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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีขอจัดซ้ือ

จัดจ้ำง
รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก เลขท่ีสัญญำ วันท่ีลงสัญญำ

1 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน (ส ำนักปลัด) จ ำนวน ๑๔ รำยกำร 25,020.00     25,020.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนณิชำภัณฑ์ 171/2565 7/9/2565
2 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (ส ำนักปลัด) จ ำนวน ๑ รำยกำร 26,250.00     26,250.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวิลำสินี 172/2565 7/9/2565

3
ซ้ือวัสดุส ำนักงำน (หมึกเคร่ืองถ่ำยเอกสำร) ส ำนักปลัด จ ำนวน ๑ 
รำยกำร

11,000.00     11,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ริโก้ ประทศไทย 173/2565 7/9/2565

4 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (ส ำนักปลัด) ๑๗ รำยกำร 17,004.00     17,004.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำยชำยน์ มินิมำร์ท 174/2565 7/9/2565

5

ซ้ือวัสดุส ำนักงำนในกำรเตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นรำชกัญญำ สิริวัฒนำพรรณวดี เน่ืองในโอกำสเสด็จติดตำม
โครงกำรฯ และเปิดศูนย์ร่วมใจ TO BE NUMBER ONE (ส ำนัก
ปลัด) จ ำนวน ๒ รำยกำร

9,500.00       9,500.00         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสุวนิดำ คุตนำ 175/2565 7/9/2565

6 ซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง (ส ำนักปลัด) จ ำนวน ๑ รำยกำร 5,800.00       5,800.00         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบ ำรุงชูกำรไฟฟ้ำ 176/2565 8/9/2565
7 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่ำง) จ ำนวน 9 รำยกำร 21,950.00     21,950.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนไอ ที เซ็นเตอร์ 177/2565 8/9/2565
8 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่ำง) จ ำนวน 2 รำยกำร 71,180.00     71,180.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนไอ ที เซ็นเตอร์ 178/2565 12/9/2565
9 ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (กองช่ำง) จ ำนวน 15 รำยกำร 108,610.35   108,610.35    วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนศักด์ิกำรไฟฟ้ำ 179/2565 15/9/2565

10
จ้ำงเหมำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำเคร่ืองปรับอำกำศห้องประชุมสภำฯ 
และห้องป้องกันฯ ส ำนักงำนท่ีท ำกำร อบต.เมืองเก่ำ จ ำนวน ๕ 
เคร่ือง

18,404.00     18,404.00      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ที.เจ เอ็นจิเนียร่ิง 175/2565 7/9/2565

11
จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถยนต์ (ส ำนักปลัด) 
หมำยเลขทะเบียน บม.๖๐๒๙ ปรำจีนบุรี

4,592.44       4,592.44         วิธีเฉพำะเจำะจง
บจก.สยำมนิสสัน บูรพำ

ปรำจีน
176/2565 7/9/2565

12 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถยนต์ หมำยเลข
ทะเบียน กจ.๙๕๐๖ ปรำจีนบุรี (ส ำนักปลัด)

7,502.95       7,502.95         วิธีเฉพำะเจำะจง
บจก.สยำมนิสสัน บูรพำ

ปรำจีน
177/2565 7/9/2565



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีขอ
จัดซ้ือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้าง ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก เลขท่ีสัญญา วันท่ีลงสัญญา

13 จ้ำงรถแบคโฮขุดลอกเปิดทำงระบำยน้ ำ หมู่ท่ี 1 ต ำบลเมืองเก่ำ 20,000.00     20,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.ภัคจิรำ กำรบรรจง 178/2565 8/9/2565
14 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง(กองกำรศึกษำ) จ ำนวน 19 รำยกำร 5,476.00       5,176.00         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริรุ่งเรือง 179/2565 9/9/2565

15
จ้ำงเหมำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำเคร่ืองแฟกซ์ Canon F
๑๕๒๘๐๐ FAX-๑๖๐ หมำยเลขครุภัณฑ์ ๔๒๔-๕๓๐๐๐๒ 
(ส ำนักปลัด) จ ำนวน ๑ รำยกำร

1,200.00       1,200.00         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนไอ ที เซ็นเตอร์ 180/2565 9/9/2565

16
จ้ำงเหมำซ่อมแซมครุภัณฑ์ส ำนักงำน (เก้ำอ้ีผู้บริหำร) จ ำนวน ๕ 
ตัว หมำยเลขครุภัณฑ์ ๔๐๑-๖๓-๐๗๒๒,๔๐๑-๖๓-๐๗๒๔,๔๐๑-
๖๓-๐๗๒๕,๔๐๑-๖๓-๐๗๒๖,๔๐๑-๖๓-๐๗๒๗ ส ำนักปลัด

4,000.00       4,000.00         วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุรกิจ กองค ำ 181/2565 9/9/2565

17
จ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถยนต์ส ำนักงำน 
หมำยเลขทะเบียน กข 1305 ปรำจีนบุรี

54,670.00     54,670.00      วิธีเฉพำะเจำะจง อู่ศรีธนกำรช่ำง 182/2565 12/9/2565

18
จ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ชนิด
พกพำ หมำยเลขครุภัณฑ์ 416 56 0029 (กองช่ำง) จ ำนวน 1 
เคร่ือง

6,350.00       6,350.00         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนไอ ที เซ็นเตอร์ 183/2565 12/9/2565

19
จ้ำงโครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล.บ้ำนเลียบ หมู่ท่ี 4 เส้น
บ้ำนนำยอุทัย ทำชมพู - ศำลำ SML

203,000.00   250,000.00    วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.แก้วหำวงษ์ 184/2565 12/9/2565

20
จ้ำงโครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ท่ีท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
เมืองเก่ำ

500,000.00   500,000.00    วิธีเฉพำะเจำะจง นำยกิตติทัต มะโพงเพ็ง 185/2565 19/9/2565

21
จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรข้อบัญญัติรำยจ่ำยปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๖ 
(ส ำนักปลัด) จ ำนวน ๑ รำยกำร

7,000.00       7,000.00         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนธนำกร 186/2565 19/9/2565



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีขอ
จัดซ้ือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้าง ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก เลขท่ีสัญญา วันท่ีลงสัญญา

22
จ้ำงออกแบบโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนเมือง
ใหม่ หมู่ท่ี 10 (เส้นวัดมหำชัย - คลองส่งน้ ำ บ้ำนห้วยวังขอน)

131,000.00   131,550.00    วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ต้ังสง่ำ จ ำกัด 187/2565 22/9/2565

23 จ้ำงออกแบบโครงกำร จ ำนวน 2 โครงกำร 110,000.00   110,790.00    วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ต้ังสง่ำ จ ำกัด 188/2565 22/9/2565

24
จ้ำงโครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่ีท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเมืองเก่ำ (ย้ำยพร้อมติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้ำภำยใน อบต.เมือง
เก่ำ)

429,000.00   433,600.00    วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.นนทรีกำรไฟฟ้ำ 189/2565 22/9/2565

25 จ้ำงโครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงไร้สำย 150,000.00   150,000.00    วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อุดมประเสริฐ จ ำกัด 190/2565 22/9/2565

26 ประกวดรำคำจ้ำงก่อสร้ำงโครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำนถนน
ทอง หมู่ท่ี 9 เส้นบ้ำนนำงบุญเรือง โคกระบือ - สำมแยกหมู่ท่ี 20
 ต ำบลเมืองเก่ำ ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

750,000.00   750,000.00    e-bidding
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด จูปี
เตอร์ แอนด์ ซัน กรุ๊ป

13/2565 28/9/2565


