
 

แบบ  สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน   2562       

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
1 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จ านวน 26 รายการ 

(กองช่าง) 
47,825 47,825 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างสมชาย  (จ านวนเงิน 

47,825 บาท) 
อู่ช่างสมชาย  (จ านวนเงิน 
47,825 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 89/2562 
ลงวันท่ี 4 มิ.ย. 62 

2 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 7 รายการ 
(กองช่าง) 

18,400 18,400 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอ ที เซ็นเตอร์
(จ านวนเงิน 18,400 
บาท) 

ร้าน ไอ ที เซ็นเตอร์
(จ านวนเงิน 18,400 
บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 90/2562 
ลงวันท่ี 4 มิ.ย. 62 

3 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น ส าหรับใช้ใน
การพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก 
หมู่ที่ 9 ต าบลเมืองเก่า (ส านักปลัด) 

1,180.60  1,180.60  เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (จ านวนเงิน 
1,180.60 บาท) 

บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (จ านวนเงิน 
1,180.60 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 91/2562 
ลงวันท่ี 4 มิ.ย. 62 

4 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น ส าหรับใช้ใน
การพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก 
หมู่ที่ 20 ต าบลเมืองเก่า (ส านักปลัด) 

2,361.20  2,361.20  เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (จ านวนเงิน 
2,361.20 บาท) 

บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (จ านวนเงิน 
2,361.20 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 92/2562 
ลงวันท่ี 4 มิ.ย. 62 

5 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น ส าหรับใช้ใน
การพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก 
หมู่ที่ 5 ต าบลเมืองเก่า (ส านักปลัด) 

1,303.65  1,303.65  เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (จ านวนเงิน 
1,303.65 บาท) 

บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (จ านวนเงิน 
1,303.65 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 93/2562 
ลงวันท่ี 14 มิ.ย. 62 

6 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น ส าหรับใช้ใน
การพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก 
หมู่ที่ 4 ต าบลเมืองเก่า (ส านักปลัด) 

1,303.65  1,303.65  เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (จ านวนเงิน 
1,303.65 บาท) 

บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (จ านวนเงิน 
1,303.65 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 94/2562 
ลงวันท่ี 20 มิ.ย. 62 

7 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น ส าหรับใช้ใน
การพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก 
ในเขตต าบลเมืองเก่า ประจ าปี พ.ศ. 2562 
(ส านักปลัด) 

80,000 80,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (จ านวนเงิน 
54,022.95 บาท) 

บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (จ านวนเงิน 
54,022.95 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 95/2562 
ลงวันท่ี 21 มิ.ย. 62 

8 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น ส าหรับใช้ใน
การพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก 
หมู่ที่ 19 ต าบล 
เมืองเก่า (ส านักปลัด) 

1,303.65  1,303.65  เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (จ านวนเงิน 
1,303.65 บาท) 

บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (จ านวนเงิน 
1,303.65 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 97/2562 
ลงวันท่ี 21 มิ.ย. 62 

 
 



 

แบบ  สขร.1 
 

ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
9 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 

ส าหรับใช้ในการพ่นหมอกควันป้องกัน
โรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 9 ต าบล 
เมืองเก่า (ส านักปลัด) 

1,321.65  1,321.65  เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (จ านวนเงิน 
1,321.65 บาท) 

บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (จ านวนเงิน 
1,321.65 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 98/2562 
ลงวันท่ี 24 มิ.ย. 62 

10 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 
ส าหรับใช้ในการพ่นหมอกควันป้องกัน
โรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 17 ต าบล 
เมืองเก่า (ส านักปลัด) 

1,321.65  1,321.65  เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (จ านวนเงิน 
1,321.65 บาท) 

บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (จ านวนเงิน 
1,321.65 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 99/2562 
ลงวันท่ี 24 มิ.ย. 62 

11 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 
รายการ (กองการศึกษาฯ) 

5,780 5,780 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอ ที เซ็นเตอร ์
(จ านวนเงิน 5,780 บาท) 

ร้าน ไอ ที เซ็นเตอร ์
(จ านวนเงิน 5,780 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 100/2562 
ลงวันท่ี 25 มิ.ย. 62 

12 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 
ส าหรับใช้ในการพ่นหมอกควันป้องกัน
โรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 4 ต าบล 
เมืองเก่า (ส านักปลัด) 

1,321.65  1,321.65  เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (จ านวนเงิน 
1,321.65 บาท) 

บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (จ านวนเงิน 
1,321.65 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 101/2562 
ลงวันท่ี 25 มิ.ย. 62 

13 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 
รายการ (ส านักปลัด) 

19,800 19,800 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอ ที เซ็นเตอร ์
(จ านวนเงิน 19,800 บาท) 

ร้าน ไอ ที เซ็นเตอร ์
(จ านวนเงิน 19,800 บาท) 

ราคาตามมติที่
ประชุม

คณะกรรมการ
บริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ 
จังหวัดปราจีนบุรี 

102/2562 
ลงวันท่ี 26 มิ.ย. 62 

14 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์
จ านวน 2 รายการ (ส านักปลัด) 

179,600 179,600 เฉพาะเจาะจง ร้านณิชาภา เคมีภัณฑ ์
(จ านวนเงิน 179,600 
บาท) 

ร้านณิชาภา เคมีภัณฑ ์
(จ านวนเงิน 179,600 
บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 103/2562 
ลงวันท่ี 26 มิ.ย. 62 

15 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 8 
รายการ (กองคลัง) 

5,206 5,206 เฉพาะเจาะจง ร้านชายน์ มินิมาร์ท 
(จ านวนเงิน 5,206 บาท) 

ร้านชายน์ มินิมาร์ท 
(จ านวนเงิน 5,206 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 104/2562 
ลงวันท่ี 26 มิ.ย. 62 

16 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 
ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2562 
(ส านักปลัด) 

100,000 100,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (ราคาขึ้นลงตาม
ราคาตลาดปัจจุบัน (จ านวน
เงิน 52,167.96 บาท) 

บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (ราคาขึ้นลงตาม
ราคาตลาดปัจจุบัน )จ านวน
เงิน 52,167.96 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 105/2562 
ลงวันท่ี 28 มิ.ย. 62 

 



 
แบบ  สขร.1 

 

ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
17 จัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (น้ าดื่ม) 

ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2562 
(ส านักปลัด) 

2,550 2,550 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล  วิวัฒน์ 
(จ านวนเงิน 2,550 บาท) 

นายณัฐพล  วิวัฒน์ 
(จ านวนเงิน 2,550 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 106/2562 
ลงวันท่ี 28 มิ.ย. 62 

18 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
ชนิดพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 4 ศูนย ์
(กองการศึกษาฯ) 

48,139.28 48,139.28 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 
จ ากัด (จ านวนเงิน 
48,139.28 บาท) 

สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 
จ ากัด (จ านวนเงิน 
48,139.28 บาท) 

ราคาตามมติ
คณะรัฐมนตรี

ก าหนด 

107/2562 
ลงวันท่ี 28 มิ.ย. 62 

19 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
ชนิดพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ส าหรับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. จ านวน 3 
โรงเรียน (กองการศึกษาฯ) 

196,228.76 196,228.76 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 
จ ากัด (จ านวนเงิน 
196,228.76 บาท) 

สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 
จ ากัด (จ านวนเงิน 
196,228.76 บาท) 

ราคาตามมติ
คณะรัฐมนตรี

ก าหนด 

108/2562 
ลงวันท่ี 28 มิ.ย. 62 

20 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน เครื่องคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 1 เครื่อง (กองช่าง) 

5,100 5,100 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอ ที เซ็นเตอร ์
(จ านวนเงิน 5,100 บาท) 

ร้าน ไอ ที เซ็นเตอร ์
(จ านวนเงิน 5,100 บาท) 

ราคาพอสมควร 137/2562 
ลงวันท่ี 4 ม.ิย. 62 

21 จ้างเหมาบริการพนักงานประจ า
รถบรรทุกขยะ ประจ าเดือน 
มิถุนายน  2562 (กองช่าง) 

7,314 7,314 เฉพาะเจาะจง นายวันชัย บัวชัย 
(จ านวนเงิน 7,314 บาท) 

นายวันชัย บัวชัย 
(จ านวนเงิน 7,314 บาท) 

ราคาพอสมควร 138/2562 
ลงวันท่ี 4 ม.ิย. 62 

22 จ้างเหมาบริการพนักงานประจ า
รถบรรทุกขยะ ประจ าเดือน 
มิถุนายน 2562 (กองช่าง) 

7,314 7,314 เฉพาะเจาะจง นายนิพนธ์  ดีทอง 
(จ านวนเงิน 7,314 บาท) 

นายนิพนธ์  ดีทอง 
(จ านวนเงิน 7,314 บาท) 

ราคาพอสมควร 139/2562 
ลงวันท่ี 4 ม.ิย. 62 

23 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน รถยนต์ส านักงาน 
หมายเลขทะเบียน กจ 9506 
ปราจีนบุรี (ส านักปลัด) 

11,335.58 11,335.58 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสัน บูรพา
ปราจีนบุรี (จ านวนเงิน 
11,335.58 บาท) 

บริษัท สยามนิสสัน บูรพา
ปราจีนบุรี (จ านวนเงิน 
11,335.58 บาท) 

ราคาพอสมควร 140/2562 
ลงวันท่ี 7 ม.ิย. 62 

24 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน รถยนต์ส านักงาน 
หมายเลขทะเบียน บม 6029 
ปราจีนบุรี (ส านักปลัด) 

1,201.61 1,201.61 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสัน บูรพา
ปราจีนบุรี (จ านวนเงิน 
1,201.61 บาท) 

บริษัท สยามนิสสัน บูรพา
ปราจีนบุรี (จ านวนเงิน 
1,201.61 บาท) 

ราคาพอสมควร 141/2562 
ลงวันท่ี 7 ม.ิย. 62 

 



 
แบบ  สขร.1 

 
 

ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
25 จ้างเหมาบริการพนักงาน ต าแหน่ง 

ผู้ดูแลเด็กประจ าศูนย์โรงเรียนบรรหาร
วิทยา ประจ าเดือน  มิถุนายน 2562 
(กองการศึกษาฯ) 

3,498 3,498 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกัญญา สีด า 
(จ านวนเงิน 3,498 บาท) 

นางสาวสุกัญญา สีด า 
(จ านวนเงิน 3,498 บาท) 

ราคาพอสมควร 142/2562 
ลงวันท่ี 13 ม.ิย. 62 

26 จ้างเหมาบริการพนักงาน ต าแหน่ง 
ผู้ดูแลเด็กประจ าศูนย์โรงเรียนบรรหาร
วิทยา ประจ าเดือน  มิถุนายน 2562 
(กองการศึกษาฯ) 

3,498 3,498 เฉพาะเจาะจง นางสาวลลิตา สีด า 
(จ านวนเงิน 3,498 บาท) 

นางสาวลลิตา สีด า 
(จ านวนเงิน 3,498 บาท) 

ราคาพอสมควร 143/2562 
ลงวันท่ี 13 ม.ิย. 62 

27 จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลและ
งานเอกสาร ประจ าเดือน มิถุนายน 
2562 (ส านักปลัด) 

3,498 3,498 เฉพาะเจาะจง นายธนากร กุลจารุอ าพน 
(จ านวนเงิน 3,498 บาท) 

นายธนากร กุลจารุอ าพน 
(จ านวนเงิน 3,498 บาท) 

ราคาพอสมควร 144/2562 
ลงวันท่ี 13 ม.ิย. 62 

28 จ้างเหมาพ่นหมอกควันป้องกัน
ไข้เลือดออก จ านวน 21 หมู่บ้าน 
(ส านักปลัด) 

37,800 37,800 เฉพาะเจาะจง นายเหรียญ เหล็กศร ี
(จ านวนเงิน 37,800 
บาท) 

นายเหรียญ เหล็กศร ี
(จ านวนเงิน 37,800 บาท) 

ราคาพอสมควร 145/2562 
ลงวันท่ี 21 ม.ิย. 62 

29 จ้างเหมาท าความสะอาดภายในเขต
ต าบลเมืองเก่า ประจ าเดือน 
กรกฎาคม  2562 (ส านักปลัด) 

51,300 51,300 เฉพาะเจาะจง นายวรวุฒิ จันสาสร้าง 
(จ านวนเงิน 51,300 
บาท) 

นายวรวุฒิ จันสาสร้าง 
(จ านวนเงิน 51,300 บาท) 

ราคาพอสมควร 146/2562 
ลงวันท่ี 28 ม.ิย. 62 

30 จ้างเหมาบริการพนักงานเพื่อช่วยงาน
ท าความสะอาด อาคารส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า
หลังใหม่ ประจ าเดือน  กรกฎาคม  
2562 (ส านักปลัด) 

6,360 6,360 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกษสุนีย์  โสภะ 
(จ านวนเงิน 6,360 บาท) 

นางสาวเกษสุนีย์  โสภะ 
(จ านวนเงิน 6,360 บาท) 

ราคาพอสมควร 147/2562 
ลงวันท่ี 28 ม.ิย. 62 

31 จ้างเหมาบริการพนักงาน ต าแหน่ง 
ผู้ดูแลเด็กประจ าศูนย์โรงเรียนวัด
ราษฏร์รังษี ประจ าเดือน  กรกฎาคม 
2562 (กองการศึกษาฯ) 

6,360 6,360 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกพรรณ  
วงษ์ลักษมี (จ านวนเงิน 
6,360 บาท) 

นางสาวกนกพรรณ  
วงษ์ลักษมี (จ านวนเงิน 
6,360 บาท) 

ราคาพอสมควร 148/2562 
ลงวันท่ี 28 ม.ิย. 62 

 
 



 
แบบ  สขร.1 

 
ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

32 จ้างเหมาบริการพนักงาน ต าแหน่ง 
ผู้ดูแลเด็กประจ าศูนย์โรงเรียนบรรหาร
วิทยา ประจ าเดือน  กรกฎาคม 
2562 (กองการศึกษาฯ) 

6,360 6,360 เฉพาะเจาะจง นางสาวลลิตา สีด า 
(จ านวนเงิน 6,360 บาท) 

นางสาวลลิตา สีด า 
(จ านวนเงิน 6,360 บาท) 

ราคาพอสมควร 149/2562 
ลงวันท่ี 28 ม.ิย. 62 

33 จ้างเหมาบริการพนักงาน ต าแหน่ง 
ผู้ดูแลเด็กประจ าศูนย์โรงเรียนบรรหาร
วิทยา ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562 
(กองการศึกษาฯ) 

6,360 6,360 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกัญญา สีด า 
(จ านวนเงิน 6,360 บาท) 

นางสาวสุกัญญา สีด า 
(จ านวนเงิน 6,360 บาท) 

ราคาพอสมควร 150/2562 
ลงวันท่ี 28 ม.ิย. 62 

34 จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย
ภายในบริเวณที่ท าการ อบต. 
เมืองเก่า จ านวน 1 คน ประจ าเดือน 
กรกฎาคม  2562 (เฉพาะวันเสาร์-
อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 
06.00 – 18.00 น.) (ส านักปลัด) 

3,300 3,300 เฉพาะเจาะจง นายประทวน จันสาสร้าง 
(จ านวนเงิน 3,300 บาท) 

นายประทวน จันสาสร้าง 
(จ านวนเงิน 3,300 บาท) 

ราคาพอสมควร 151/2562 
ลงวันท่ี 28 ม.ิย. 62 

35 จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย
ภายในบริเวณที่ท าการ อบต. 
เมืองเก่า จ านวน 1 คน ประจ าเดือน  
กรกฎาคม  2562 (เวลา 18.00 – 
06.00 น.) (ส านักปลัด) 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายสุรัตน์  ขาวข า  
(จ านวนเงิน 9,000 บาท) 

นายสุรัตน์  ขาวข า  
(จ านวนเงิน 9,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 152/2562 
ลงวันท่ี 28 ม.ิย. 62 

36 จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลและ
งานเอกสาร ประจ าเดือน กรกฎาคม 
2562 (ส านักปลัด) 

6,360 6,360 เฉพาะเจาะจง นายธนากร กุลจารุอ าพน 
(จ านวนเงิน 6,360 บาท) 

นายธนากร กุลจารุอ าพน 
(จ านวนเงิน 6,360 บาท) 

ราคาพอสมควร 153/2562 
ลงวันท่ี 28 ม.ิย. 62 

37 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ บ้านม่วง หมู่ที่ 7 
ต าบลเมืองเก่า (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

1,062,000 1,066,000 คัดเลือก -ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจพี
แอล เอ็นจิเนียริ่ง (จ านวน
เงิน 1,062,297 บาท) 
-บริษัท แสงประทีปฟาร์ม 
จ ากัด (จ านวนเงิน 
1,062,000 บาท) 

บริษัท แสงประทีปฟาร์ม 
จ ากัด (จ านวนเงิน 
1,062,000 บาท) 

เสนอราคาต่ าสุด 01/2562 
ลงวันท่ี 12 ม.ิย. 62 

 



 
 


