
 

แบบ  สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   กุมภาพันธ์   2563       

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

 
ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

1 จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
จ านวน 1 รายการ คือ กล้องถ่าย
ภาพนิ่งระบบดิจิตอล จ านวน 1 ตัว 
(ส านักปลัด) 

28,900 28,900 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาร์
แอนด์พี คอมพ์ซิสเต็ม 
(จ านวนเงิน 28,900 
บาท) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาร์
แอนด์พี คอมพ์ซิสเต็ม 
(จ านวนเงิน 28,900 
บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 38/2563 
ลงวันท่ี 3 ก.พ. 63 

2 จัดซื้อผ้าประดับตกแต่งสถานท่ีกิจกรรม 
งานพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายา
ลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ จ านวน 4 รายการ 
(ส านักปลัดฯ) 

11,600 11,600 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอ ที เซ็นเตอร์ 
(จ านวนเงิน 11,600 
บาท) 

ร้าน ไอ ที เซ็นเตอร์ 
(จ านวนเงิน 11,600 
บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 39/2563 
ลงวันท่ี 3 ก.พ. 63 

3 จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จ านวน 1 
รายการ คือ ปั๊มน้ าแบบอัติโนมัติ 
จ านวน 1 เครื่อง (ส านักปลัด) 

8,500 8,500 เฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ีพี.มอเตอร์ 
อิเล็คทริค (2012) จ ากัด 
(จ านวนเงิน 8,500 บาท) 

บริษัท พ.ีพี.มอเตอร์ 
อิเล็คทริค (2012) จ ากัด 
(จ านวนเงิน 8,500 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 40/2563 
ลงวันท่ี 4 ก.พ. 63 

4 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 2 
รายการ (ส านักปลัด) 

32,778.50 34,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุวรรณภูมิ คลีนนิ่ง 
เคมีคัล จ ากัด (จ านวนเงิน 
32,778.50 บาท) 

บริษัท สุวรรณภูมิ คลีนนิ่ง 
เคมีคัล จ ากัด (จ านวนเงิน 
32,778.50 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 41/2563 
ลงวันท่ี 7 ก.พ. 63 

5 ซื้อผ้าระบายส าหรับประดับตกแต่งโต๊ะ
หมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ จ านวน 
3 รายการ (ส านักปลัด) 

10,800 10,800 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอ ที เซ็นเตอร์ 
(จ านวนเงิน 10,800 
บาท) 

ร้าน ไอ ที เซ็นเตอร์ 
(จ านวนเงิน 10,800 
บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 42/2563 
ลงวันท่ี 13 ก.พ. 63 

6 จัดซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 
(ส านักปลัด) 

11,000 11,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด (จ านวนเงิน 
11,000 บาท) 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด (จ านวนเงิน 
11,000 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 43/2563 
ลงวันท่ี 17 ก.พ. 63 

7 จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ คือ 
ชุดอากาศยานไร้คนขับส าหรับถ่ายภาพ
ทางอากาศ (ส านักปลัด) 

59,000 60,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาร์
แอนด์พี คอมพ์ซิสเต็ม 
(จ านวนเงิน 59,000 
บาท) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาร์
แอนด์พี คอมพ์ซิสเต็ม 
(จ านวนเงิน 59,000 
บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 44/2563 
ลงวันท่ี 21 ก.พ. 63 



 

 
แบบ  สขร.1 

 
 

 
ล าดับที ่

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
8 จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร คือ เครื่อง

เลื่อยยนต์ (ส านักปลัด) 
9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.ทวีสินการค้า 

(จ านวนเงิน 9,000 บาท) 
ร้าน ป.ทวีสินการค้า 
(จ านวนเงิน 9,000 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 45/2563 
ลงวันท่ี 21 ก.พ. 63 

9 จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จ านวน 3 
รายการ (ส านักปลัด) 

25,500 25,500 เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.ทวีสินการค้า 
(จ านวนเงิน 25,500 บาท) 

ร้าน ป.ทวีสินการค้า 
(จ านวนเงิน 25,500 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 46/2563 
ลงวันท่ี 21 ก.พ. 63 

10 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ใน
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
ครัวเรือน ต าบลเมืองเก่า (ส านักปลัด) 

15,440 15,440 เฉพาะเจาะจง ร้านณิชาภัณฑ ์
(จ านวนเงิน 15,440 บาท) 

ร้านณิชาภัณฑ ์
(จ านวนเงิน 15,440 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 47/2563 
ลงวันท่ี 24 ก.พ. 63 

11 จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน 1 
รายการ คือ ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง 
(ส านักปลัด) 

90,000 90,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ พี  
วินเนอร์ ซัพพลาย (จ านวน
เงิน 90,000 บาท) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ พี  
วินเนอร์ ซัพพลาย (จ านวน
เงิน 90,000 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 48/2563 
ลงวันท่ี 27 ก.พ. 63 

12 จัดซื้อวัสดุจราจร จ านวน 1 รายการ 
คือ ป้ายสามเหลี่ยมหยุดการจราจร
แบบมีล้อเลื่อน จ านวน 2 ชุด 
(ส านักปลัด) 

42,000 42,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ พี  
วินเนอร์ ซัพพลาย (จ านวน
เงิน 42,000 บาท) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ พี  
วินเนอร์ ซัพพลาย (จ านวน
เงิน 42,000 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 49/2563 
ลงวันท่ี 27 ก.พ. 63 

13 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 
ประจ าเดือน  มีนาคม  2563 
(กองคลัง) 

100,000 100,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (ราคาขึ้นลงตาม
ราคาตลาดปัจจุบัน (จ านวน
เงิน 58,166.64 บาท) 

บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (ราคาขึ้นลงตาม
ราคาตลาดปัจจุบัน (จ านวน
เงิน 58,166.64 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 50/2563 
ลงวันท่ี 28 ก.พ. 63 

14 จัดซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 28 
รายการ (ส านักปลัด) 

38,582 38,582 เฉพาะเจาะจง ร้านณิชาภัณฑ ์
(จ านวนเงิน 38,582 บาท) 

ร้านณิชาภัณฑ ์
(จ านวนเงิน 38,582 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 51/2563 
ลงวันท่ี 28 ก.พ. 63 

15 จ้างเหมา ดังนี ้1.จัดท าพานดอกไม้
สด 2.จัดท ากรวยกระทงดอกไม้ธูป
เทียนแพ 3.จัดท าดอกไม้สดตกแต่ง
เวที 4.จัดท าดอกไม้แห้งตกแต่งเวที
กิจกรรม งานพิธีรับพระราชทานพระ
บรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ (ส านักปลัด) 

16,000 16,000 เฉพาะเจาะจง นางสุรัตน์ดา ถ่ินทวี (จ านวน
เงิน 16,000 บาท) 

นางสุรัตน์ดา ถ่ินทวี (จ านวน
เงิน 16,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 70/2563 
ลงวันท่ี 3 ก.พ. 63 



 
 

แบบ  สขร.1 
 

ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
16 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้

และติดตั้ง จ านวน 5 ป้าย เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะ (ส านักปลัด) 

4,750 4,750 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กบินทร์
บุรีอิงค์เจ็ท (จ านวนเงิน 
4,750 บาท) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กบินทร์
บุรีอิงค์เจ็ท (จ านวนเงิน 
4,750 บาท) 

ราคาพอสมควร 71/2563 
ลงวันท่ี 17 ก.พ. 63 

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้านนายวน พุ่มรักษา หมู่ท่ี 
7 ต าบลเมืองเก่า (กองช่าง) 

135,000 135,963.31 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุขไพบูลย์ บาม่า 
กรุ๊ป (จ านวนเงิน 
135,000 บาท) 

บริษัท สุขไพบูลย์ บาม่า 
กรุ๊ป (จ านวนเงิน 
135,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 72/2563 
ลงวันท่ี 20 ก.พ. 63 

18 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากท่ีดินของนายสามารถ สา
ป้อง ผ่านหน้าบ้านนายโกศล กองจันดา 
ถึงศาลเจ้าพ่อ หมู่ที่ 6 ต าบลเมืองเก่า 
(กองช่าง) 

215,000 217,279.57 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จูปีเตอร์ 
แอนด์ ซัน กรุ๊ป (จ านวนเงิน 
215,00 บาท) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จูปีเตอร์ 
แอนด์ ซัน กรุ๊ป (จ านวนเงิน 
215,00 บาท) 

ราคาพอสมควร 73/2563 
ลงวันท่ี 20 ก.พ. 63 

19 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านโนนบาก จากบ้านนาย
อุทิศ ดวงจรัส หมู่ที่ 8 ต าบลเมืองเก่า 
(กองช่าง) 

215,000 216,339.97 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จูปีเตอร์ 
แอนด์ ซัน กรุ๊ป (จ านวนเงิน 
215,00 บาท) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จูปีเตอร์ 
แอนด์ ซัน กรุ๊ป (จ านวนเงิน 
215,00 บาท) 

ราคาพอสมควร 74/2563 
ลงวันท่ี 20 ก.พ. 63 

20 จ้างเหมาบริการรถแบ็คโฮ เพื่อส าหรับ
ปรับเกลี่ยบ่อทิ้งขยะ หมู่ที่ 6 ต าบล
กบินทร์ (ส านักปลัด) 

28,500 28,500 เฉพาะเจาะจง นายมังกร ส าราญจิตร 
(จ านวนเงิน 28,500 บาท) 

นายมังกร ส าราญจิตร 
(จ านวนเงิน 28,500 บาท) 

ราคาพอสมควร 75/2563 
ลงวันท่ี 20 ก.พ. 63 

21 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน รถยนต์ส านักงาน หมายเลข
ทะเบียน บธ 8750 ปราจีนบุรี  
(กองคลัง) 

42,413.73 42,413.73 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสัน บูรพา 
ปราจีน จ ากัด (จ านวนเงิน 
42,413.73 บาท) 

บริษัท สยามนิสสัน บูรพา 
ปราจีน จ ากัด (จ านวนเงิน 
42,413.73 บาท) 

ราคาพอสมควร 76/2563 
ลงวันท่ี 24 ก.พ. 63 

22 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 
หมายเลขทะเบียน 81-7169 
ปราจีนบุรี (กองคลัง) 

12,979.10 12,979.10 เฉพาะเจาะจง ร้านรวมช่างกลการ กบินทร์
บุรี (จ านวนเงิน 
12,979.10 บาท) 

ร้านรวมช่างกลการ กบินทร์
บุรี (จ านวนเงิน 
12,979.10 บาท) 

ราคาพอสมควร 77/2563 
ลงวันท่ี 24 ก.พ. 63 

 



 

 
แบบ  สขร.1 

 
ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

23 จ้างเหมาบริการพนักงาน ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยงานส่งเสริมสุขภาพและ
สาธารณสุข ประจ าเดือน มีนาคม 
2563 (ส านักปลัด) 

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

นางสาวดวงพร ศรีเศรษฐา 
(จ านวนเงิน 9,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 78/2563 
ลงวันท่ี 28 ก.พ. 63 

24 จ้างเหมาท าความสะอาดภายในเขต
ต าบลเมืองเก่า ประจ าเดือน มีนาคม 
2563 (ส านักปลัด) 

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

นายวรวุฒิ จันสาสร้าง 
(จ านวนเงิน 49,400 บาท) 

ราคาพอสมควร 79/2563 
ลงวันท่ี 28 ก.พ. 63 

25 จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย
ภายในบริเวณที่ท าการ อบต.เมืองเก่า 
จ านวน 1 คน ประจ าเดือน  มีนาคม  
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 80/2563 
ลงวันท่ี 28 ก.พ. 63 

26 จ้างเหมาบริการพนักงานดับเพลิง 
จ านวน 1 คน ประจ าเดือน มีนาคม 
2563 (ส านักปลัด) 

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

นายวิรัตน์ พูลพนัส  
(จ านวนเงิน 9,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 81/2563 
ลงวันท่ี 28 ก.พ. 63 

27 จ้างเหมาบริการพนักงาน ปฏิบัติงาน 
งานบริหารทั่วไป ประจ าเดือน มีนาคม  
2563 (กองช่าง) 

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

นางสาวพิมพิกา รักษา 
(จ านวนเงิน 9,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 82/2563 
ลงวันท่ี 28 ก.พ. 63 

 
 
 


