
แบบ สขร.1

ลําดับที่ งาน/จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

1 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จํานวน 2 รายการ 5,330.20.- ตกลงราคา ร้านเอกชัยวัสดุก่อสร้าง 

5,330.20 บาท

ร้านเอกชัยวัสดุก่อสร้าง 

5,330.20 บาท

เป็นร้านจําหน่ายวัสดุก่อสร้างที่

อยู่ในเขตอําเภอปักธงชัย

2 จ้างเหมาซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลข

ทะเบียน คนว 964 นครราชสีมา

2,880.- ตกลงราคา นายต๋ี  วงษาครบุรี      

2,880 บาท

นายต๋ี  วงษาครบุรี      

2,880 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

3 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จํานวน 2 รายการ 29,500.- ตกลงราคา หจก.ปรนันท์ ก่อสร้าง 

29,500 บาท

หจก.ปรนันท์ ก่อสร้าง 

29,500 บาท

เป็นร้านจําหน่ายวัสดุก่อสร้างที่

อยู่ในเขตอําเภอปักธงชัย

4 จัดซ้ือครุภัณฑ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ 23,300.- ตกลงราคา ร้านคอมเทค           

23,300 บาท

ร้านคอมเทค           

23,300 บาท

เป็นผู้จําหน่ายคอมพิวเตอร์ทีม่ี

ร้านอยู่ในเขตอําเภอปักธงชัย

5 จัดซ้ือครุภัณฑ์ เคร่ืองตบดิน 18,500.- ตกลงราคา ร้าน ช.วัสดุภัณฑ์      

18,500 บาท

ร้าน ช.วัสดุภัณฑ์      

18,500 บาท

เป็นผู้จําหน่ายครุภัณฑ์ทีม่ีร้าน

ในเขตอําเภอปักธงชัย

6 จัดซ้ือครุภัณฑ์ รถจักรยานยนต์ 52,000.- ตกลงราคา บริษัทใต้ฟ้ามอเตอร์ปักธงชัย

 จํากัด                 

52,000 บาท

บริษัทใต้ฟ้ามอเตอร์ปักธงชัย

 จํากัด                 

52,000 บาท

เป็นผู้จําหน่ายรถจักรยานยนต์

ทีม่ีร้านในเขตอําเภอปักธงชัย

สรุปผลการดําเนินจัดซ้ือจัดจ้าง ประจําเดือนเมษายน 2558  ประจําปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์

ผลการดําเนินการจัดซ้ือ-จัดจ้าง

ประจําปีงบประมาณ 2558



แบบ สขร.1
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สรุปผลการดําเนินจัดซ้ือจัดจ้าง ประจําเดือนเมษายน 2558  ประจําปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์

7 จ้างเหมาทําป้ายไวนิล โครงการเฉลิม

พระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง

พระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

450.- ตกลงราคา ร้านเก่งศิลป์               

450 บาท

ร้านเก่งศิลป์               

450 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

8 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 

รายการ

890.- ตกลงราคา ร้านปร๊ินเตอร์โซน         

890 บาท

ร้านปร๊ินเตอร์โซน         

890 บาท

เป็นตัวแทนจําหน่ายวัสดุ

คอมพิวเตอร์ทีม่ีร้านต้ังอยู่ใน

เขตอําเภอปักธงชัย

9 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน จํานวน 7 รายการ 1,645.- ตกลงราคา ร้านฐานะภัณฑ์         

1,645 บาท

ร้านฐานะภัณฑ์         

1,645 บาท

เป็นผู้จําหน่ายวัสดุสํานักงาน

ทุกชนิด ทีม่ีร้านในเขตอําเภอ

ปักธงชัย

10 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ 766.- ตกลงราคา ร้านฐานะภัณฑ์           

766 บาท

ร้านฐานะภัณฑ์           

766 บาท

เป็นผู้จําหน่ายวัสดุสํานักงาน

ทุกชนิด ทีม่ีร้านในเขตอําเภอ

ปักธงชัย

ผลการดําเนินการจัดซ้ือ-จัดจ้าง

ประจําปีงบประมาณ 2558
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องค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์

11 จ้างเหมาจัดสถานทีพ่ร้อมเคร่ืองเสียง 

โครงการ อบต.เกษมทรัพย์เคล่ือนที่

ร่วมกับอําเภอยิ้มเคล่ือนทีป่ระจําปี พ.ศ.

 2558

3,500.- ตกลงราคา นางอรุณ  แทนสระน้อย 

3,500 บาท

นางอรุณ  แทนสระน้อย 

3,500 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

12 จ้างทําพวงมาลา โครงการบวงสรวงท้าว

สุรนารี (องค์จําลอง) ประจําปี 2558

1,000.- ตกลงราคา ร้านช่อผกา ฟลาวเวอร์ 

1,000 บาท

ร้านช่อผกา ฟลาวเวอร์ 

1,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

13 จ้างเหมาทําป้ายไวนิล โครงการรณรงค์

การเฝ้าระวังควบคุม ป้องกันและระงับ

การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก 

ประจําปี ๒๕๕๘

1,500.- ตกลงราคา ร้าน ส.เฮงสวัสด์ิ        

1,500 บาท

ร้าน ส.เฮงสวัสด์ิ        

1,500 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

14 จ้างเหมาทําป้ายไวนิล โครงการป้องกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล

วันสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๕๘

4,000.- ตกลงราคา ร้าน ส.เฮงสวัสด์ิ        

4,000 บาท

ร้าน ส.เฮงสวัสด์ิ        

4,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

ผลการดําเนินการจัดซ้ือ-จัดจ้าง

ประจําปีงบประมาณ 2558



แบบ สขร.1

ลําดับที่ งาน/จัดซ้ือจัดจ้าง
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องค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์

15 จ้างเหมาเช่าเต้นท์ โครงการป้องกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวัน

สงกรานต์ พ.ศ.๒๕๕๘

2,000.- ตกลงราคา นายไพรวัน  โชคสําโรง  

2,000 บาท

นายไพรวัน  โชคสําโรง  

2,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

ผลการดําเนินการจัดซ้ือ-จัดจ้าง

ประจําปีงบประมาณ 2558


