
แบบ สขร.1

ล าดับที่ งาน/จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

1 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างร้ัว คศล. อบต.

เกษมทรัพย์ (ค้างจ่ายผูกพัน)

135,000 สอบราคา หจก.โชคดีทวีทรัพย์การ

โยธา 135,000 บาท

หจก.โชคดีทวีทรัพย์การ

โยธา 135,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรงและเสนอราคาต่ าสุด

2 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง                

จ านวน 10 รายการ

11,300 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรล าพระ

เพลิง จ ากัด               

11,300 บาท

สหกรณ์การเกษตรล าพระ

เพลิง จ ากัด               

11,300 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิงที่

อยู่ในเขต อ.ปักธงชัย

3 จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์       

จ านวน 1 รายการ

390 ตกลงราคา ร้านคอมเทค               

390 บาท

ร้านคอมเทค               

390 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

4 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์              

จ านวน 1 รายการ

300 ตกลงราคา ร้านปร๊ินเตอร์โซน           

300 บาท

ร้านปร๊ินเตอร์โซน           

300 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุคอมพิวเตอร์

ทีม่ีร้านต้ังอยู่ในเขตอ าเภอปัก

ธงชัย

5 จ้างเหมาจัดเวที เคร่ืองเสียง เคร่ืองไฟ 

ตามโครงการสืบสานประเพณีลอย

กระทง ประจ าปี 2558

13,000 ตกลงราคา นายค ารณ  ฉัตรฉิมพลี   

13,000 บาท

นายค ารณ  ฉัตรฉิมพลี   

13,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

6 จ้างเหมาจัดท าป้าย โครงการสืบสาน

ประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2558

2,400 ตกลงราคา ร้านเก่งศิลป์               

2,400 บาท

ร้านเก่งศิลป์               

2,400 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

สรุปผลการด าเนินจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือนธันวาคม 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 าเดือนธันวาคม 2558  ประจ าปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์

7 จัดซ้ือถ้วยรางวัลพร้อมสายสะพายการ

ประกวดนางนพมาศ โครงการสืบสาน

ประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2558

5,250 ตกลงราคา บริษัท ก่อทวี จ ากัด        

5,250 บาท

บริษัท ก่อทวี จ ากัด        

5,250 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายทีม่ีร้านต้ังอยู่ใน

เขตอ าเภอปักธงชัย

8 จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์       

จ านวน 2 รายการ

1,440 ตกลงราคา ร้านบ้านคอมพิวเตอร์       

1,440 บาท

ร้านบ้านคอมพิวเตอร์       

1,440 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

9 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานทีจ่ัดงาน 

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 

ประจ าปี 2558

8,500 ตกลงราคา นายเนตร์  แอบส าโรง      

8,500 บาท

นายเนตร์  แอบส าโรง      

8,500 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

10 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง                   

จ านวน 3 รายการ

8,550 ตกลงราคา ก.ประพันธ์คอนกรีต        

8,550 บาท

ก.ประพันธ์คอนกรีต        

8,550 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุก่อสร้างทีม่ี

ร้านต้ังอยู่ในเขตต าบลเกษม

ทรัพย์

11 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ 

"ปัน่เพือ่พ่อ" หรือ BIKE FOR DAD  

จ านวน 1 ป้าย

450 ตกลงราคา ร้านเก่งศิลป์               

450 บาท

ร้านเก่งศิลป์               

450 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 าเดือนธันวาคม 2558  ประจ าปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์

12 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก 

(สายทุง่แฝก) บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที ่3

73,000 ตกลงราคา หจก.ชิษณุพงษ์อินเตอร์กรุ๊ป

73,000 บาท

หจก.ชิษณุพงษ์อินเตอร์กรุ๊ป

73,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรงและเสนอราคาต่ าสุด

13 จัดซ้ือน้ าด่ืม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2559

78 ตกลงราคา ร้านศรัณย์ค้าปลีกค้าส่ง     

78 บาท

ร้านศรัณย์ค้าปลีกค้าส่ง     

78 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายน้ าด่ืมโดยตรงทีม่ี

ร้านต้ังอยู่ในเขตอ าเภอปักธงชัย

14 จัดซ้ือน้ าด่ืม ส านักงาน อบต.เกษมทรัพย์

 ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2559

182 ตกลงราคา ร้านศรัณย์ค้าปลีกค้าส่ง     

182 บาท

ร้านศรัณย์ค้าปลีกค้าส่ง     

182 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายน้ าด่ืมโดยตรงทีม่ี

ร้านต้ังอยู่ในเขตอ าเภอปักธงชัย

15 จ้างเหมาติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุ

ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559

1,000 ตกลงราคา นายเนตร์  แอบส าโรง      

1,000 บาท

นายเนตร์  แอบส าโรง      

1,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

16 จัดซ้ือวัสดุอื่นในการจัดงาน โครงการสืบ

สานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี2558

 จ านวน 2 รายการ

170 ตกลงราคา ร้านสินธงชัยวิทยา           

     170 บาท

ร้านสินธงชัยวิทยา           

     170 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุส านักงาน

โดยตรงทีม่ีร้านต้ังอยู่ในเขต

อ าเภอปักธงชัย

ผลการด าเนินการจัดซ้ือ-จัดจ้าง

ประจ าปีงบประมาณ 2559



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งาน/จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือนธันวาคม 2558  ประจ าปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์

17 จัดซ้ือธงชาติและธงตราสัญลักษณ์  

จ านวน 2 รายการ

4,600 ตกลงราคา ร้านสินธงชัยวิทยา           

     4,600 บาท

ร้านสินธงชัยวิทยา           

     4,600 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุส านักงาน

โดยตรงทีม่ีร้านต้ังอยู่ในเขต

อ าเภอปักธงชัย

18 จัดซ้ือเสาธง 2 เมตร 8,750 ตกลงราคา บริษัท ก่อทวี จ ากัด        

8,750 บาท

บริษัท ก่อทวี จ ากัด        

8,750 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุส านักงาน

โดยตรงทีม่ีร้านต้ังอยู่ในเขต

อ าเภอปักธงชัย

19 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล โครงการวันพ่อ

แห่งชาติ ประจ าปี 2558           

จ านวน 2 ป้าย

800 ตกลงราคา ร้านเก่งศิลป์                

800 บาท

ร้านเก่งศิลป์                

800 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

20 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล โครงการรณรงค์

และป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วง

เทศกาลปีใหม่ 2559                

จ านวน 7 ป้าย

4,500 ตกลงราคา ร้านเก่งศิลป์                

4,500 บาท

ร้านเก่งศิลป์                

4,500 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 าเดือนธันวาคม 2558  ประจ าปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์

21 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล โครงการส่งเสริม

สุขภาพการออกก าลังกายโดยการแข่งขัน

เต้นแอโรบิค

450 ตกลงราคา ร้านเก่งศิลป์                

450 บาท

ร้านเก่งศิลป์                

450 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

22 จ้างเหมายามรักษาการณ์ ประจ าเดือน

พฤศจิกายน 2558

5,100 ตกลงราคา นายก าปัน่  พันธ์ส าโรง  

5,100 บาท

นายก าปัน่  พันธ์ส าโรง  

5,100 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

23 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง โครงการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาสาธารณภัยการสูบน้ า

ระยะไกลสระหนองม่วงเพือ่ป้องกันและ

แก้ปัญหาภัยแล้ง ปี 2558-2559 (เงิน

สะสม)

126,588 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรล าพระ

เพลิง จ ากัด               

126,588 บาท

สหกรณ์การเกษตรล าพระ

เพลิง จ ากัด               

126,588 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิงที่

อยู่ในเขต อ.ปักธงชัย

ผลการด าเนินการจัดซ้ือ-จัดจ้าง

ประจ าปีงบประมาณ 2559


