
 

 

แบบ  สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   มกราคม   2562       

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

ลําดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 จัดซื้อนํ้าแก้ว, น้ําแข็งยูนิค สําหรับใช้ใน
การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 
2562 (กองการศึกษาฯ) 

16,000 16,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด กบินทร์ 
สหไชย (จํานวนเงิน 
16,000 บาท) 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด กบินทร์ 
สหไชย (จํานวนเงิน 16,000 
บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 30/2562 
ลงวันท่ี 9 ม.ค. 62 

2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สําหรับใช้ในการ
จัดซุ้มกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจําปี พ.ศ. 2562 
(กองการศึกษาฯ) 

44,000 44,000 เฉพาะเจาะจง ร้านณิชาภัณฑ ์
(จํานวนเงิน 44,000 บาท) 

ร้านณิชาภัณฑ ์
(จํานวนเงิน 44,000 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 31/2562 
ลงวันท่ี 9 ม.ค. 62 

3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สําหรับใช้ในการ
จัดทําเวทีและซุ้มประตูทางเข้า ในงานวัน
เด็กแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 2562 
(กองการศึกษาฯ) 

39,640 39,640 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างต่อ (จํานวนเงิน 
39,640 บาท) 

อู่ช่างต่อ (จํานวนเงิน 
39,640 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 32/2562 
ลงวันท่ี 9 ม.ค. 62 

4 จัดซื้อตุ๊กตาปูนปาสเตอร,์ แผ่นผ้าระบายส ี
สําหรับใช้ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจําปี พ.ศ. 2562  
(กองการศึกษาฯ) 

7,350 7,350 เฉพาะเจาะจง ร้านสมใจโฮมเมด 
(จํานวนเงิน 7,350 บาท) 

ร้านสมใจโฮมเมด 
(จํานวนเงิน 7,350 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 33/2562 
ลงวันท่ี 10 ม.ค. 62 

5 จัดซื้อของรางวัลสําหรับเด็ก ในการจัด
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 
2562 (กองการศึกษาฯ) 

99,020 99,020 เฉพาะเจาะจง ร้านสมใจโฮมเมด 
(จํานวนเงิน 99,020 บาท) 

ร้านสมใจโฮมเมด 
(จํานวนเงิน 99,020 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 34/2562 
ลงวันท่ี 10 ม.ค. 62 

6 จัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (น้ําดื่ม) 
ประจําเดือน  กุมภาพันธ์  2562 
(สํานักปลัด) 

2,300 2,300 เฉพาะเจาะจง ร้านสมพงษ์พาณิชย ์
(จํานวนเงิน 2,300 บาท) 

ร้านสมพงษ์พาณิชย ์
(จํานวนเงิน 2,300 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 35/2562 
ลงวันท่ี 31 ม.ค. 62 

7 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 
ประจําเดือน  กุมภาพันธ์  2562 
(สํานักปลัด) 

100,000 100,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จํากัด 
(มหาชน) (ราคาขึ้นลงตาม
ราคาตลาดปัจจุบัน (จํานวน
เงิน 75,767.01 บาท) 

บริษัท ซัสโก้ จํากัด (มหาชน) 
(ราคาขึ้นลงตามราคาตลาด
ปัจจุบัน )จํานวนเงิน 
75,767.01 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 36/2562 
ลงวันท่ี 31 ม.ค. 62 



 
แบบ  สขร.1 

 
 

ลําดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
8 จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง สําหรับใช้ใน

การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 
พ.ศ. 2562 (กองการศึกษาฯ) 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายวินัย  อ่ึงป่อง (จํานวน
เงิน 7,000 บาท) 

นายวินัย  อ่ึงป่อง (จํานวน
เงิน 7,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 50/2562 
ลงวันท่ี 9 ม.ค. 62 

9 จ้างเหมาจัดทําอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม และอาหารพร้อมน้ําดื่ม  
สําหรับใช้ในการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 2562  
(กองการศึกษาฯ) 

20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวแก้วใจ จันทร์สํารวม 
(จํานวนเงิน 20,000 บาท) 

นางสาวแก้วใจ จันทร์สํารวม 
(จํานวนเงิน 20,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 51/2562 
ลงวันท่ี 10 ม.ค. 62 

10 จ้างเหมาเช่าเครื่องเล่นส่งเสริมและ
พัฒนาการรอบด้าน สําหรับใช้ในการ
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 
2562 (กองการศึกษาฯ) 

72,000 72,000 เฉพาะเจาะจง นางกัลป์ปภัส ไชยเปรมปรีดิ ์
(จํานวนเงิน 72,000 บาท) 

นางกัลป์ปภัส ไชยเปรมปรีดิ ์
(จํานวนเงิน 72,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 52/2562 
ลงวันท่ี 10 ม.ค. 62 

10 จ้างเหมาเช่าเต็นท์, โต๊ะกลมพร้อม
เก้าอี้, เก้าอ้ี สําหรับใช้ในการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 2562 
(กองการศึกษาฯ) 

81,450 81,450 เฉพาะเจาะจง ร้านกบินทร์บุรี การผ้าใบ 
(จํานวนเงิน 81,450 บาท) 

ร้านกบินทร์บุรี การผ้าใบ 
(จํานวนเงิน 81,450 บาท) 

ราคาพอสมควร 53/2562 
ลงวันท่ี 10 ม.ค. 62 

11 จ้างเหมาเช่ารถโดยสาร สําหรับใช้ใน
การรับ – ส่ง เด็กท่ีเข้าร่วมงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 2562  
(กองการศึกษาฯ) 

6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  
โชคสมหมาย 914  
ทรานสปอร์ต (จํานวนเงิน 
6,000 บาท) 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  
โชคสมหมาย 914  
ทรานสปอร์ต (จํานวนเงิน 
6,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 54/2562 
ลงวันท่ี 10 ม.ค. 62 

12 จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิวส์ สําหรับใช้
ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจําปี พ.ศ. 2562  
(กองการศึกษาฯ) 

8,736 8,736 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด กบินทร์
บุรีอิงค์เจ็ท (จํานวนเงิน 
8,736 บาท) 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด กบินทร์
บุรีอิงค์เจ็ท (จํานวนเงิน 
8,736 บาท) 

ราคาพอสมควร 55/2562 
ลงวันท่ี 10 ม.ค. 62 

13 จ้างเหมาเช่าชุดมาสคอต สําหรับใช้ใน
การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 
พ.ศ. 2562  (กองการศึกษาฯ) 

14,500 14,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุมาพร กุลวงษ์ 
(จํานวนเงิน 14,500 บาท) 

นางสาวอุมาพร กุลวงษ์ 
(จํานวนเงิน 14,500 บาท) 

ราคาพอสมควร 56/2562 
ลงวันท่ี 10 ม.ค. 62 

 



 

 
แบบ  สขร.1 

 
 

ลําดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
14 จ้างเหมาจัดทําดอกไม้สดประดับ 

โพเดียม สําหรับใช้ในการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 2562  
(กองการศึกษาฯ) 

1,400 1,400 เฉพาะเจาะจง ร้าน ตี๋ ดอกไม้สด 
(จํานวนเงิน 1,400 บาท) 

ร้าน ตี๋ ดอกไม้สด 
(จํานวนเงิน 1,400 บาท) 

ราคาพอสมควร 57/2562 
ลงวันท่ี 10 ม.ค. 62 

15 จ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน รถบรรทุกน้ํา (สํานักปลัด) 

28,697.40 28,697.40 เฉพาะเจาะจง อู่กบินทร์บุรีกลการ 
(จํานวนเงิน 28,697.40 
บาท) 

อู่กบินทร์บุรีกลการ 
(จํานวนเงิน 28,697.40 
บาท) 

ราคาพอสมควร 58/2562 
ลงวันท่ี 15 ม.ค. 62 

16 จ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน รถยนต์สํานักงาน หมายเลข
ทะเบียน บธ 8750 ปราจีนบุรี 
(สํานักปลัด) 

10,828.40 10,828.40 เฉพาะเจาะจง อู่กบินทร์บุรีกลการ 
(จํานวนเงิน 10,828.40 
บาท) 

อู่กบินทร์บุรีกลการ 
(จํานวนเงิน 10,828.40 
บาท) 

ราคาพอสมควร 59/2562 
ลงวันท่ี 15 ม.ค. 62 

17 จ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน รถบรรทุกน้ํา หมายเลข
ทะเบียน 81-1624 ปราจีนบุรี 
(สํานักปลัด) 

15,921.60 15,921.60 เฉพาะเจาะจง อู่กบินทร์บุรีกลการ 
(จํานวนเงิน 15,921.60 
บาท) 

อู่กบินทร์บุรีกลการ 
(จํานวนเงิน 15,921.60 
บาท) 

ราคาพอสมควร 60/2562 
ลงวันท่ี 15 ม.ค. 62 

18 จ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน รถแทรกเตอร์ไถนา  
(สํานักปลัด) 

55,700 55,700 เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.ทรัพย์เจริญ 
(จํานวนเงิน 55,700 บาท) 

ร้าน อ.ทรัพย์เจริญ 
(จํานวนเงิน 55,700 บาท) 

ราคาพอสมควร 61/2562 
ลงวันท่ี 15 ม.ค. 62 

19 จ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน รถยนต์สํานักงาน หมายเลข
ทะเบียน กจ 9506 ปราจีนบุร ี
(สํานักปลัด) 

2,996 2,996 เฉพาะเจาะจง บริษัท กบินทร์แอร์การยาง 
จํากัด (จํานวนเงิน 2,996 
บาท) 

บริษัท กบินทร์แอร์การยาง 
จํากัด (จํานวนเงิน 2,996 
บาท) 

ราคาพอสมควร 62/2562 
ลงวันท่ี 17 ม.ค. 62 

20 จ้างเหมาเช่าเก้าอี้ จํานวน 500 ตัว 
เพื่อใช้สําหรับโครงการบริหารจัดการ
ขยะตามนโยบายของรัฐบาล “จังหวัด
สะอาด” (สํานักปลัด) 

2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง ร้านกบินทร์บุรี การผ้าใบ 
(จํานวนเงิน 2,500 บาท) 

ร้านกบินทร์บุรี การผ้าใบ 
(จํานวนเงิน 2,500 บาท) 

ราคาพอสมควร 63/2562 
ลงวันท่ี 21 ม.ค. 62 

 



 
แบบ  สขร.1 

 

 

ลําดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
21 จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงชุดใหญ่ 

จํานวน 1 ชุด เพื่อใช้สําหรับโครงการ
บริหารจัดการขยะตามนโยบายของ
รัฐบาล “จังหวัดสะอาด” (สํานักปลัด) 

4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง นายวินัย  อ่ึงป่อง 
(จํานวนเงิน 4,500 บาท) 

นายวินัย  อ่ึงป่อง 
(จํานวนเงิน 4,500 บาท) 

ราคาพอสมควร 64/2562 
ลงวันท่ี 21 ม.ค. 62 

22 จ้างเหมาจัดทําดอกไม้สดประดับ 
โพเดียม เพื่อใช้สําหรับโครงการ
บริหารจัดการขยะตามนโยบายของ
รัฐบาล “จังหวัดสะอาด” (สํานักปลัด) 

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง ร้านตี๋ ดอกไม้สด 
(จํานวนเงิน 2,000 บาท) 

ร้านตี๋ ดอกไม้สด 
(จํานวนเงิน 2,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 65/2562 
ลงวันท่ี 21 ม.ค. 62 

23 จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิวส์ เพื่อใช้
สําหรับโครงการบริหารจัดการขยะ
ตามนโยบายของรัฐบาล “จังหวัด
สะอาด” (สํานักปลัด) 

19,252 19,252 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด กบินทร์
บุรีอิงค์เจ็ท (จํานวนเงิน 
19,252 บาท) 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด กบินทร์
บุรีอิงค์เจ็ท (จํานวนเงิน 
19,252 บาท) 

ราคาพอสมควร 66/2562 
ลงวันท่ี 21 ม.ค. 62 

24 จ้างเหมาโครงการขุดลอกรางระบาย
น้ํา หมู่ที่ 22 ตําบลเมืองเก่า 

92,150 93,000 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างต่อ (จํานวนเงิน 
92,150 บาท) 

อู่ช่างต่อ (จํานวนเงิน 
92,150 บาท) 

ราคาพอสมควร 67/2562 
ลงวันท่ี 24 ม.ค. 62 

25 จ้างเหมาบริการพนักงานประจํา
รถบรรทุกขยะ ประจําเดือน  
กุมภาพันธ์ 2562 (กองช่าง) 

7,314 7,314 เฉพาะเจาะจง นายวันชัย บัวชัย 
(จํานวนเงิน 7,314 บาท) 

นายวันชัย บัวชัย 
(จํานวนเงิน 7,314 บาท) 

ราคาพอสมควร 68/2562 
ลงวันท่ี 31 ม.ค. 62 

26 จ้างเหมาบริการพนักงานประจํา
รถบรรทุกขยะ ประจําเดือน 
กุมภาพันธ์ 2562 (กองช่าง) 

7,314 7,314 เฉพาะเจาะจง นายนิพนธ์  ดีทอง 
(จํานวนเงิน 7,314 บาท) 

นายนิพนธ์  ดีทอง 
(จํานวนเงิน 7,314 บาท) 

ราคาพอสมควร 69/2562 
ลงวันท่ี 31 ม.ค. 62 

27 จ้างเหมาทําความสะอาดภายในเขต
ตําบลเมืองเก่า ประจําเดือน  
กุมภาพันธ์ 2562 (สํานักปลัด) 

45,600 45,600 เฉพาะเจาะจง นายวรวุฒิ จันสาสร้าง 
(จํานวนเงิน 45,600 บาท) 

นายวรวุฒิ จันสาสร้าง 
(จํานวนเงิน 45,600 บาท) 

ราคาพอสมควร 70/2562 
ลงวันท่ี 31 ม.ค. 62 

28 จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย
ภายในบริเวณที่ทําการ อบต.เมืองเก่า 
จํานวน 1 คน ประจําเดือน 
กุมภาพันธ์  2562 (เวลา 18.00 – 
06.00 น.) (สํานักปลัด) 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายสุรัตน์  ขาวขํา  
(จํานวนเงิน 9,000 บาท) 

นายสุรัตน์  ขาวขํา  
(จํานวนเงิน 9,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 71/2562 
ลงวันท่ี 31 ม.ค. 62 



 
 

แบบ  สขร.1 
 
 

ลําดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
29 จ้างเหมาบริการรถแบ็คโฮ สําหรับ

ปรับเกลี่ยบริเวณบ่อท้ิงขยะ 
75,000 75,000 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างต่อ (จํานวนเงิน 

75,000 บาท) 
อู่ช่างต่อ (จํานวนเงิน 
75,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 72/2562 
ลงวันท่ี 31 ม.ค. 62 

30 จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย
ภายในบริเวณที่ทําการ อบต.เมืองเก่า 
จํานวน 1 คน ประจําเดือน 
กุมภาพันธ์ 2562 (เฉพาะวันเสาร์-
อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 
06.00 – 18.00 น.) (สํานักปลัด) 

2,700 2,700 เฉพาะเจาะจง นายประทวน จันสาสร้าง 
(จํานวนเงิน 2,700 บาท) 

นายประทวน จันสาสร้าง 
(จํานวนเงิน 2,700 บาท) 

ราคาพอสมควร 73/2562 
ลงวันท่ี 31 ม.ค. 62 

31 จ้างเหมาบริการพนักงาน ตําแหน่ง 
ผู้ดูแลเด็กประจําศูนย์โรงเรียนบรรหาร
วิทยา ประจําเดือน  กุมภาพันธ์ 
2562 (กองการศึกษาฯ) 

6,042 6,042 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุธาทิพย์ กองขันท ์
(จํานวนเงิน 6,042 บาท) 

นางสาวสุธาทิพย์ กองขันท ์
(จํานวนเงิน 6,042 บาท) 

ราคาพอสมควร 74/2562 
ลงวันท่ี 31 ม.ค. 62 

32 จ้างเหมาบริการพนักงาน ตําแหน่ง 
ผู้ดูแลเด็กประจําศูนย์โรงเรียนวัด
ราษฏร์รังษี ประจําเดือน  กุมภาพันธ์ 
2562 (กองการศึกษาฯ) 

6,042 6,042 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกพรรณ  
วงษ์ลักษมี (จํานวนเงิน 
6,042 บาท) 

นางสาวกนกพรรณ  
วงษ์ลักษมี (จํานวนเงิน 
6,042 บาท) 

ราคาพอสมควร 75/2562 
ลงวันท่ี 31 ม.ค. 62 

 


