
แบบ สขร.1

ล าดับที่ งาน/จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

1 จ้างเหมายามรักษาการณ์ ประจ าเดือน

ตุลาคม 2558

5,100 ตกลงราคา นายก าปัน่  พันธ์ส าโรง  

5,100 บาท

นายก าปัน่  พันธ์ส าโรง  

5,100 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

2 จ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์รับขึ้น

ทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ ประจ าปี

งบประมาณ 2560

1,350 ตกลงราคา ร้านเก่งศิลป์             

1,350 บาท

ร้านเก่งศิลป์             

1,350 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

3 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน 6 รายการ 7,100 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรล าพระ

เพลิง จ ากัด               

7,100 บาท

สหกรณ์การเกษตรล าพระ

เพลิง จ ากัด               

7,100 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิงที่

อยู่ในเขต อ.ปักธงชัย

4 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  จ านวน 1 

รายการ

7,200 ตกลงราคา หจก.สินไพศาลฮาร์ดแวร์  

7,200 บาท

หจก.สินไพศาลฮาร์ดแวร์  

7,200 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุไฟฟ้าและ

วิทยุ ทีม่ีร้านต้ังอยู่ในเขตอ าเภอ

ปักธงชัย

5 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างร้ัว คสล.ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก (ค้างจ่ายผูกพัน)

135,800 สอบราคา หจก.โชคดีทวีทรัพย์การโยธา

 135,800 บาท

หจก.โชคดีทวีทรัพย์การ

โยธา 135,800 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรงและเสนอราคาต่ าสุด

สรุปผลการด าเนินจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2558  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 าเดือนพฤศจิกายน 2558  ประจ าปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์

6 จ้างเหมาจัดหาเคร่ืองขยายเสียงพร้อม

ไฟประดับ โครงการสืบสานประเพณี

ลอยแพ อบต.เกษมทรัพย์ ประจ าปี 2558

2,500 ตกลงราคา นายไพโรจน์  เพ็ชรส าโรง  

2,500 บาท

นายไพโรจน์  เพ็ชรส าโรง  

2,500 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

7 จ้างเหมาจัดท าแพ จ านวน 1 หลัง และ

ขาต้ังธูป จ านวน 300 อัน โครงการสืบ

สานประเพณีลอยแพ อบต.เกษมทรัพย์ 

ประจ าปี 2558

6,500 ตกลงราคา นายสอน  พันธ์ส าโรง    

6,500 บาท

นายสอน  พันธ์ส าโรง    

6,500 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

8 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานทีจ่ัดงาน 

โครงการสืบสานประเพณีลอยแพ อบต.

เกษมทรัพย์ ประจ าปี 2558

2,000 ตกลงราคา นายบุญลือ  สร้อยส าโรง   

2,000 บาท

นายบุญลือ  สร้อยส าโรง   

2,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

9 จ้างเหมาท าป้ายโครงการสืบสาน

ประเพณีลอยแพ อบต.เกษมทรัพย์ 

ประจ าปี 2558

600 ตกลงราคา ร้านเก่งศิลป์               

600 บาท

ร้านเก่งศิลป์               

600 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 าเดือนพฤศจิกายน 2558  ประจ าปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์

10 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์               

จ านวน 2 รายการ

5,050 ตกลงราคา ร้านคอมเทค             

5,050 บาท

ร้านคอมเทค             

5,050 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุคอมพิวเตอร์

ทีม่ีร้านต้ังอยู่ในเขตอ าเภอปัก

ธงชัย

11 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง  จ านวน 7 รายการ 8,156 ตกลงราคา บริษัทอุบลวัสดุ จ ากัด  

8,156 บาท

บริษัทอุบลวัสดุ จ ากัด  

8,156 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง

โดยตรง

12 จ้างเหมาท าพวงมาลาดอกไม้สด วันปิย

มหาราช

1,000 ตกลงราคา ร้านดอกไม้พิกุลทอง     

1,000 บาท

ร้านดอกไม้พิกุลทอง     

1,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

13 จัดซ้ือพันธุพ์ืช โครงการจัดท าแปลง

สาธิตจุดเรียนรู้การพัฒนาทีดิ่นตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จ านวน 17 

รายการ (ค้างจ่ายผูกพัน)

16,705 ตกลงราคา ร้านเกษตรโคราช 50   

16,705 บาท

ร้านเกษตรโคราช 50   

16,705 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุพันธุพ์ืช

โดยตรง

14 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการเก็บกักน้ า

เพือ่บรรเทาภัยแล้ง  จ านวน 5 รายการ 

(เงินส ารองจ่าย)

29,740 ตกลงราคา ร้าน ก. ประพันธ์คอนกรีต  

29,740 บาท

ร้าน ก. ประพันธ์คอนกรีต 

 29,740 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุก่อสร้างทีม่ี

ร้านต้ังอยู่ในเขตอ าเภอปักธงชัย

ผลการด าเนินการจัดซ้ือ-จัดจ้าง

ประจ าปีงบประมาณ 2559



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งาน/จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2558  ประจ าปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์

15 จ้างเหมาจัดสถานทีโ่ครงการชาวโคราช

สร้างฝายสู้ภัยแล้ง

7,200 ตกลงราคา นางสัตตกมล  สุขตะคุ  

7,200 บาท

นางสัตตกมล  สุขตะคุ  

7,200 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

16 จ้างเหมาท าป้ายพร้อมติดต้ังป้าย

ประชาสัมพันธ์ โครงการชาวโคราชสร้าง

ฝายสู้ภัยแล้ง

1,000 ตกลงราคา นางสัตตกมล  สุขตะคุ  

1,000 บาท

นางสัตตกมล  สุขตะคุ  

1,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

17 จ้างเหมาท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

โครงการชาวโคราชสร้างฝายสู้ภัยแล้ง  

จ านวน 1 มื้อ

19,810 ตกลงราคา นางสัตตกมล  สุขตะคุ  

19,810 บาท

นางสัตตกมล  สุขตะคุ  

19,810 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

18 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง โครงการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาสาธารณภัยการสูบน้ า

ระยะไกลสระหนองม่วงเพือ่ป้องกันและ

แก้ปัญหาภัยแล้ง ปี 2558-2559 (เงิน

สะสม)

140,400 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรล าพระ

เพลิง จ ากัด               

140,400 บาท

สหกรณ์การเกษตรล าพระ

เพลิง จ ากัด               

140,400 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิงที่

อยู่ในเขต 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 าเดือนพฤศจิกายน 2558  ประจ าปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์

19 จ้างเหมาหน่วยงานนอกประเมินความ

พึงพอใจของผู้รับบริการทีม่าขอรับ

บริการจาก อบต.เกษมทรัพย์ ประจ าปี

งบประมาณ 2558 (ค้างจ่ายผูกพัน)

18,000 ตกลงราคา วิทยาลัยนครราชสีมา 

18,000 บาท

วิทยาลัยนครราชสีมา 

18,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

ผลการด าเนินการจัดซ้ือ-จัดจ้าง

ประจ าปีงบประมาณ 2559


