
แบบ สขร.1

ล าดับที่ งาน/จัดซ้ือจัดจ๎าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ๎าง ผ๎ูเสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผ๎ูได๎รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

1 จ๎างเหมายามรักษาการณ์ ประจ าเดือน

กรกฎาคม 2558

5,100 ตกลงราคา นายก าปัน่  พันธ์ส าโรง  

5,100 บาท

นายก าปัน่  พันธ์ส าโรง  

5,100 บาท

เป็นผ๎ูรับจ๎างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

2 จ๎างเหมาท าอาหารวํางและเคร่ืองด่ืม 

โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาชุมชน

2,500 ตกลงราคา นางกระทิง  ชาญเกษม    

2,500 บาท

นางกระทิง  ชาญเกษม    

2,500 บาท

เป็นผ๎ูรับจ๎างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

3 จ๎างเหมาท าอาหารกลางวัน โครงการ

เยาวชนอาสาพัฒนาชุมชน

2,250 ตกลงราคา นางกระทิง  ชาญเกษม    

2,250 บาท

นางกระทิง  ชาญเกษม    

2,250 บาท

เป็นผ๎ูรับจ๎างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

4 จ๎างเหมาท าอาหารวํางและเคร่ืองด่ืม 

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ

เยาวชนต าบลเกษมทรัพย์

2,500 ตกลงราคา นางกระทิง  ชาญเกษม    

2,500 บาท

นางกระทิง  ชาญเกษม    

2,500 บาท

เป็นผ๎ูรับจ๎างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

5 จ๎างเหมาท าอาหารกลางวัน โครงการ

พัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน

ต าบลเกษมทรัพย์

2,250 ตกลงราคา นางกระทิง  ชาญเกษม    

2,250 บาท

นางกระทิง  ชาญเกษม    

2,250 บาท

เป็นผ๎ูรับจ๎างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

6 จ๎างเหมาท าอาหารวํางและเคร่ืองด่ืม 

โครงการฝึกอบรมท าขนมปุยฝ้ายและ

เค๎กนึ่ง

2,250 ตกลงราคา นางกระทิง  ชาญเกษม    

2,250 บาท

นางกระทิง  ชาญเกษม    

2,250 บาท

เป็นผ๎ูรับจ๎างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

สรุปผลการด าเนินจัดซ้ือจัดจ๎าง ประจ าเดือนสิงหาคม 2558  ประจ าปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารสํวนต าบลเกษมทรัพย์

ผลการด าเนินการจัดซ้ือ-จัดจ๎าง

ประจ าปีงบประมาณ 2558



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งาน/จัดซ้ือจัดจ๎าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ๎าง ผ๎ูเสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผ๎ูได๎รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินจัดซ้ือจัดจ๎าง ประจ าเดือนสิงหาคม 2558  ประจ าปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารสํวนต าบลเกษมทรัพย์

7 จ๎างเหมาท าอาหารกลางวันโครงการ

ฝึกอบรมท าขนมปุยฝ้ายและเค๎กนึ่ง

2,000 ตกลงราคา นางกระทิง  ชาญเกษม    

2,000 บาท

นางกระทิง  ชาญเกษม    

2,000 บาท

เป็นผ๎ูรับจ๎างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

8 จ๎างเหมาท าป้ายไวนิล โครงการเยาวชน

อาสาพัฒนาชุมชน

1,000 ตกลงราคา ร๎านเกํงศิลป์                 

1,000 บาท

ร๎านเกํงศิลป์                 

1,000 บาท

เป็นผ๎ูรับจ๎างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

9 จ๎างเหมาท าป้ายไวนิล โครงการพัฒนา

ศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนต าบล

เกษมทรัพย์

500 ตกลงราคา ร๎านเกํงศิลป์                 

500 บาท

ร๎านเกํงศิลป์                 

500 บาท

เป็นผ๎ูรับจ๎างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

10 จ๎างเหมาท าป้ายไวนิล โครงการ

ฝึกอบรมท าขนมปุยฝ้ายและเค๎กนึ่ง

1,000 ตกลงราคา ร๎านเกํงศิลป์                 

1,000 บาท

ร๎านเกํงศิลป์                 

1,000 บาท

เป็นผ๎ูรับจ๎างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

11 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ผงหมึกเคร่ืองถําย

เอกสาร)

5,992 ตกลงราคา บ. เมืองยําออฟฟิสโปรดักส์

 5,992 บาท

บ. เมืองยําออฟฟิสโปรดักส์

 5,992 บาท

เป็นผ๎ูจ าหนํายอุปกรณ์เคร่ือง

ถํายเอกสารโดยตรง

12 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์และเอกสาร 

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ

เยาวชนต าบลเกษมทรัพย์

1,676 ตกลงราคา ร๎านฐานะภัณฑ์            

1,676 บาท

ร๎านฐานะภัณฑ์            

1,676 บาท

เป็นผ๎ูจ าหนํายวัสดุส านักงาน

โดยตรง

ผลการด าเนินการจัดซ้ือ-จัดจ๎าง

ประจ าปีงบประมาณ 2558



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งาน/จัดซ้ือจัดจ๎าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ๎าง ผ๎ูเสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผ๎ูได๎รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินจัดซ้ือจัดจ๎าง ประจ าเดือนสิงหาคม 2558  ประจ าปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารสํวนต าบลเกษมทรัพย์

13 จ๎างเหมาโครงการปรับปรุงซํอมแซมฝาย

น้ าล๎น (คลองหนองตือ) บ๎านใหมํเกษม 

หมูํที ่2 (เงินสะสม)

95,000 ตกลงราคา หจก. ปรนันท์ กํอสร๎าง    

95,000 บาท

หจก. ปรนันท์ กํอสร๎าง    

95,000 บาท

เป็นผ๎ูรับจ๎างประกอบอาชีพนี้

โดยตรงและเสนอราคาต่ าสุด

14 จ๎างเหมาโครงการปรับปรุงซํอมแซมคัน

คลอง บ๎านปอนางเหริญ หมูํที ่6 (เงิน

สะสม)

91,000 ตกลงราคา หจก. ปรนันท์ กํอสร๎าง    

91,000 บาท

หจก. ปรนันท์ กํอสร๎าง    

91,000 บาท

เป็นผ๎ูรับจ๎างประกอบอาชีพนี้

โดยตรงและเสนอราคาต่ าสุด

15 จัดซ้ือวัสดุสาธิต และอุปกรณ์ในการ

ฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมท าขนมปุย

ฝ้ายและเค๎กนึ่ง                      

จ านวน 4 รายการ

2,409 ตกลงราคา ร๎านน๎องออม               

2,409 บาท

ร๎านน๎องออม               

2,409 บาท

เป็นผ๎ูจ าหนํายวัสดุ และ

อุปกรณ์การท าขนมทีม่ีร๎านอยูํ

ในเขต อ.ปักธงชัย

16 จัดซ้ือกระเป๋าเอกสาร โครงการเยาวชน

อาสาพัฒนาชุมชน

2,475 ตกลงราคา ร๎านน๎องออม               

2,475 บาท

ร๎านน๎องออม               

2,475 บาท

เป็นผ๎ูจ าหนํายวัสดุส านักงาน

ผลการด าเนินการจัดซ้ือ-จัดจ๎าง

ประจ าปีงบประมาณ 2558



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งาน/จัดซ้ือจัดจ๎าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ๎าง ผ๎ูเสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผ๎ูได๎รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินจัดซ้ือจัดจ๎าง ประจ าเดือนสิงหาคม 2558  ประจ าปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารสํวนต าบลเกษมทรัพย์

17 จัดซ้ือวัสดุสาธิต และอุปกรณ์ในการ

ฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมท าขนมปุย

ฝ้ายและเค๎กนึ่ง                      

จ านวน 15 รายการ

4,617 ตกลงราคา หจก. เอ็กเซล ดีสเค๎าท์เฮ๎าส์

 4,617 บาท

หจก. เอ็กเซล ดีสเค๎าท์เฮ๎าส์

 4,617 บาท

เป็นผ๎ูจ าหนํายวัสดุท าขนม

โดยตรง

18 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 

(เคร่ืองปรับอากาศ)

16,900 ตกลงราคา ร๎านหมอแอร์                

16,900 บาท

ร๎านหมอแอร์                

16,900 บาท

เป็นผ๎ูจ าหนํายเคร่ืองปรับอากาศ

โดยตรงทีม่ีร๎านอยูํในเขต อ.ปัก

ธงชัย

19 จัดซ้ือครุภัณฑ์ ป้ายไฟจราจรชนิด

สามเหล่ียม

12,500 ตกลงราคา บริษัท นาซําไฟร์โปรดักส์

แอนด์เซฟต้ี จ ากัด          

12,500 บาท

บริษัท นาซําไฟร์โปรดักส์

แอนด์เซฟต้ี จ ากัด          

12,500 บาท

เป็นผ๎ูจ าหนํายครุภัณฑ์ด๎าน

ความปลอดภัยทุกชนิดโดยตรง

20 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน โครงการป้องกัน

และแก๎ไขปัยหาความรุนแรงตํอเด็ก สตรี

 และบุคคลในครอบครัว              

จ านวน 14 รายการ

3,473.50 ตกลงราคา บริษัท อุบลวัสดุ จ ากัด    

3,473.50 บาท

บริษัท อุบลวัสดุ จ ากัด    

3,473.50 บาท

เป็นผ๎ูจ าหนํายวัสดุส านักงาน

โดยตรง

ผลการด าเนินการจัดซ้ือ-จัดจ๎าง

ประจ าปีงบประมาณ 2558



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งาน/จัดซ้ือจัดจ๎าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ๎าง ผ๎ูเสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผ๎ูได๎รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินจัดซ้ือจัดจ๎าง ประจ าเดือนสิงหาคม 2558  ประจ าปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารสํวนต าบลเกษมทรัพย์

21 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน โครงการเยาวชน

อาสาพัฒนาชุมชน                   

จ านวน 15 รายการ

4,425.50 ตกลงราคา บริษัท อุบลวัสดุ จ ากัด    

4,425.50 บาท

บริษัท อุบลวัสดุ จ ากัด    

4,425.50 บาท

เป็นผ๎ูจ าหนํายวัสดุส านักงาน

โดยตรง

22 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน โครงการถนนสีขาว

จ านวน 8 รายการ

2,134 ตกลงราคา บริษัท อุบลวัสดุ จ ากัด    

2,134 บาท

บริษัท อุบลวัสดุ จ ากัด    

2,134 บาท

เป็นผ๎ูจ าหนํายวัสดุส านักงาน

โดยตรง

23 จ๎างเหมาท าป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์

โครงการปัน่เพือ่แมํ BIKE FOR MOM

450 ตกลงราคา ร๎านเกํงศิลป์                 

450 บาท

ร๎านเกํงศิลป์                 

450 บาท

เป็นผ๎ูรับจ๎างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

24 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (ชั้นวางของ

เอนกประสงค์)                       

จ านวน 4 หลัง

12,000 ตกลงราคา บ. สีมาอินเตอร์เนชั่นแนล 

12,000 บาท

บ. สีมาอินเตอร์เนชั่นแนล 

12,000 บาท

เป็นผ๎ูจ าหนํายครุภัณฑ์

ส านักงานโดยตรง

25 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (ชั้นวางหนังสือ)

 จ านวน 2 หลัง

7,000 ตกลงราคา บ. สีมาอินเตอร์เนชั่นแนล 

7,000 บาท

บ. สีมาอินเตอร์เนชั่นแนล 

7,000 บาท

เป็นผ๎ูจ าหนํายครุภัณฑ์

ส านักงานโดยตรง

26 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (โต๏ะ-เก๎าอี้ โรง

อาหาร)                              จ านวน

 7 ชุด

27,300 ตกลงราคา บ. สีมาอินเตอร์เนชั่นแนล 

27,300 บาท

บ. สีมาอินเตอร์เนชั่นแนล 

27,300 บาท

เป็นผ๎ูจ าหนํายครุภัณฑ์

ส านักงานโดยตรง

ผลการด าเนินการจัดซ้ือ-จัดจ๎าง

ประจ าปีงบประมาณ 2558



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งาน/จัดซ้ือจัดจ๎าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ๎าง ผ๎ูเสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผ๎ูได๎รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินจัดซ้ือจัดจ๎าง ประจ าเดือนสิงหาคม 2558  ประจ าปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารสํวนต าบลเกษมทรัพย์

27 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (ต๎ูเก็บเอกสาร 

ชนิดต๎ูบานทึบ)                         

จ านวน 2 หลัง

9,600 ตกลงราคา บ. สีมาอินเตอร์เนชั่นแนล 

9,600 บาท

บ. สีมาอินเตอร์เนชั่นแนล 

9,600 บาท

เป็นผ๎ูจ าหนํายครุภัณฑ์

ส านักงานโดยตรง

28 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (ต๎ูเก็บเอกสาร 

ชนิดบานเล่ือนกระจก)                  

จ านวน 2 หลัง

11,400 ตกลงราคา บ. สีมาอินเตอร์เนชั่นแนล 

11,400 บาท

บ. สีมาอินเตอร์เนชั่นแนล 

11,400 บาท

เป็นผ๎ูจ าหนํายครุภัณฑ์

ส านักงานโดยตรง

29 จัดซ้ือครุภัณฑ์อื่น (เต๎นท์ผ๎าใบทรงโค๎ง) 

จ านวน 2 หลัง

67,000 ตกลงราคา ร๎านกิจโพธิท์องโลหะภัณฑ์

67,000 บาท

ร๎านกิจโพธิท์องโลหะภัณฑ์

67,000 บาท

เป็นผ๎ูจ าหนํายเต๎นท์ผ๎าใบโดย

ตรงทีม่ีร๎านอยูํในเขต อ.ปักธงชัย

30 จ๎างเหมาซํอมแซมประตูห๎องธุรการ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

5,000 ตกลงราคา ร๎านพานิมิตรสแตนเลส    

5,000 บาท

ร๎านพานิมิตรสแตนเลส    

5,000 บาท

เป็นผ๎ูรับจ๎างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

31 จ๎างเหมาซํอมเคร่ืองปรับอากาศ 900 ตกลงราคา ร๎านหมอแอร์                

900 บาท

ร๎านหมอแอร์                

900 บาท

เป็นผ๎ูรับจ๎างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

32 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง                

จ านวน 3 รายการ

4,000 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรล าพระ

เพลิง จ ากัด               

4,000 บาท

สหกรณ์การเกษตรล าพระ

เพลิง จ ากัด               

4,000 บาท

เป็นผ๎ูจ าหนํายน้ ามันเชื้อเพลิงที่

อยูํในเขต อ.ปักธงชัย

ผลการด าเนินการจัดซ้ือ-จัดจ๎าง

ประจ าปีงบประมาณ 2558



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งาน/จัดซ้ือจัดจ๎าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ๎าง ผ๎ูเสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผ๎ูได๎รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินจัดซ้ือจัดจ๎าง ประจ าเดือนสิงหาคม 2558  ประจ าปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารสํวนต าบลเกษมทรัพย์

33 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                 

จ านวน 5 รายการ

6,640 ตกลงราคา หจก.สินไพศาลฮาร์ดแวร์  

6,640 บาท

หจก.สินไพศาลฮาร์ดแวร์  

6,640 บาท

เป็นผ๎ูจ าหนํายวัสดุไฟฟ้าและ

วิทยุโดยตรง

34 จ๎างเหมาซํอมไฟฟ้าสาธารณะในเขต

พืน้ทีต่ าบลเกษมทรัพย์ทัง้ 9 หมูํบ๎าน     

     จ านวน 24 จุด

4,800 ตกลงราคา นายฉัตรชัย จรจังหรีด     

4,800 บาท

นายฉัตรชัย จรจังหรีด     

4,800 บาท

เป็นผ๎ูรับจ๎างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

35 จ๎างเหมารถโดยสาร รับ-สํง โครงการฝึก

ศึกษาและทัศนศึกษาสวนสัตว์

นครราชสีมา

3,000 ตกลงราคา นายชัชวาล  สมัครณรงค์  

3,000 บาท

นายชัชวาล  สมัครณรงค์  

3,000 บาท

เป็นผ๎ูรับจ๎างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

36 จ๎างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบที่

ท าการองค์การบริหารสํวนต าบลเกษม

ทรัพย์

59,000 ตกลงราคา นายฉัตรชัย จรจังหรีด     

59,000 บาท

นายฉัตรชัย จรจังหรีด     

59,000 บาท

เป็นผ๎ูรับจ๎างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

37 จ๎างเหมาท าอาหารกลางวัน โครงการ

สํงเสริมการปลูกผักสวนครัวชุมชนเพือ่

การยังชีพ

1,800 ตกลงราคา นางสุนิษา แถมเกษม        

1,800 บาท

นางสุนิษา แถมเกษม        

1,800 บาท

เป็นผ๎ูรับจ๎างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

ผลการด าเนินการจัดซ้ือ-จัดจ๎าง

ประจ าปีงบประมาณ 2558



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งาน/จัดซ้ือจัดจ๎าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ๎าง ผ๎ูเสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผ๎ูได๎รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินจัดซ้ือจัดจ๎าง ประจ าเดือนสิงหาคม 2558  ประจ าปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารสํวนต าบลเกษมทรัพย์

38 จ๎างเหมาท าป้ายไวนิล โครงการสํงเสริม

การปลูกผักสวนครัวชุมชนเพือ่การยังชีพ

450 ตกลงราคา ร๎านเกํงศิลป์                

450 บาท

ร๎านเกํงศิลป์                

450 บาท

เป็นผ๎ูรับจ๎างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

39 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง                

จ านวน 5 รายการ

6,400 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรล าพระ

เพลิง จ ากัด               

6,400 บาท

สหกรณ์การเกษตรล าพระ

เพลิง จ ากัด               

6,400 บาท

เป็นผ๎ูจ าหนํายน้ ามันเชื้อเพลิงที่

อยูํในเขต อ.ปักธงชัย

40 จ๎างเหมาท าป้ายไวนิล โครงการ

ฝึกอบรมอาชีพดอกไม๎ประดิษฐ์

1,000 ตกลงราคา ร๎านเกํงศิลป์                 

1,000 บาท

ร๎านเกํงศิลป์                 

1,000 บาท

เป็นผ๎ูรับจ๎างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

41 จ๎างเหมาท าป้ายไวนิล โครงการ

ฝึกอบรมแหนมหมู

800 ตกลงราคา ร๎านเกํงศิลป์                 

800 บาท

ร๎านเกํงศิลป์                 

800 บาท

เป็นผ๎ูรับจ๎างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

42 จ๎างเหมาท าอาหารวํางและเคร่ืองด่ืม 

โครงการฝึกอบรมท าแหนมหมู

1,500 ตกลงราคา นางกระทิง  ชาญเกษม    

1,500 บาท

นางกระทิง  ชาญเกษม    

1,500 บาท

เป็นผ๎ูรับจ๎างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

43 จ๎างเหมาท าอาหารวํางและเคร่ืองด่ืม 

โครงการฝึกอบรมอาชีพดอกไม๎ประดิษฐ์

1,500 ตกลงราคา นางกระทิง  ชาญเกษม    

1,500 บาท

นางกระทิง  ชาญเกษม    

1,500 บาท

เป็นผ๎ูรับจ๎างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

44 จ๎างเหมาท าอาหารกลางวัน โครงการ

ฝึกอบรมท าแหนมหมู

1,250 ตกลงราคา นางสุนิษา แถมเกษม        

1,250 บาท

นางสุนิษา แถมเกษม        

1,250 บาท

เป็นผ๎ูรับจ๎างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

ผลการด าเนินการจัดซ้ือ-จัดจ๎าง

ประจ าปีงบประมาณ 2558



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งาน/จัดซ้ือจัดจ๎าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ๎าง ผ๎ูเสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผ๎ูได๎รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินจัดซ้ือจัดจ๎าง ประจ าเดือนสิงหาคม 2558  ประจ าปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารสํวนต าบลเกษมทรัพย์

45 จ๎างเหมาโครงการซํอมแซมถนนและทํอ

ระบายน้ า บ๎านดอนมะเฟือง หมูํที ่8

15,500 ตกลงราคา นายฉัตรชัย  จรจังหรีด     

15,500 บาท

นายฉัตรชัย  จรจังหรีด     

15,500 บาท

เป็นผ๎ูรับจ๎างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

46 จ๎างเหมาโครงการซํอมแซมถนนหินคลุก 

(สายเลียบคลองล าเชียงสา) บ๎านดอน

มะเฟือง หมูํที ่8

57,000 ตกลงราคา หจก. สาม จ. การชําง      

57,000 บาท

หจก. สาม จ. การชําง      

57,000 บาท

เป็นผ๎ูรับจ๎างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

47 จ๎างเหมาโครงการซํอมแซมถนนผิว

จราจรหินคลุก (สายทุงํลี) บ๎านหลุมข๎าว

 หมูํที ่4

90,000 ตกลงราคา หจก.ชิษณุพงษ์อินเตอร์กรุ๏ป

90,000 บาท

หจก.ชิษณุพงษ์อินเตอร์กรุ๏ป

90,000 บาท

เป็นผ๎ูรับจ๎างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

48 จ๎างเหมาซํอมไฟฟ้าสาธารณะในเขต

พืน้ทีต่ าบลเกษมทรัพย์ทัง้ 9 หมูํบ๎าน     

     จ านวน 48 จุด

9,600 ตกลงราคา นายนิพนธ์  สุดกลาง       

9,600 บาท

นายนิพนธ์  สุดกลาง       

9,600 บาท

เป็นผ๎ูรับจ๎างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

ผลการด าเนินการจัดซ้ือ-จัดจ๎าง

ประจ าปีงบประมาณ 2558


