
 

แบบ  สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   มิถุนายน   2563       

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

 
ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

ที ่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 จัดซื้อต้นไม้และกระถาง พร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 17 รายการ (ส านักปลัด) เพื่อ
ใช้ในโครงการจัดรัฐพิธีและวันส าคัญ
ต่างๆ (ส านักปลัด) 

18,580 18,580 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ท.ีเจ.
เอ็นจิเนียริ่ง (จ านวนเงิน 
18,580 บาท) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ท.ีเจ.
เอ็นจิเนียริ่ง (จ านวนเงิน 
18,580 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 97/2563 
ลงวันท่ี 1 มิ.ย. 63 

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

58,767.30 58,767.30 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 
จ ากัด (จ านวนเงิน 
58,767.30 บาท) 

สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 
จ ากัด (จ านวนเงิน 
58,767.30 บาท) 

ราคาตามมต ิ
คณะรัฐมนตร ี

ก าหนด 

99/2563 
ลงวันท่ี 9 มิ.ย. 63 

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

15,483.60 15,483.60 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 
จ ากัด (จ านวนเงิน 
15,483.60 บาท) 

สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 
จ ากัด (จ านวนเงิน 
15,483.60 บาท) 

ราคาตามมต ิ
คณะรัฐมนตร ี

ก าหนด 

100/2563 
ลงวันท่ี 9 มิ.ย. 63 

4 จัดซื้อวัสดุเช่ือเพลิงและหล่อลื่น 
จ านวน 2 รายการ ส าหรับใช้ในการฉีด
พ่นหมอกควันเพื่อควบคุมป้องกันโรค
ไข้เลือดออก หมู่ที่ 17 ต าบลเมืองเก่า 
(ส านักปลัด) 

1,070.85 1,070.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน)  (จ านวนเงิน 
1,070.85 บาท) 

บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน)  (จ านวนเงิน 
1,070.85 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 101/2563 
ลงวันท่ี 10 ม.ิย. 63 

5 จัดซื้อวัสดุเช่ือเพลิงและหล่อลื่น 
จ านวน 2 รายการ ส าหรับใช้ในการฉีด
พ่นหมอกควันเพื่อควบคุมป้องกันโรค
ไข้เลือดออก หมู่ที่ 3 ต าบลเมืองเก่า 
(ส านักปลัด) 

1,070.85 1,070.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน)  (จ านวนเงิน 
1,070.85 บาท) 

บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน)  (จ านวนเงิน 
1,070.85 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 102/2563 
ลงวันท่ี 10 ม.ิย. 63 

6 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 9 
รายการ (ส านักปลัด) 

10,890 10,890 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอ ที เซ็นเตอร์
(จ านวนเงิน 10,890 
บาท) 

ร้าน ไอ ที เซ็นเตอร์
(จ านวนเงิน 10,890 
บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 103/2563 
ลงวันท่ี 17 ม.ิย. 63 

 



 
แบบ  สขร.1 

 
 
 

 
ล าดับที ่

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
7 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 

ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2563 
(กองคลัง) 

100,000 100,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (ราคาขึ้นลงตาม
ราคาตลาดปัจจุบัน)  

บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (ราคาขึ้นลงตาม
ราคาตลาดปัจจุบัน) 

ราคาตามท้องตลาด 104/2563 
ลงวันท่ี 30 มิ.ย. 63 

8 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
ชนิดพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาดบรรจ ุ
200 มิลลิลิตร ส าหรับ สพฐ. 3 
โรงเรียน (กองการศึกษาฯ) 

67,116 67,116 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 
จ ากัด (จ านวนเงิน 67,116 
บาท) 

สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 
จ ากัด (จ านวนเงิน 67,116 
บาท) 

ราคาตามมต ิ
คณะรัฐมนตร ี

ก าหนด 

105/2563 
ลงวันท่ี 30 มิ.ย. 63 

9 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
ชนิดพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาดบรรจ ุ
200 มิลลิลิตร ส าหรับ ศพด. 4 ศูนย์ 
(กองการศึกษาฯ) 

17,239.60 17,239.60 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 
จ ากัด (จ านวนเงิน 
17,239.60 บาท) 

สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 
จ ากัด (จ านวนเงิน 
17,239.60 บาท) 

ราคาตามมต ิ
คณะรัฐมนตร ี

ก าหนด 

106/2563 
ลงวันท่ี 30 มิ.ย. 63 

10 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 
รายการ (กองคลัง) 

10,500 10,500 เฉพาะเจาะจง ร้านวิลาสิน ี
(จ านวนเงิน 10,500 บาท) 

ร้านวิลาสิน ี
(จ านวนเงิน 10,500 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 107/2563 
ลงวันท่ี 30 มิ.ย. 63 

11 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส านักงาน 
หมายเลขทะเบียน บธ 8750 
ปราจีนบุรี (กองคลัง) 

14,557.35 14,557.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันบูรพา 
ปราจีน จ ากัด (จ านวนเงิน 
14,557.35 บาท) 

บริษัท สยามนิสสันบูรพา 
ปราจีน จ ากัด (จ านวนเงิน 
14,557.35 บาท) 

ราคาพอสมควร 138/2563 
ลงวันท่ี 5 มิ.ย. 63 

12 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส านักงาน 
หมายเลขทะเบียน กข 8980 
ปราจีนบุรี (กองคลัง) 

73,558.22 73,558.22 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันบูรพา 
ปราจีน จ ากัด (จ านวนเงิน 
73,558.22 บาท) 

บริษัท สยามนิสสันบูรพา 
ปราจีน จ ากัด (จ านวนเงิน 
73,558.22 บาท) 

ราคาพอสมควร 139/2563 
ลงวันท่ี 5 มิ.ย. 63 

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

5,950 5,950 เฉพาะเจาะจง ร้านรวมช่างกลการ กบินทร์
บุรี (จ านวนเงิน 5,950 
บาท) 

ร้านรวมช่างกลการ กบินทร์
บุรี (จ านวนเงิน 5,950 
บาท) 

ราคาพอสมควร 140/2563 
ลงวันท่ี 5 มิ.ย. 63 

14 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนนาย
เรียน ค าดี หมู่ที่ 14 ต าบลเมืองเก่า 
(กองช่าง) 

146,000 164,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จูปีเตอร์ 
แอนด์ ซัน กรุ๊ป (จ านวนเงิน 
146,000 บาท) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จูปีเตอร์ 
แอนด์ ซัน กรุ๊ป (จ านวนเงิน 
146,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 141/2563 
ลงวันท่ี 9 มิ.ย. 63 



 
 
 

แบบ  สขร.1 
 

ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
15 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จากเดิมถึงบ้านนายบุญเลิศ 
วันท า หมู่ที่ ๑๗ ต าบลเมืองเก่า 
(กองช่าง) 

423,000 424,900 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จูปีเตอร์ 
แอนด์ ซัน กรุ๊ป (จ านวนเงิน 
423,000 บาท) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จูปีเตอร์ 
แอนด์ ซัน กรุ๊ป (จ านวนเงิน 
423,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 142/2563 
ลงวันท่ี 9 มิ.ย. 63 

16 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง
จากบ้านนางล าดวนถึงบ้านนายค าซื่อ 
หมู่ที่ ๔ ต าบลเมืองเก่า (กองช่าง) 

67,000 67,373.76 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอลซ่า อินเตอร์ กรุ๊ป 
จ ากัด (จ านวนเงิน 67,000 
บาท) 

บริษัท เอลซ่า อินเตอร์ กรุ๊ป 
จ ากัด (จ านวนเงิน 67,000 
บาท) 

ราคาพอสมควร 143/2563 
ลงวันท่ี 10 มิ.ย. 63 

17 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรัง สายบ้านนายบัว ซุยเจริญ หมู่ที่ 
๒๐ ต าบลเมืองเก่า (กองช่าง) 

64,000 64,958.28 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างสมชาย (จ านวนเงิน 
64,000 บาท) 

อู่ช่างสมชาย (จ านวนเงิน 
64,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 144/2563 
ลงวันท่ี 11 มิ.ย. 63 

18 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายจากบ้านนายบุญทัน 
มะลิทอง ถึงบ้านนายสมนึก แสงหอม 
หมู่ที่ 20 ต าบลเมืองเก่า (กองช่าง) 

423,000 424,900 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจพีแอล 
(2004) เอ็นจิเนียริ่ง 
(จ านวนเงิน 423,000 
บาท) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจพีแอล 
(2004) เอ็นจิเนียริ่ง 
(จ านวนเงิน 423,000 
บาท) 

ราคาพอสมควร 145/2563 
ลงวันท่ี 17 มิ.ย. 63 

19 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้านนายอุรา นามเสนา 
หมู่ที่ ๑๐ ต าบลเมืองเก่า (กองช่าง) 

292,000 292,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจพีแอล 
(2004) เอ็นจิเนียริ่ง 
(จ านวนเงิน 292,000 
บาท) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจพีแอล 
(2004) เอ็นจิเนียริ่ง 
(จ านวนเงิน 292,000 
บาท) 

ราคาพอสมควร 146/2563 
ลงวันท่ี 17 มิ.ย. 63 

20 จ้างเหมาบริการพนักงานประจ า
รถบรรทุกขยะ ประจ าเดือน กรกฎาคม 
– กันยายน 2563 (ส านักปลัด) 

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

นายวันชัย บัวชัย 
(จ านวนเงิน 27,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 147/2563 
ลงวันท่ี 30 มิ.ย. 63 

21 จ้างเหมาบริการพนักงานประจ า
รถบรรทุกขยะ ประจ าเดือน กรกฎาคม 
– กันยายน 2563 (ส านักปลัด) 

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

นายนิพนธ์  ดีทอง 
(จ านวนเงิน 27,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 148/2563 
ลงวันท่ี 30 มิ.ย. 63 

 
 



 
แบบ  สขร.1 

 

ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
22 จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย

ภายในบริเวณที่ท าการ อบต.เมืองเก่า 
จ านวน 1 คน ประจ าเดือนกรกฎาคม – 
กันยายน 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 149/2563 
ลงวันท่ี 30 มิ.ย. 63 

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

3,564 3,564 เฉพาะเจาะจง นายประทวน จันสาสร้าง 
(จ านวนเงิน 3,564 บาท) 

นายประทวน จันสาสร้าง 
(จ านวนเงิน 3,564 บาท) 

ราคาพอสมควร 150/2563 
ลงวันท่ี 30 มิ.ย. 63 

24 จ้างเหมาบริการพนักงาน ปฏิบัติงาน 
งานบริหารทั่วไป ประจ าเดือน 
กรกฎาคม 2563 (กองช่าง) 

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

นางสาวพิมพิกา รักษา 
(จ านวนเงิน 9,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 151/2563 
ลงวันท่ี 30 มิ.ย. 63 

25 จ้างเหมาท าความสะอาดภายในเขต
ต าบลเมืองเก่า ประจ าเดือน  กรกฎาคม 
2563 (ส านักปลัด) 

51,300 51,300 เฉพาะเจาะจง นายวรวุฒิ จันสาสร้าง 
(จ านวนเงิน 51,300 บาท) 

นายวรวุฒิ จันสาสร้าง 
(จ านวนเงิน 51,300 บาท) 

ราคาพอสมควร 152/2563 
ลงวันท่ี 30 มิ.ย. 63 

26 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุง
ส าเร็จ) ส าหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบรรหารวิทยา 
ระหว่างวันท่ี 1 กรกฎาคม - 31 
กรกฎาคม 2563 (จ านวน 20 วันท า
การ) (กองการศึกษาฯ) 

24,000 24,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งทิวา กองจันดา 
(จ านวนเงิน 24,000 บาท) 

นางสาวรุ่งทิวา กองจันดา 
(จ านวนเงิน 24,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 153/2563 
ลงวันท่ี 30 มิ.ย. 63 

27 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุง
ส าเร็จ) ส าหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดราษฎร์รังษี 
ระหว่างวันท่ี 1 กรกฎาคม - 31 
กรกฎาคม 2563 (จ านวน 20 วันท า
การ) (กองการศึกษาฯ) 

17,600 17,600 เฉพาะเจาะจง นางสุรางค์ เปรมศร ี
(จ านวนเงิน 17,600 บาท) 

นางสุรางค์ เปรมศร ี
(จ านวนเงิน 17,600 บาท) 

ราคาพอสมควร 154/2563 
ลงวันท่ี 30 มิ.ย. 63 



 
แบบ  สขร.1 

 

ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
28 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุง

ส าเร็จ) ส าหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกหอม 
ระหว่างวันท่ี 1 กรกฎาคม - 31 
กรกฎาคม 2563 (จ านวน 20 วันท า
การ) (กองการศึกษาฯ) 

3,200 3,200 เฉพาะเจาะจง นางมัสลินป์ ศรีเลิศ 
(จ านวนเงิน 3,200 บาท) 

นางมัสลินป์ ศรีเลิศ 
(จ านวนเงิน 3,200 บาท) 

ราคาพอสมควร 155/2563 
ลงวันท่ี 30 มิ.ย. 63 

29 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุง
ส าเร็จ) ส าหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง ระหว่างวันท่ี 1 
กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม 2563 
(จ านวน 20 วันท าการ)  
(กองการศึกษาฯ) 

7,600 7,600 เฉพาะเจาะจง นางสุพรชัย ลบศร ี
(จ านวนเงิน 7,600 บาท) 

นางสุพรชัย ลบศร ี
(จ านวนเงิน 7,600 บาท) 

ราคาพอสมควร 156/2563 
ลงวันท่ี 30 มิ.ย. 63 

30 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ  
ขนาดความกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ความ
ยาว ๓๐.๐๐ เมตร (กองช่าง) 

1,199,990 1,453,273 (e-bidding) -บริษัท กรุงไทยรุ่งเจริญ 
จ ากัด (ราคา 
1,900,000 บาท 
-บริษัท สกาย แอนด์ เอ็น
แอล คอนสตรัคชั่น จ ากัด
(ราคา 1,307,500 บาท) 
-ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ใบบุญ 
บิลดิ้ง 2019 (ราคา 
1,199,990 บาท) 
-ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แก้วหา
วงษ ์(ราคา 1,310,000
บาท) 
-ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จูปี
เตอร์ แอนด์ ซัน กรุ๊ป
(ราคา1,276,000 บาท) 
-ทวีโชค (ราคา  
1,780,000.00 บาท) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ใบบุญ 
บิลดิ้ง 2019 (ราคา 
1,199,990 บาท) 
 

เสนอราคาต่ าสุด 03/2563 
ลงวันท่ี 19 มิ.ย. 63 



 


