์ เพชรส าโรง  

2,500 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

สรุปผลการด าเนินจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 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 าเดือนกุมภาพันธ์ 2558  ประจ าปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์

6 จ้างเหมาท าสนาม โครงการแข่งขันกีฬา

เยาวชน ประชาชน ต าบลเกษมทรัพย์ 

ต้านยาเสพติด คร้ังที ่16          

ประจ าปี 2558

6,500.- ตกลงราคา นายฉัตรชัย จรจังหรีด  

6,500 บาท

นายฉัตรชัย จรจังหรีด  

6,500 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

7 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล โครงการแข่งขัน

กีฬาเยาวชน ประชาชน ต าบลเกษม

ทรัพย์ ต้านยาเสพติด คร้ังที ่16          

ประจ าปี 2558

2,600.- ตกลงราคา ร้านเก่งศิลป์             

2,600 บาท

ร้านเก่งศิลป์             

2,600 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

8 จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา  โครงการแข่งขันกีฬา

เยาวชน ประชาชน ต าบลเกษมทรัพย์ 

ต้านยาเสพติด คร้ังที ่16 ประจ าปี 2558

 (ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

20,775.- ตกลงราคา ร้านกิตติสปอร์ต       

20,775 บาท

ร้านกิตติสปอร์ต       

20,775 บาท

เป็นผู้แทนจ าหน่ายอุปกรณ์กีฬา

 ทีม่ีร้านอยู่ในเขตอ าเภอปักธงชัย

ผลการด าเนินการจัดซ้ือ-จัดจ้าง

ประจ าปีงบประมาณ 2558



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งาน/จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2558  ประจ าปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์

9 จัดซ้ือถ้วยรางวัล  โครงการแข่งขันกีฬา

เยาวชน ประชาชน ต าบลเกษมทรัพย์ 

ต้านยาเสพติด คร้ังที ่16 ประจ าปี 2558

 (ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

5,400.- ตกลงราคา ร้านกิตติสปอร์ต         

5,400 บาท

ร้านกิตติสปอร์ต         

5,400 บาท

เป็นผู้แทนจ าหน่ายอุปกรณ์กีฬา

 ทีม่ีร้านอยู่ในเขตอ าเภอปักธงชัย

ผลการด าเนินการจัดซ้ือ-จัดจ้าง

ประจ าปีงบประมาณ 2558


