
 

แบบ  สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   มกราคม   2563       

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

 
ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

1 จัดซื้อ 1.น้ าดื่มชนิดแก้ว จ านวน 150 
กล่อง 2.น้ าแข็งยูนิค จ านวน 400 
กิโลกรัม (กองการศึกษาฯ) 

17,000 17,000 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล วิรัตน ์
(จ านวนเงิน 17,000 
บาท) 

นายณัฐพล วิรัตน ์
(จ านวนเงิน 17,000 
บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 27/2563 
ลงวันท่ี 8 ม.ค. 63 

2 จัดซื้อของรางวัลส าหรับเด็กท่ีเข้าร่วม
การแข่งขันในซุ้มกิจกรรมต่างๆ ในการ
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 
2563 (กองการศึกษาฯ) 

99,500 99,500 เฉพาะเจาะจง ร้าน แมน แมน ช็อป 
(จ านวนเงิน 99,500 
บาท) 

ร้าน แมน แมน ช็อป 
(จ านวนเงิน 99,500 
บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 28/2563 
ลงวันท่ี 8 ม.ค. 63 

3 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับใช้
ในการประดับตกแต่งเวทีกิจกรรมการ
แสดง และจัดซุ้มประตูทางเข้าภายใน
บริเวณการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ าปี พ.ศ. 2563  
(กองการศึกษาฯ) 

20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ท.ีเจ.
เอ็นจิเนียริ่ง (จ านวนเงิน 
20,000 บาท) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ท.ีเจ.
เอ็นจิเนียริ่ง (จ านวนเงิน 
20,000 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 29/2563 
ลงวันท่ี 9 ม.ค. 63 

4 จัดซื้ออุปกรณ์สาธิตการแสดงศิลปะแม่
ไม้มวยไทย จ านวน 4 รายการ 
(กองการศึกษาฯ) 

10,900 10,900 เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.ทวีสินการค้า 
(จ านวนเงิน 10,900 
บาท) 

ร้าน ป.ทวีสินการค้า 
(จ านวนเงิน 10,900 
บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 30/2563 
ลงวันท่ี 9 ม.ค. 63 

5 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับจัด
ซุ้มกิจกรรมให้ความรู้ส าหรับเด็กท่ีมา
ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 
2563 (กองการศึกษาฯ) 

39,976 39,976 เฉพาะเจาะจง ร้านณิชาภัณฑ์ (จ านวน
เงิน 39,976 บาท) 

ร้านณิชาภัณฑ์ (จ านวน
เงิน 39,976 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 31/2563 
ลงวันท่ี 9 ม.ค. 63 

6 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะและเก้าอ้ี
ส าหรับประชุม จ านวน 1 ชุด ภายใน
ห้องประชุมสภาฯ (ส านักปลัด) 

324,079 324,079 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดี อินเตอร์ 
เดคคอเรชั่น จ ากัด 
(จ านวนเงิน 324,079 
บาท) 

บริษัท ไอดี อินเตอร์ 
เดคคอเรชั่น จ ากัด 
(จ านวนเงิน 324,079 
บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 32/2563 
ลงวันท่ี 16 ม.ค. 63 

 

 



 
แบบ  สขร.1 

 
 

 
ล าดับที ่

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
7 จัดซื้อถังขยะพลาสติก ขนาดจุ 200 

ลิตร จ านวน 507 ใบ (ส านักปลัด) 
354,900 354,900 เฉพาะเจาะจง ร้านกองบุญ ซัพพลาย 

(จ านวนเงิน 354,900 
บาท) 

ร้านกองบุญ ซัพพลาย 
(จ านวนเงิน 354,900 
บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 33/2563 
ลงวันท่ี 17 ม.ค. 63 

8 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 6 
รายการ (ส านักปลัด) 

225,800 225,800 เฉพาะเจาะจง บริษัท กบินทร์บุรี
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด (จ านวน
เงิน 225,800 บาท) 

บริษัท กบินทร์บุรี
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด (จ านวน
เงิน 225,800 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 34/2563 
ลงวันท่ี 17 ม.ค. 63 

9 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 
ประจ าเดือน  กุมภาพันธ์  2563 
(กองคลัง) 

100,000 100,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (ราคาขึ้นลงตาม
ราคาตลาดปัจจุบัน (จ านวน
เงิน 51,689.41 บาท) 

บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (ราคาขึ้นลงตาม
ราคาตลาดปัจจุบัน (จ านวน
เงิน 51,689.41 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 35/2563 
ลงวันท่ี 31 ม.ค. 63 

10 ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 42 
รายการ (ส านักปลัด) 

53,516 53,516 เฉพาะเจาะจง ร้านณิชาภัณฑ์ (จ านวนเงิน 
53,516 บาท) 

ร้านณิชาภัณฑ์ (จ านวนเงิน 
53,516 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 36/2563 
ลงวันท่ี 31 ม.ค. 63 

11 จ้างเหมาออกแบบโครงการซ่อมแซม
บ้านพักพนักงานส่วนต าบล และ
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถของ อบต.
เมืองเก่า (กองช่าง) 

137,000 137,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โฟร์เอ็มดี 
แอนด์คอนส์ (จ านวนเงิน 
137,000 บาท) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โฟร์เอ็มดี 
แอนด์คอนส์ (จ านวนเงิน 
137,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 58/2563 
ลงวันท่ี 7 ม.ค. 63 

12 จ้างเหมาเช่า 1. เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง 
ขนาดกว้าง 16 x 30 เมตร จ านวน 
1 หลัง 2. เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง ขนาด
กว้าง 5 x 12 เมตร จ านวน 25 หลัง
3. โต๊ะกลมพร้อมเก้าอ้ี จ านวน 35 
ชุด 4. เก้าอี้ จ านวน 800 ตัว  เพื่อ
ส าหรับใช้ในการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
(กองการศึกษาฯ) 

81,450 81,450 เฉพาะเจาะจง ร้านกบินทร์บุรี การผ้าใบ 
(จ านวนเงิน 81,450 บาท) 

ร้านกบินทร์บุรี การผ้าใบ 
(จ านวนเงิน 81,450 บาท) 

ราคาพอสมควร 59/2563 
ลงวันท่ี 8 ม.ค. 63 

 
 
 



 
 

แบบ  สขร.1 
 

ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
13 จ้างเหมา 1.จัดท าป้ายไวนิล ขนาด 

1.5x8 เมตร จ านวน 1 ป้าย 2.จัดท า
ป้ายไวนิล ขนาด 1.2x2.4 เมตร 
จ านวน 10 ป้าย 3.จัดท าป้ายไวนิล 
ขนาด 1.5x1.3 เมตร จ านวน 1 ป้าย 
4.จัดท าป้ายไวนิล ขนาด 1x5 เมตร 5.
ป้ายไวนิล ขนาด 12x4 เมตร จ านวน 
1 ป้าย (ข้อความตาม อบต.เมืองเก่า 
ก าหนด) ส าหรับใช้ในการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
(กองการศึกษาฯ) 

19,150 19,150 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กบินทร์
บุรีอิงค์เจ็ท (จ านวนเงิน 
19,150 บาท) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กบินทร์
บุรีอิงค์เจ็ท (จ านวนเงิน 
19,150 บาท) 

ราคาพอสมควร 60/2563 
ลงวันท่ี 8 ม.ค. 63 

14 เช่าเครื่องเล่นส่งเสริมการออกก าลังกาย
และพัฒนาการเด็ก ประกอบด้วย 1.ชุด
ส่งเสริมการออกก าลังกายแทรมโพลีน 
(สปริงบอร์ด) จ านวน 1 ชุด 2.เครื่อง
เล่นรถไฟสวนสนุก จ านวน 1 ชุด 3.ชุด
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (บ้านลม-สไล
เดอร์) จ านวน 1 ชุด 4.บ้านบอลเด็ก
เล่น จ านวน 1 ชุด 5.ชุดส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก (ม้าหมุน) จ านวน 1 ชุด 
ส าหรับใช้ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
(กองการศึกษาฯ) 

72,000 72,000 เฉพาะเจาะจง นายไชยเชษฐ์ กล้าหาญ 
(จ านวนเงิน 72,000 บาท) 

นายไชยเชษฐ์ กล้าหาญ 
(จ านวนเงิน 72,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 61/2563 
ลงวันท่ี 9 ม.ค. 63 

15 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 2 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ 
จ านวน 1 เครื่อง (กองคลัง) 

3,950 3,950 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอ ที เซ็นเตอร์ 
(จ านวนเงิน 3,950 บาท) 

ร้าน ไอ ที เซ็นเตอร์ 
(จ านวนเงิน 3,950 บาท) 

ราคาพอสมควร 62/2563 
ลงวันท่ี 20 ม.ค. 63 

 
 



 
แบบ  สขร.1 

 
ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

16 จ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การ
ช าระภาษี ประจ าปี 2563 (กองคลัง) 

26,016 26,016 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กบินทร์
บุรีอิงค์เจ็ท (จ านวนเงิน 
26,016 บาท) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กบินทร์
บุรีอิงค์เจ็ท (จ านวนเงิน 
26,016 บาท) 

ราคาพอสมควร 63/2563 
ลงวันท่ี 20 ม.ค. 63 

17 จ้างเหมาบริการพนักงาน ปฏิบัติงาน 
งานบริหารทั่วไป ประจ าเดือน 
กุมภาพันธ์  2563 (กองช่าง) 

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

นางสาวพิมพิกา รักษา 
(จ านวนเงิน 9,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 64/2563 
ลงวันท่ี 31 ม.ค. 63 

18 จ้างเหมาบริการพนักงานดับเพลิง 
จ านวน 1 คน ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 
2563 (ส านักปลัด) 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายวิรัตน์ พูลพนัส  
(จ านวนเงิน 9,000 บาท) 

นายวิรัตน์ พูลพนัส  
(จ านวนเงิน 9,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 65/2563 
ลงวันท่ี 31 ม.ค. 63 

19 จ้างเหมาบริการพนักงาน ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยงานส่งเสริมสุขภาพและ
สาธารณสุข ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 
2563 (ส านักปลัด) 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงพร ศรีเศรษฐา 
(จ านวนเงิน 9,000 บาท) 

นางสาวดวงพร ศรีเศรษฐา 
(จ านวนเงิน 9,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 66/2563 
ลงวันท่ี 31 ม.ค. 63 

20 จ้างเหมาบริการพนักงานช่วยท าความ
สะอาด อาคารส านักงาน อบต.เมืองเก่า 
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน 
2563 (ส านักปลัด) 

27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง นางสมจิตร มูลดับ 
(จ านวนเงิน 27,000 บาท) 

นางสมจิตร มูลดับ 
(จ านวนเงิน 27,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 67/2563 
ลงวันท่ี 31 ม.ค. 63 

21 จ้างเหมาท าความสะอาดภายในเขต
ต าบลเมืองเก่า ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 
2563 (ส านักปลัด) 

47,500 47,500 เฉพาะเจาะจง นายวรวุฒิ จันสาสร้าง 
(จ านวนเงิน 47,500 บาท) 

นายวรวุฒิ จันสาสร้าง 
(จ านวนเงิน 47,500 บาท) 

ราคาพอสมควร 68/2563 
ลงวันท่ี 31 ม.ค. 63 

22 จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย
ภายในบริเวณที่ท าการ อบต.เมืองเก่า 
จ านวน 1 คน ประจ าเดือน กุมภาพันธ์  
2563 (เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 06.00 – 
18.00 น.) (ส านักปลัด) 

3,240 3,240 เฉพาะเจาะจง นายประทวน จันสาสร้าง 
(จ านวนเงิน 3,240 บาท) 

นายประทวน จันสาสร้าง 
(จ านวนเงิน 3,240 บาท) 

ราคาพอสมควร 69/2563 
ลงวันท่ี 31 ม.ค. 63 

 
 



 


