
 

แบบ  สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   มีนาคม  2563       

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

 
ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

ที ่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
จ านวน 3 รายการ เพื่อแก้ไขปัญหา
และบรรเทาความ เดือดร้อนของ
ประชาชน หมู่ที่ 22 บ้านเลียบ 2  
(ส านักปลัด)  

165,000 165,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทองชลิต จ ากัด 
(จ านวนเงิน 165,000 
บาท) 

บริษัท ทองชลิต จ ากัด 
(จ านวนเงิน 165,000 
บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 52/2563 
ลงวันท่ี 9 มี.ค. 63 

2 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 2 
รายการ (กองคลัง) 

68,200 68,200 เฉพาะเจาะจง บริษัท กบินทร์บุรี
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 
(จ านวนเงิน 68,200 
บาท) 

บริษัท กบินทร์บุรี
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 
(จ านวนเงิน 68,200 
บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 53/2563 
ลงวันท่ี 9 มี.ค. 63 

3 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 
รายการ (กองช่าง) 

15,560 15,560 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอ ที เซ็นเตอร์ 
(จ านวนเงิน 15,560 
บาท) 

ร้าน ไอ ที เซ็นเตอร์ 
(จ านวนเงิน 15,560 
บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 54/2563 
ลงวันท่ี 11 มี.ค. 63 

4 จัดซื้อครุภัณฑ์ส ารวจ จ านวน 2 
รายการ (กองช่าง) 

8,346 8,346 เฉพาะเจาะจง ร้านเพาเวอร์ทูลส์ กบินทร์
บุรี (จ านวนเงิน 8,346 
บาท) 

ร้านเพาเวอร์ทูลส์ กบินทร์
บุรี (จ านวนเงิน 8,346 
บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 55/2563 
ลงวันท่ี 11 มี.ค. 63 

5 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 
รายการ (ส านักปลัด) 

17,500 17,500 เฉพาะเจาะจง ร้านวิลาสินี (จ านวนเงิน 
17,500 บาท) 

ร้านวิลาสินี (จ านวนเงิน 
17,500 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 56/2563 
ลงวันท่ี 11 มี.ค. 63 

6 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิด 
ยูเอสที รสจืด ขนาดบรรจุ 200 
มิลลิลิตร ส าหรับ ศพด. 4 ศูนย์  
(กองการศึกษาฯ) 

26,814.78 26,814.78 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 
จ ากัด (จ านวนเงิน 
26,814.78 บาท) 

สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 
จ ากัด (จ านวนเงิน 
26,814.78 บาท) 

ราคาตามมต ิ
คณะรัฐมนตร ี

ก าหนด 

57/2563 
ลงวันท่ี 20 มี.ค. 63 

7 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิด 
ยูเอสที รสจืด ขนาดบรรจุ 200 
มิลลิลิตร ส าหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.  
3 โรงเรียน (กองการศึกษาฯ) 

101,980.62 101,980.62 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 
จ ากัด (จ านวนเงิน 
101,980.62 บาท) 

สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 
จ ากัด (จ านวนเงิน 
101,980.62 บาท) 

ราคาตามมต ิ
คณะรัฐมนตร ี

ก าหนด 

58/2563 
ลงวันท่ี 20 มี.ค. 63 

 



 
แบบ  สขร.1 

 
 

 
ล าดับที ่

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
8 จัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง จ านวน 2 

รายการ (ส านักปลัด) 
162,000 162,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ พี  

วินเนอร์ ซัพพลาย (จ านวน
เงิน 162,000 บาท) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ พี  
วินเนอร์ ซัพพลาย (จ านวน
เงิน 162,000 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 59/2563 
ลงวันท่ี 24 มี.ค. 63 

9 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 4 
รายการ (กองช่าง) 

84,400 84,400 เฉพาะเจาะจง บริษัท กบินทร์บุรี
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด (จ านวน
เงิน 84,400 บาท) 

บริษัท กบินทร์บุรี
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด (จ านวน
เงิน 84,400 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 60/2563 
ลงวันท่ี 25 มี.ค. 63 

10 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 
จ านวน 2 รายการ เพื่อส าหรับพ่น
หมอกควันป้องกันไข้เลือดออก หมู่ที่ 
1 ต าบลเมืองเก่า (ส านักปลัด) 

890.40 890.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (จ านวนเงิน 
890.40 บาท) 

บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (จ านวนเงิน 
890.40 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 61/2563 
ลงวันท่ี 25 มี.ค. 63 

11 จัดซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 17 
รายการ (กองการศึกษาฯ) 

10,055 10,055 เฉพาะเจาะจง ร้านณิชาภัณฑ์ (จ านวนเงิน 
10,055 บาท) 

ร้านณิชาภัณฑ์ (จ านวนเงิน 
10,055 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 62/2563 
ลงวันท่ี 26 มี.ค. 63 

12 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จ านวน 3 รายการ 
ในการจัดท าหน้ากากอนามัยให้กับ
ประชาชนตามโครงการพลังคนไทย
ร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) (ส านักปลัด) 

47,837.40 47,837.40 เฉพาะเจาะจง นายขจรพงศ์ ค าผง 
(จ านวนเงิน 42,000 บาท) 

นายขจรพงศ์ ค าผง 
(จ านวนเงิน 42,000 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 63/2563 
ลงวันท่ี 26 มี.ค. 63 

13 จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
จ านวน 1 รายการ (ส านักปลัด) 

13,000 13,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.ทวีสินการค้า 
(จ านวนเงิน 12,500 บาท) 

ร้าน ป.ทวีสินการค้า 
(จ านวนเงิน 12,500 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 64/2563 
ลงวันท่ี 30 มี.ค. 63 

14 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 
ประจ าเดือน  เมษายน  2563 
(กองคลัง) 

100,000 100,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (ราคาขึ้นลงตาม
ราคาตลาดปัจจุบัน (จ านวน
เงิน 38,643.61 บาท) 

บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (ราคาขึ้นลงตาม
ราคาตลาดปัจจุบัน (จ านวน
เงิน 38,643.61 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 65/2563 
ลงวันท่ี 31 มี.ค. 63 

15 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน รถบรรทุกน้ า จ านวน 1 คัน 
(กองคลัง) 

12,500 12,500 เฉพาะเจาะจง ร้านรวมช่างกลการ กบินทร์
บุรี (จ านวนเงิน 12,500 
บาท) 

ร้านรวมช่างกลการ กบินทร์
บุรี (จ านวนเงิน 12,500 
บาท) 

ราคาพอสมควร 83/2563 
ลงวันท่ี 3 มี.ค. 63 

 
 



 
แบบ  สขร.1 

 
ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

16 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบน้ าประปา  
หมู่ที่ 22 บ้านเลียบ 2 เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้กับประชาชนหมู่ที่ 
22 บ้านเลียบ 2 (ส านักปลัด) 

76,000 76,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทองชลิต จ ากัด 
(จ านวนเงิน 76,000 บาท) 

บริษัท ทองชลิต จ ากัด 
(จ านวนเงิน 76,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 84/2563 
ลงวันท่ี 9 มี.ค. 63 

17 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนสายหลักไปบ้านนาย
เพียร ส าดี หมู่ที่ ๑๕ ต าบลเมืองเก่า 
(กองช่าง) 

430,000 432,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จูปีเตอร์ 
แอนด์ ซัน กรุ๊ป (จ านวนเงิน 
430,000 บาท) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จูปีเตอร์ 
แอนด์ ซัน กรุ๊ป (จ านวนเงิน 
430,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 86/2563 
ลงวันท่ี 18 มี.ค. 63 

18 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน รถบรรทุกขยะ หมายเลข
ทะเบียน 82-4449 ปราจีนบุร ี
(กองคลัง) 

6,050 6,050 เฉพาะเจาะจง ร้านรวมช่างกลการ กบินทร์
บุรี (จ านวนเงิน 6,050 
บาท) 

ร้านรวมช่างกลการ กบินทร์
บุรี (จ านวนเงิน 6,050 
บาท) 

ราคาพอสมควร 89/2563 
ลงวันท่ี 19 มี.ค. 63 

19 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน รถบรรทุกขยะ หมายเลข
ทะเบียน 81-5376 ปราจีนบุร ี
(กองคลัง) 

13,960 13,960 เฉพาะเจาะจง ร้านรวมช่างกลการ กบินทร์
บุรี (จ านวนเงิน 13,960 
บาท) 

ร้านรวมช่างกลการ กบินทร์
บุรี (จ านวนเงิน 13,960 
บาท) 

ราคาพอสมควร 90/2563 
ลงวันท่ี 19 มี.ค. 63 

20 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายจากบ้านนายดิเรก ชัน
พรมมา ถึงบ้านโนนจาน หมู่ที่ 18 
ต าบลเมืองเก่า (กองช่าง) 

180,000 181,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจพีแอล 
(2004) เอ็นจิเนียริ่ง 
(จ านวนเงิน 180,000 
บาท) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจพีแอล 
(2004) เอ็นจิเนียริ่ง 
(จ านวนเงิน 180,000 
บาท) 

ราคาพอสมควร 92/2563 
ลงวันท่ี 20 มี.ค. 63 

21 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน รถบรรทุกน้ า หมายเลข
ทะเบียน 81-1624 ปราจีนบุร ี
(กองคลัง) 

6,475 6,475 เฉพาะเจาะจง ร้านรวมช่างกลการ กบินทร์
บุรี (จ านวนเงิน 6,475 
บาท) 

ร้านรวมช่างกลการ กบินทร์
บุรี (จ านวนเงิน 6,475 
บาท) 

ราคาพอสมควร 94/2563 
ลงวันท่ี 25 มี.ค. 63 

22 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน รถบรรทุกน้ า จ านวน 1 คัน 
(กองคลัง) 

5,350 5,350 เฉพาะเจาะจง ร้านนพรัตน์ การช่าง 
(จ านวนเงิน 5,350 บาท) 

ร้านนพรัตน์ การช่าง 
(จ านวนเงิน 5,350 บาท) 

ราคาพอสมควร 95/2563 
ลงวันท่ี 25 มี.ค. 63 

 
 



 
แบบ  สขร.1 

 
ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

23 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประชุมสภา
วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งท่ี 1/2563 
จ านวน 1 รายการ (ส านักปลัด) 

598 598 เฉพาะเจาะจง ร้านธนากร 
(จ านวนเงิน 598 บาท) 

ร้านธนากร 
(จ านวนเงิน 598 บาท) 

ราคาพอสมควร 96/2563 
ลงวันท่ี 27 มี.ค. 63 

24 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม
เอกสาร จ านวน 1 รายการ  
(ส านักปลัด) 

2,070 2,070 เฉพาะเจาะจง ร้านธนากร 
(จ านวนเงิน 2,070 บาท) 

ร้านธนากร 
(จ านวนเงิน 2,070 บาท) 

ราคาพอสมควร 97/2563 
ลงวันท่ี 27 มี.ค. 63 

25 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 22 
รายการ (กองช่าง) 

76,895 76,895 เฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ีพี.มอเตอร์ อิเลค 
ทริค (2015) จ ากัด 
(จ านวนเงิน 76,895 บาท) 

บริษัท พ.ีพี.มอเตอร์ อิเลค 
ทริค (2015) จ ากัด 
(จ านวนเงิน 76,895 บาท) 

ราคาพอสมควร 98/2563 
ลงวันท่ี 30 มี.ค. 63 

26 จ้างเหมาท าความสะอาดภายในเขต
ต าบลเมืองเก่า ประจ าเดือน เมษายน 
2563 (ส านักปลัด) 

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

นายวรวุฒิ จันสาสร้าง 
(จ านวนเงิน 49,400 บาท) 

ราคาพอสมควร 99/2563 
ลงวันท่ี 31 มี.ค. 63 

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

2,916 2,916 เฉพาะเจาะจง นายประทวน จันสาสร้าง 
(จ านวนเงิน 2,916 บาท) 

นายประทวน จันสาสร้าง 
(จ านวนเงิน 2,916 บาท) 

ราคาพอสมควร 100/2563 
ลงวันท่ี 31 มี.ค. 63 

28 จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย
ภายในบริเวณที่ท าการ อบต.เมืองเก่า 
จ านวน 1 คน ประจ าเดือน เมษายน – 
มิถุนายน 2563 (เวลา 18.00 – 
06.00 น.) (ส านักปลัด) 

27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง นายสุรัตน์  ขาวข า  
(จ านวนเงิน 27,000 บาท) 

นายสุรัตน์  ขาวข า  
(จ านวนเงิน 27,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 101/2563 
ลงวันท่ี 31 มี.ค. 63 

29 จ้างเหมาบริการพนักงาน ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยงานส่งเสริมสุขภาพและ
สาธารณสุข ประจ าเดือน เมษายน 
2563 (ส านักปลัด) 

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

นางสาวดวงพร ศรีเศรษฐา 
(จ านวนเงิน 9,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 102/2563 
ลงวันท่ี 31 มี.ค. 63 

 



 
แบบ  สขร.1 

 
ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

30 จ้างเหมาบริการพนักงานดับเพลิง 
จ านวน 1 คน ประจ าเดือน เมษายน 
2563 (ส านักปลัด) 

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

นายวิรัตน์ พูลพนัส  
(จ านวนเงิน 9,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 103/2563 
ลงวันท่ี 31 มี.ค. 63 

31 จ้างเหมาบริการพนักงานประจ า
รถบรรทุกขยะ ประจ าเดือน เมษายน – 
มิถุนายน 2563 (ส านักปลัด) 

27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง นายนิพนธ์  ดีทอง 
(จ านวนเงิน 27,000 บาท) 

นายนิพนธ์  ดีทอง 
(จ านวนเงิน 27,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 104/2563 
ลงวันท่ี 31 มี.ค. 63 

32 จ้างเหมาบริการพนักงานประจ า
รถบรรทุกขยะ ประจ าเดือน เมษายน – 
มิถุนายน 2563 (ส านักปลัด) 

27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง นายวันชัย บัวชัย 
(จ านวนเงิน 27,000 บาท) 

นายวันชัย บัวชัย 
(จ านวนเงิน 27,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 105/2563 
ลงวันท่ี 31 มี.ค. 63 

33 จ้างเหมาบริการพนักงาน ปฏิบัติงาน 
งานบริหารทั่วไป ประจ าเดือน เมษายน 
2563 (กองช่าง) 

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

นางสาวพิมพิกา รักษา 
(จ านวนเงิน 9,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 106/2563 
ลงวันท่ี 31 มี.ค. 63 

34 จ้างเหมาบริการพนักงาน ต าแหน่ง 
ธุรการกองการศึกษาฯ ประจ าเดือน 
เมษายน – มิถุนายน 2563  
(กองการศึกษาฯ) 

27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกัญญา สีด า 
(จ านวนเงิน 27,000 บาท) 

นางสาวสุกัญญา  สีด า 
(จ านวนเงิน 27,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 107/2563 
ลงวันท่ี 31 มี.ค. 63 

 


