
แบบ สขร.1

ล าดับที่ งาน/จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

1 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน                    

จ านวน 4 รายการ

1,795 ตกลงราคา บริษัท อุบลวัสดุ จ ากัด     

1,795 บาท

บริษัท อุบลวัสดุ จ ากัด     

1,795 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุส านักงาน

โดยตรง

2 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง                

จ านวน 4 รายการ

5,000 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรล าพระ

เพลิง จ ากัด               

5,000 บาท

สหกรณ์การเกษตรล าพระ

เพลิง จ ากัด               

5,000 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิงที่

อยู่ในเขต อ.ปักธงชัย

3 จ้างเหมาจัดท าซุ้มจัดนิทรรศการปรัชญา

เศรษฐกิจแบบพอเพียงและสถานที่

จ าหน่ายสินค้า OTOP ในงานเทศกาลผ้า

ไหมไทยทีโ่คราช ประจ าปี 2558     

คร้ังที ่16

5,000 ตกลงราคา นายบุญพา  พันธ์เกษม    

5,000 บาท

นายบุญพา  พันธ์เกษม    

5,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

4 จัดซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร (เคร่ืองพ่น

หมอกควัน)

55,000 ตกลงราคา ร้านเจริญชัยการค้า    

55,000 บาท

ร้านเจริญชัยการค้า    

55,000 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุการเกษตร

โดยตรงและเสนอราคาต่ าสุด

สรุปผลการด าเนินจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือนมกราคม 2559  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 าเดือนมกราคม 2559  ประจ าปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์

5 จัดซ้ือกางเกงแอโรบิค โครงการส่งเสริม

สุขภาพการออกก าลังกายในการแข่งขัน

แต้นแอโรบิคของเยาวชนและประชาชน

ต าบลเกษมทรัพย์  งานเทศกาลผ้าไหม

และของดีเมืองโคราช คร้ังที ่16 ระหว่าง

วันที ่10-15 ธันวาคม 2558

18,170 ตกลงราคา ร้านไทยดีแอทโปโล       

18,170 บาท

ร้านไทยดีแอทโปโล       

18,170 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายชุดกีฬาโดยตรง

6 จัดซ้ือเส้ือแอโรบิค โครงการส่งเสริม

สุขภาพการออกก าลังกายในการแข่งขัน

แต้นแอโรบิคของเยาวชนและประชาชน

ต าบลเกษมทรัพย์  งานเทศกาลผ้าไหม

และของดีเมืองโคราช คร้ังที ่16 ระหว่าง

วันที ่10-15 ธันวาคม 2558

8,970 ตกลงราคา ร้านอาร์แอนด์ทีสปอร์ต    

8,970 บาท

ร้านอาร์แอนด์ทีสปอร์ต    

8,970 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายชุดกีฬาโดยตรงที่

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 าเดือนมกราคม 2559  ประจ าปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์

7 จ้างเหมารถพาหนะรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วม

โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกก าลัง

กายในการแข่งขันแต้นแอโรบิคของ

เยาวชนและประชาชนต าบลเกษมทรัพย์ 

 งานเทศกาลผ้าไหมและของดีเมือง

โคราช คร้ังที ่16 ระหว่างวันที ่10-15 

ธันวาคม 2558

4,200 ตกลงราคา นายสัน  คิดส าโรงและพวก

4,200 บาท

นายสัน  คิดส าโรงและพวก

4,200 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

8 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เคร่ืองพิมพ์

 Multifuction แบบฉีดหมึก)         

จ านวน 2 เคร่ือง

15,200 ตกลงราคา ร้านคอมเทค                

15,200 บาท

ร้านคอมเทค                

15,200 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายคอมพิวเตอร์ทีม่ี

ร้านต้ังอยู่ในเขต อ.ปักธงชัย

9 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เคร่ืองพิมพ์

 ชนิดเลเซอร์)                         

จ านวน 2 เคร่ือง

12,980 ตกลงราคา ร้านคอมเทค                

12,980 บาท

ร้านคอมเทค                

12,980 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายคอมพิวเตอร์ทีม่ี

ร้านต้ังอยู่ในเขต 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 าเดือนมกราคม 2559  ประจ าปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์

10 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เคร่ืองพิมพ์

แบบหมึกฉีด INKJET Printer)      

จ านวน 1 เคร่ือง

9,490 ตกลงราคา ร้านคอมเทค                

9,490 บาท

ร้านคอมเทค                

9,490 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายคอมพิวเตอร์ทีม่ี

ร้านต้ังอยู่ในเขต อ.ปักธงชัย

11 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เคร่ืองพิมพ์

 Multifuction ชนิดเลเซอร์)         

จ านวน 1 เคร่ือง

16,900 ตกลงราคา ร้านคอมเทค                

16,900 บาท

ร้านคอมเทค                

16,900 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายคอมพิวเตอร์ทีม่ี

ร้านต้ังอยู่ในเขต อ.ปักธงชัย

12 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยส าเร็จรูป) 27,000 ตกลงราคา ร้านเจดีย์โกลด์              

27,000 บาท

ร้านเจดีย์โกลด์              

27,000 บาท
เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง

โดยตรงทีม่ีร้านต้ังอยู่ในเขต    

อ.ปักธงชัย

13 จ้างเหมาติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ "หลานย่าโม นุ่งผ้าไทย ใส่

ผ้าซ่ิน"

400 ตกลงราคา นายบุญพา  พันธ์เกษม    

400 บาท

นายบุญพา  พันธ์เกษม    

400 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

14 จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน 

(เคร่ืองปรับอากาศ)                  

จ านวน 3 รายการ

2,900 ตกลงราคา นายธีรพล  อะมุตะคุ       

2,900 บาท

นายธีรพล  อะมุตะคุ       

2,900 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 าเดือนมกราคม 2559  ประจ าปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์

15 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์               

จ านวน 2 รายการ

6,160 ตกลงราคา ร้านปร๊ินเตอร์โซน          

6,160 บาท

ร้านปร๊ินเตอร์โซน          

6,160 บาท
เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุคอมพิวเตอร์

โดยตรงทีม่ีร้านต้ังอยู่ในเขต    

อ.ปักธงชัย

16 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน                    

จ านวน 1 รายการ

5,992 ตกลงราคา บ.เมืองย่าออฟฟิสโพรดักส์ 

5,992 บาท

บ.เมืองย่าออฟฟิสโพรดักส์ 

5,992 บาท
เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุเคร่ืองถ่าย

เอกสารโดยตรง

17 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง เลข

ทะเบียน กอ 9794 นม             

จ านวน 2 รายการ

1,750 ตกลงราคา หจก. วิจิตรศิลป์ปักธงชัย   

1,750 บาท

หจก. วิจิตรศิลป์ปักธงชัย   

1,750 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรงทีม่ีร้านต้ังอยู่ในเขต     

อ. ปักธงชัย

18 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

เป็นผู้จ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิงที่

อยู่ในเขต อ.ปักธงชัย

19 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 

โครงการ "หลานย่าโมนุ่งผ้าไทยใส่ผ้าซ่ิน"

 จ านวน 1 ป้าย

800 ตกลงราคา ร้านปฟร้องค์กราฟิกส์       

800 บาท

ร้านปฟร้องค์กราฟิกส์       

800 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรงทีม่ีร้านต้ังอยู่ในเขต     

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 าเดือนมกราคม 2559  ประจ าปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์

20 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บ้านดอนมะเฟือง หมู่ที ่8 

(สายทางบ้านดอนมะเฟือง-บ้านเชียงสา)

237,000 ตกลงราคา หจก. สาม จ. การช่าง     

237,000 บาท

หจก. สาม จ. การช่าง     

237,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรงและเสนอราคาต่ าสุด

21 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บ้านปอนางเหริญ หมู่ที ่6 

(สายทางบ้านปอนางเหริญ-บ้านขี้เหล็ก)

236,500 ตกลงราคา หจก. ปรนันท์ก่อสร้าง     

236,500 บาท

หจก. ปรนันท์ก่อสร้าง     

236,500 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรงและเสนอราคาต่ าสุด

22 จ้างเหมายามรักษาการณ์ ประจ าเดือน

ธันวาคม 2558

5,100 ตกลงราคา นายก าปัน่  พันธ์ส าโรง  

5,100 บาท

นายก าปัน่  พันธ์ส าโรง  

5,100 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

23 จ้างเหมาก าจัดส่ิงปฏิกูล (ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก)

600 ตกลงราคา นายสมาน  เคล่ือนเมืองปัก 

600 บาท

นายสมาน  เคล่ือนเมืองปัก 

600 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

24 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (ม่านปรับแสง 

ส านักปลัด)

24,900 ตกลงราคา ร้านปักธงชัยผ้าม่าน       

24,900 บาท

ร้านปักธงชัยผ้าม่าน       

24,900 บาท

เป็นผู้รับจ้างประกอบอาชีพนี้

โดยตรงทีม่ีร้านต้ังอยู่ในเขต     

อ. ปักธงชัย

25 จัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

(กล้องถ่ายภาพ กองช่าง)

9,990 ตกลงราคา หจก. ใต้ฟ้าซิต้ี              

9,900 บาท

หจก. ใต้ฟ้าซิต้ี              

9,900 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา

และเผยแพร่โดยตรง

ผลการด าเนินการจัดซ้ือ-จัดจ้าง

ประจ าปีงบประมาณ 2559



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งาน/จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือนมกราคม 2559  ประจ าปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์

26 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (แบบพิมพ)์    

จ านวน 9 รายการ

5,265.30 ตกลงราคา โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน

 กรมการปกครอง          

5,265.30 บาท

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน

 กรมการปกครอง          

5,265.30 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุแบบพิมพ์

โดยตรง

27 จัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

(กล้องถ่ายภาพ ส านักปลัด)

9,990 ตกลงราคา หจก. ใต้ฟ้าซิต้ี              

9,900 บาท

หจก. ใต้ฟ้าซิต้ี              

9,900 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา

และเผยแพร่โดยตรง

ผลการด าเนินการจัดซ้ือ-จัดจ้าง

ประจ าปีงบประมาณ 2559


