
แบบ สขร.1

ล าดับที่ งาน/จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

1 จัดซ้ือมู่ล่ีปรับแสง 25,000.- ตกลงราคา ร้านปักธงชัยผ้าม่าน   

25,000 บาท

ร้านปักธงชัยผ้าม่าน   

25,000 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุส านักงาน

ทุกชนิด ทีม่ีร้านในเขตอ าเภอ

ปักธงชัย

2 จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียงแบบพกพา 4,500.- ตกลงราคา ร้านแสวงอะไหล่        

4,500 บาท

ร้านแสวงอะไหล่        

4,500 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุส านักงาน

ทุกชนิด ทีม่ีร้านในเขตอ าเภอ

ปักธงชัย

3 จ้างเหมาท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ

รุนแรงต่อเด็กสตรี และบุคคลใน

ครอบครัว

2,250.- ตกลงราคา นางอรุณ  แทนสระน้อย  

2,250 บาท

นางอรุณ  แทนสระน้อย  

2,250 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

4 จ้างเหมาท าอาหารกลางวัน โครงการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อ

เด็กสตรี และบุคคลในครอบครัว

2,000.- ตกลงราคา นางอรุณ  แทนสระน้อย  

2,000 บาท

นางอรุณ  แทนสระน้อย  

2,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

5 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปร๊ินเตอร์ 1,500.- ตกลงราคา ร้านปร๊ินเตอร์โซน       

1,500 บาท

ร้านปร๊ินเตอร์โซน       

1,500 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

สรุปผลการด าเนินจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือนกรกฎาคม 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 าเดือนกรกฎาคม 2558  ประจ าปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์

6 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 250.- ตกลงราคา ร้านคอมเทค             250

 บาท

ร้านคอมเทค             250

 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

7 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล โครงการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรี

 และบุคคลในครอบครัว

1,000.- ตกลงราคา ร้านเก่งศิลป์             

1,000 บาท

ร้านเก่งศิลป์             

1,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

8 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 38 รายการ 6,552.- ตกลงราคา บริษัท อุบลวัสดุ จ ากัด      

6,552 บาท

บริษัท อุบลวัสดุ จ ากัด      

6,552 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุส านักงาน

โดยตรง

9 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว         

จ านวน 4 รายการ

482.- ตกลงราคา บริษัท อุบลวัสดุ จ ากัด      

 482 บาท

บริษัท อุบลวัสดุ           

482 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุงานบ้านงาน

ครัวโดยตรง

10 จัดซ้ือครุภัณฑ์ ตู้เก็บเอกสาร        

จ านวน 4 หลัง

12,620.- ตกลงราคา บริษัท อุบลวัสดุ จ ากัด      

12,620 บาท

บริษัท อุบลวัสดุ       

12,620 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายครุภัณฑ์โดยตรง

11 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์              

จ านวน 1 รายการ

282.- ตกลงราคา บริษัท อุบลวัสดุ จ ากัด      

 282 บาท

บริษัท อุบลวัสดุ           

282 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุคอมพิวเตอร์

โดยตรง

12 จัดซ้ือครุภัณฑ์ ตู้เย็น จ านวน 1 หลัง 9,080.- ตกลงราคา บริษัท อุบลวัสดุ จ ากัด      

 9,080 บาท

บริษัท อุบลวัสดุ จ ากัด      

 9,080 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายครุภัณฑ์โดยตรง

ผลการด าเนินการจัดซ้ือ-จัดจ้าง

ประจ าปีงบประมาณ 2558



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งาน/จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือนกรกฎาคม 2558  ประจ าปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์

13 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ 500.- ตกลงราคา ร้านคลีนิคคอมพิวเตอร์     

500 บาท

ร้านคลีนิคคอมพิวเตอร์     

500 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

14 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล โครงการปลูกป่า

เพิม่พืน้ทีสี่เขียวลดภาวะโลกร้อนพืน้ที่

ต าบลเกษมทรัพย์

800.- ตกลงราคา ร้านเก่งศิลป์               

800 บาท

ร้านเก่งศิลป์               

800 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

15 จ้างเหมาท าป้ายประชุมโครงการจัด

ประชุมประชาคมเพือ่จัดท าแผนพัฒนา

สามปี

450.- ตกลงราคา

ร้านเก่งศิลป์               

450 บาท

ร้านเก่งศิลป์               

450 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

16 จ้างเหมาท าอาหารและเคร่ืองด่ืม

โครงการจัดประชุมประชาคมเพือ่จัดท า

แผนพัฒนาสามปี

1,875.- ตกลงราคา นางเสมือน  ราชภักด์ิ  

1,875 บาท

นางเสมือน  ราชภักด์ิ  

1,875 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

17 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 14 รายการ 10,540.- ตกลงราคา บุญสืบมีดโคราช        

(นายบุญสืบ แย้มจอหอ)  

10,540 บาท

บุญสืบมีดโคราช        

(นายบุญสืบ แย้มจอหอ)  

10,540 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุการเกษตร

โดยตรง

ผลการด าเนินการจัดซ้ือ-จัดจ้าง

ประจ าปีงบประมาณ 2558



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งาน/จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือนกรกฎาคม 2558  ประจ าปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์

18 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 250.- ตกลงราคา ร้านคลินิกคอมพิวเตอร์    

250 บาท

ร้านคลินิกคอมพิวเตอร์    

250 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

19 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (โต๊ะหมู่บูชา) 9,000.- ตกลงราคา ร้านเอ็กเส็ง                  

9,000 บาท

ร้านเอ็กเส็ง                  

9,000 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายโต๊ะหมู่บูชา

โดยตรง

20 จ้างเหมาท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

โครงการถนนสีขาว

3,600.- ตกลงราคา นางอรุณ  แทนสระน้อย   

3,600 บาท

นางอรุณ  แทนสระน้อย   

3,600 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

21 จ้างเหมาท าอาหารกลางวัน โครงการ

ถนนสีขาว

3,360.- ตกลงราคา นางอรุณ  แทนสระน้อย   

3,360 บาท

นางอรุณ  แทนสระน้อย   

3,360 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

22 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล โครงการถนนสีขาว 450.- ตกลงราคา ร้านเก่งศิลป์                 

450 บาท

ร้านเก่งศิลป์                 

450 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

23 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บ้านใหม่เกษม หมู่ที ่2    

(หน้าประชาคม)

19,000.- ตกลงราคา

นายฉัตรชัย จรจังหรีด     

19,000 บาท

นายฉัตรชัย จรจังหรีด     

19,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรงและเสนอราคาต่ าสุด

ผลการด าเนินการจัดซ้ือ-จัดจ้าง

ประจ าปีงบประมาณ 2558



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งาน/จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือนกรกฎาคม 2558  ประจ าปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์

24 จัดซ้ือสังกะสีช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย 

 จ านวน 1 ราย

707.- ตกลงราคา

ร้านเอกชัยวัสดุก่อสร้าง    

707 บาท

ร้านเอกชัยวัสดุก่อสร้าง    

707 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง

โดยตรงทีม่ีร้านต้ังอยู่ใน        

อ. ปักธงชัย

25 จ้างเหมายามรักษาการณ์ ประจ าเดือน

มิถุนายน 2558

5,100 ตกลงราคา นายก าปัน่  พันธ์ส าโรง  

5,100 บาท

นายก าปัน่  พันธ์ส าโรง  

5,100 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

ผลการด าเนินการจัดซ้ือ-จัดจ้าง

ประจ าปีงบประมาณ 2558


