
 

 
แบบ  สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   กรกฎาคม   2563       
ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 

อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา
ที ่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ จ านวน 1 
รายการ (กองช่าง) 

10,500 10,500 เฉพาะเจาะจง ร้านวิลาสินี (จ านวนเงิน 
10,500 บาท) 

ร้านวิลาสินี (จ านวนเงิน 
10,500 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 108/2563 
ลงวันท่ี 1 ก.ค. 63 

2 จัดซื้อวัสดไุฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 5 
รายการ (กองช่าง) 

2,618 2,618 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เจ.
เอ็นจิเนียริ่ง (จ านวนเงิน 
2,618 บาท) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เจ.
เอ็นจิเนียริ่ง (จ านวนเงิน 
2,618 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 109/2563 
ลงวันท่ี 1 ก.ค. 63 

3 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จ านวน 9 รายการ  
(กองช่าง) 

3,393 3,393 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เจ.
เอ็นจิเนียริ่ง (จ านวนเงิน 
3,393 บาท) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เจ.
เอ็นจิเนียริ่ง (จ านวนเงิน 
3,393 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 110/2563 
ลงวันท่ี 1 ก.ค. 63 

4 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน จ านวน 16 
รายการ (กองคลัง) 

11,800 11,800 เฉพาะเจาะจง ร้านณิชาภณัฑ์  (จ านวน
เงิน 11,800 บาท) 

ร้านณิชาภณัฑ์  (จ านวน
เงิน 11,800 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 111/2563 
ลงวันท่ี 1 ก.ค. 63 

5 จดัซื้อวัสดุอื่น จ านวน 7 รายการ 
(กองช่าง) 

12,320 12,320 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เจ.
เอ็นจิเนียริ่ง (จ านวนเงิน 
12,320 บาท) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เจ.
เอ็นจิเนียริ่ง (จ านวนเงิน 
12,320 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 112/2563 
ลงวันท่ี 1 ก.ค. 63 

6 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
จ านวน 2 รายการ (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม) 

172,000 172,000 เฉพาะเจาะจง ร้านวีระ เทรดดิ้ง (จ านวน
เงิน 172,000 บาท) 

ร้านวีระ เทรดดิ้ง (จ านวน
เงิน 172,000 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 113/2563 
ลงวันท่ี 2 ก.ค. 63 

7 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน จ านวน 18 
รายการ (ส านักปลดั) 

14,805 14,805 เฉพาะเจาะจง ร้านณิชาภณัฑ์ (จ านวน
เงิน 14,805 บาท) 

ร้านณิชาภณัฑ์ (จ านวน
เงิน 14,805 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 114/2563 
ลงวันท่ี 2 ก.ค. 63 

8 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน จ านวน 11 
รายการ (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

22,310 22,310 เฉพาะเจาะจง ร้านณิชาภณัฑ์ (จ านวน
เงิน 22,310 บาท) 

ร้านณิชาภณัฑ์ (จ านวน
เงิน 22,310 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 115/2563 
ลงวันท่ี 2 ก.ค. 63 

9 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน จ านวน 13 
รายการ (กองการศึกษาฯ) 

8,959 8,959 เฉพาะเจาะจง ร้านณิชาภณัฑ์ (จ านวน
เงิน 8,959 บาท) 

ร้านณิชาภณัฑ์ (จ านวน
เงิน 8,959 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 116/2563 
ลงวันท่ี 10 ก.ค. 63 

 

 



 
แบบ  สขร.1 

 
 
 

 
ล าดับที ่

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาที ่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
10 จัดซื้อสื่อการเรยีนการสอน  

วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก ศพด.บรรหารวิทยา 
(กองการศึกษาฯ) 

93,500 93,500 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามครีเอท 
อินเตอร์เทรด จ ากัด 
(จ านวนเงิน 93,500 บาท)  

บริษัท สยามครีเอท 
อินเตอร์เทรด จ ากัด 
(จ านวนเงิน 93,500 บาท)  

ราคาตามท้องตลาด 117/2563 
ลงวันท่ี 13 ก.ค. 63 

11 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ า 81-
1624 ปราจีนบรุี 

27,980 27,980 เฉพาะเจาะจง อู่ศรีธนการช่าง 
(จ านวน 27,980 บาท) 

อู่ศรีธนการช่าง 
(จ านวน 27,980 บาท) 

ราคาตามสมควร 157/2563 
ลงวันท่ี 1 ก.ค. 63 

12 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ บม.6029 
ปราจีนบุร ี

2,614 2,614 เฉพาะเจาะจง บ.สยามนสิสัน บูรพาปราจีน 
(จ านวน 2,614 บาท) 

บ.สยามนสิสัน บูรพาปราจีน 
(จ านวน 2,614 บาท) 

ราคาตามสมควร 158/2563 
ลงวันท่ี 1 ก.ค. 63 

13 จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง บม.
1606 ปราจีนบรุี 

6,500 6,500 เฉพาะเจาะจง อู่ศรีธนการช่าง 
(จ านวน 6,500 บาท) 

อู่ศรีธนการช่าง 
(จ านวน 6,500 บาท) 

ราคาตามสมควร 159/2563 
ลงวันท่ี 1 ก.ค. 63 

14 จ้างเหมาผู้ช่วยประจ ารถดับเพลิง 
(ส านักปลัด) ประจ าเดือน ก.ค. 63 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายวิรัตน์ พลูพนัส 
(จ านวน 9,000 บาท) 

นายวิรัตน์ พลูพนสั 
(จ านวน 9,000 บาท) 

ราคาตามสมควร 160/2563 
ลงวันท่ี 1 ก.ค. 63 

15 จ้างเหมาตดิตั้งเครื่องเสียง ห้อง
ประชุมเอนกประสงค ์

199,800 199,800 เฉพาะเจาะจง หจก.สระแก้ว กล้องวงจรปิด 
(จ านวน 199,800 บาท) 

หจก.สระแก้ว กล้องวงจรปิด 
(จ านวน 199,800 บาท) 

ราคาตามสมควร 161/2563 
ลงวันท่ี 8 ก.ค. 63 

16 จ้างเหมาตดิตั้งเครื่องเสียง ห้อง
ประชุมสภา อบต.เมืองเก่า 

299,800 299,800 เฉพาะเจาะจง หจก.สระแก้ว กล้องวงจรปิด 
(จ านวน 299,800 บาท) 

หจก.สระแก้ว กล้องวงจรปิด 
(จ านวน 299,800 บาท) 

ราคาตามสมควร 162/2563 
ลงวันท่ี 8 ก.ค. 63 

17 จ้างเหมาตดิตั้งไฟประดับอาคาร เพื่อ
ใช้ในโครงการรัฐพิธี และวันส าคัญ
ต่างๆ 

499,800 499,800 เฉพาะเจาะจง หจก.สระแก้ว กล้องวงจรปิด 
(จ านวน 499,800 บาท) 

หจก.สระแก้ว กล้องวงจรปิด 
(จ านวน 499,800 บาท) 

ราคาตามสมควร 163/2563 
ลงวันท่ี 8 ก.ค. 63 

18 จ้างเหมาแรงงานในการพ่นหมอกควัน 
จ านวน 21 หมู่บ้าน 42 วัน วันละ
318 บาท จ านวน 3 คน 

40,068 40,068 เฉพาะเจาะจง นายดวง แนวสินธุ ์
(จ านวน 40,068 บาท ) 

นายดวง แนวสินธุ ์
(จ านวน 40,068 บาท ) 

ราคาตามสมควร 164/2563 
ลงวันท่ี 14 ก.ค. 63 

19 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน  
1กฎ1176 ปราจีนบรุี 

1,120 1,120 เฉพาะเจาะจง ร้านนัวเจรญิยนต ์
(จ านวน 1,120 บาท) 

ร้านนัวเจรญิยนต ์
(จ านวน 1,120 บาท) 

ราคาตามสมควร 165/2563 
ลงวันท่ี 15 ก.ค. 63 

20 จ้างจัดท าป้ายไวนิล จ านวน 5 
รายการ เพื่อใช้ประดับในพระราชพิธี
และพิธีการต่างๆ 

16,438 16,438 เฉพาะเจาะจง หจก.ก กบินทร์บุรี อิงเจ็ค 
(จ านวน 16,438 บาท) 

หจก.ก กบินทร์บุรี อิงเจ็ค 
(จ านวน 16,438 บาท) 

ราคาตามสมควร 166/2563 
ลงวันท่ี 23 ก.ค. 63 



แบบ  สขร.1 
 

 
ล าดับที ่

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาที ่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
21 จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ า 

คสล.จากบ้านนายยภุา นวลกมล ถึง
บ้านนางค า รักสละ ม.21 ต.เมืองเก่า 

438,000 438,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.เจริญทรัพย์ การ
โยธา 

( จ านวน438,000บาท ) 

หจก.พี.เค.เจริญทรัพย์ การ
โยธา 

( จ านวน438,000บาท ) 

ราคาตามท้องตลาด 167/2563 
ลงวันท่ี 30 ก.ค. 63 

22 จ้างเหมาบริการพนักงานปฏิบตัิงาน 
งานบริการทั่วไป เดือน ส.ค.63 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพิกา รักษา 
(จ านวน 9,000 บาท) 

นางสาวพิมพิกา รักษา 
(จ านวน 9,000 บาท) 

ราคาตามสมควร 168/2563 
ลงวันท่ี 31 ก.ค. 63 

23 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ า 
จ านวน 1 คัน 

39,525 39,525 เฉพาะเจาะจง อู่ศรีธนการช่าง 
(จ านวน 39,525 บาท) 

อู่ศรีธนการช่าง 
(จ านวน 39,525 บาท) 

ราคาตามสมควร 169/2563 
ลงวันท่ี 31 ก.ค. 63 

24 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง ตค.
3435 ปราจีนบรุี 

150,300 150,300 เฉพาะเจาะจง ร้านรวมช่างกลการ กบินทร์
บุรี 

(จ านวน 150,300 บาท) 

ร้านรวมช่างกลการ กบินทร์
บุรี 

(จ านวน 150,300 บาท) 

ราคาตามสมควร 170/2563 
ลงวันท่ี 31 ก.ค. 63 

25 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือ ประจ า
รถดับเพลิง (ส านักปลัด) ประจ าเดอืน 
ส.ค. 63 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายวิรัตน์ พลูพนสั 
(จ านวน 9,000บาท) 

นายวิรัตน์ พลูพนสั 
(จ านวน 9,000บาท) 

ราคาตามสมควร 171/2563 
ลงวันท่ี 31 ก.ค. 63 

26 จ้างเหมาบริการพนักงานเพื่อช่วยท า
ความสะอาดอาคารส านักงาน อบต.
เมืองเก่าประจ าเดือน ส.ค.-ก.ย.63 

18,000 18,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมจติร มลูดับ 
(จ านวน 18,000บาท) 

นางสาวสมจติร มลูดับ 
(จ านวน 18,000บาท) 

ราคาตามสมควร 172/2563 
ลงวันท่ี 31 ก.ค. 63 

27 จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย
ภายใน ส านักงาน อบต.เมืองเก่า
(เฉพาะวันหยุด) ประจ าเดือน ส.ค.63 

3,564 3,564 เฉพาะเจาะจง นายประทวน จันสาสร้าง 
(จ านวน 3,564 บาท) 

นายประทวน จันสาสร้าง 
(จ านวน 3,564 บาท) 

ราคาตามสมควร 173/2563 
ลงวันท่ี 31 ก.ค. 63 

28 จ้างเหมาท าความสะอาด ภายในเขต 
อบต.เมืองเก่าประจ าเดือน ส.ค.63 

49,400 49,400 เฉพาะเจาะจง นายวรวุฒิ จันสาสร้าง 
(จ านวน 49,400บาท) 

นายวรวุฒิ จันสาสร้าง 
(จ านวน 49,400บาท) 

ราคาตามสมควร 174/2563 
ลงวันท่ี 31 ก.ค. 63 

29 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 
ศพด. ร.ร.บรรหารวิทยา 3 ส.ค.-30
ก.ย.63 

50,400 50,400 เฉพาะเจาะจง นางสางรุ่งทิวา กองจันดา 
(จ านวน 50,400 บาท) 

นางสางรุ่งทิวา กองจันดา 
(จ านวน 50,400 บาท) 

ราคาตามสมควร 175/2563 
ลงวันท่ี 31 ก.ค. 63 

30 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 
ศพด. ร.ร.วดัราษฏร์รังษี 3 ส.ค.-30
ก.ย.63 

38,640 38,640 เฉพาะเจาะจง นางสุรางค์ เปรมศร ี
(จ านวน 38,640บาท) 

นางสุรางค์ เปรมศร ี
(จ านวน 38,640บาท) 

ราคาตามสมควร 176/2563 
ลงวันท่ี 31 ก.ค. 63 

31 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 
ศพด. ร.ร.บา้นโคกหอม3 ส.ค.-30
ก.ย.63 

5,040 5,040 เฉพาะเจาะจง นางมัสลินป์ ศรีเลิศ 
(จ านวน 5,040 บาท) 

นางมัสลินป์ ศรีเลิศ 
(จ านวน 5,040 บาท) 

ราคาตามสมควร 177/2563 
ลงวันท่ี 31 ก.ค. 63 



แบบ  สขร.1 
 

 
ล าดับที ่

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาที ่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
32 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 

ศพด. บ้านม่วง 3 ส.ค.-30ก.ย.63 
15,120 15,120 เฉพาะเจาะจง นายมังกร ส าราญจติร 

(จ านวน 15,120บาท) 
นายมังกร ส าราญจติร 
(จ านวน 15,120บาท) 

ราคาตามสมควร 178/2563 
ลงวันท่ี 31 ก.ค. 63 

33 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
หนองกุลา ม.13 ต.เมืองเก่า 

720,000 720,000 e-bidding หจก.ที.เอ็น.ซีเมนต์พล็อค 
จ านวน 720,000 บาท 

หจก.ที.เอ็น.ซีเมนต์พล็อค 
จ านวน 720,000 บาท 

ราคาเสนอต่ าสุด 004/2563        
ลงวันท่ี 13 ก.ค. 63 

34 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
สายบ้านหนองร-ีบ้านโนนแดง ม.5  
สายบ้านหนองร-ีบ้านโนนแดง ม.6 
และบ้านหนองรสีอง ม.19 
ต.เมืองเก่า 

1,340,000 1,340,000 e-bidding หจก.ประดิษฐ์คอนสตรัคชั่น 
จ านวน1,340,000บาท 

หจก.ประดิษฐ์คอนสตรัคชั่น 
จ านวน1,340,000บาท 

ราคาเสนอต่ าสุด 005/2563        
ลงวันท่ี 16 ก.ค. 63 

35 โครงการซ่อมแซมบ้านพักพนักงาน
ส่วนต าบล 6 หลัง 

1,099,990 1,099,990 e-bidding หจก.ใบบุญบิลดิ้ง 2019 
จ านวน1,099,990บาท 

หจก.ใบบุญบิลดิ้ง 2019 
จ านวน1,099,990บาท 

ราคาเสนอต่ าสุด 006/2563        
ลงวันท่ี 23 ก.ค. 63 

 


