
 

 

แบบ  สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม   2562       

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

 
ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อ 

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
1 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 3 

รายการ (กองคลัง) 
76,750 76,750 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอ ที เซ็นเตอร ์

(จ านวนเงิน 76,750 
บาท) 

ร้าน ไอ ที เซ็นเตอร ์
(จ านวนเงิน 76,750 
บาท) 

ราคาตามมติที่
ประชุม

คณะกรรมการ
บริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ 
จังหวัดปราจีนบุรี 

109/2562 
ลงวันท่ี 1 ก.ค. 62 

2 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 
รายการ (กองช่าง) 

35,690 35,690 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอ ที เซ็นเตอร ์
(จ านวนเงิน 35,690 
บาท) 

ร้าน ไอ ที เซ็นเตอร ์
(จ านวนเงิน 35,690 
บาท) 

ราคาตามมติที่
ประชุม

คณะกรรมการ
บริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ 
จังหวัดปราจีนบุรี 

110/2562 
ลงวันท่ี 8 ก.ค. 62 

3 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น ส าหรับใช้ใน
การพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก 
หมู่ที่ 8 ต าบลเมืองเก่า (ส านักปลัด) 

1,326.15  1,326.15  เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (จ านวนเงิน 
1,326.15 บาท) 

บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (จ านวนเงิน 
1,326.15 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 111/2562 
ลงวันท่ี 8 ก.ค. 62 

4 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 112/2562 
ลงวันท่ี 11 ก.ค. 62 

5 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 
(กองคลัง) 

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

ร้านวิลาสินี (จ านวนเงิน 
17,500 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 113/2562 
ลงวันท่ี 11 ก.ค. 62 

6 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 4 
รายการ ส าหรับรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลข
ทะเบียน ตค 3435 ปราจีนบุรี (ส านักปลัด) 

12,840 12,840 เฉพาะเจาะจง บริษัท กบินทร์แอร์การยาง 
จ ากัด (จ านวนเงิน 
12,840 บาท) 

บริษัท กบินทร์แอร์การยาง 
จ ากัด (จ านวนเงิน 
12,840 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 114/2562 
ลงวันท่ี 15 ก.ค. 62 

 

 
 



 
แบบ  สขร.1 

 
ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อ 

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
7 จัดซื้อ 1.เครื่องดับเพลิง ชนิด

คาร์บอนไดออกไซด์ ขนาด 10 ปอนด์ 
2.เครื่องดับเพลิง ชนิดน้ ายาเหลวระเหย 
ขนาด 10 ปอนด์ 3.สารดับเพลิง ชนิด
คาร์บอนไดออกไซด์ ขนาด 10 ปอนด์ 
4.สารดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 
15 ปอนด์ (ส านักปลัด) 

31,100 31,100 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอพี  
วินเนอร์ ซัพพลาย (จ านวนเงิน 
31,100 บาท) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอพี  
วินเนอร์ ซัพพลาย (จ านวนเงิน 
31,100 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 115/2562 
ลงวันท่ี 18 ก.ค. 62 

8 จัดซื้อวัสดุจราจร จ านวน 1 รายการ 
(ส านักปลัด) 

25,800 25,800 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอพี  
วินเนอร์ ซัพพลาย (จ านวนเงิน 
25,800 บาท) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอพี  
วินเนอร์ ซัพพลาย (จ านวนเงิน 
25,800 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 116/2562 
ลงวันท่ี 23 ก.ค. 62 

9 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น ส าหรับ
ใช้ในการพ่นหมอกควันป้องกันโรค
ไข้เลือดออก หมู่ที่ 19 ต าบลเมืองเก่า 
(ส านักปลัด) 

2,700.30  2,700.30  เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) 
(จ านวนเงิน 2,700.30 บาท) 

บริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) 
(จ านวนเงิน 2,700.30 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 117/2562 
ลงวันท่ี 24 ก.ค. 62 

10 จัดซื้อ 1.ธงชาติไทย จ านวน 100 ผืน 
2. ธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. จ านวน 
200 ผืน 3. ธงตราสัญลักษณ์พระราช
พิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 
จ านวน 200 ผืน 4.เสาธง จ านวน 
200 ต้น 5. เหล็กปักเสาธง จ านวน 
300 อัน (กองการศึกษาฯ) 

60,500 60,500 เฉพาะเจาะจง ร้านอุบล โพธิ์ศรีทอง 
(จ านวนเงิน 60,500 บาท) 

ร้านอุบล โพธิ์ศรีทอง 
(จ านวนเงิน 60,500 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 118/2562 
ลงวันท่ี 24 ก.ค. 62 

11 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น ส าหรับ
ใช้ในการพ่นหมอกควันป้องกันโรค
ไข้เลือดออก หมู่ที่ 10 ต าบลเมืองเก่า 
(ส านักปลัด) 

1,336.65  1,336.65  เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) 
(จ านวนเงิน 1,336.65 บาท) 

บริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) 
(จ านวนเงิน 1,336.65 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 119/2562 
ลงวันท่ี 26 ก.ค. 62 

12 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น ส าหรับ
ใช้ในการพ่นหมอกควันป้องกันโรค
ไข้เลือดออก หมู่ที่ 5 ต าบลเมืองเก่า 
(ส านักปลัด) 

1,336.65  1,336.65  เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) 
(จ านวนเงิน 1,336.65 บาท) 

บริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) 
(จ านวนเงิน 1,336.65 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 120/2562 
ลงวันท่ี 31 ก.ค. 62 



 
แบบ  สขร.1 

 
 
 

ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
13 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 

ประจ าเดือน  สิงหาคม  2562 
(ส านักปลัด) 

100,000 100,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) 
(ราคาขึ้นลงตามราคาตลาด
ปัจจุบัน (จ านวนเงิน 
57,655.34 บาท) 

บริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) 
(ราคาขึ้นลงตามราคาตลาด
ปัจจุบัน )จ านวนเงิน 
57,655.34 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 121/2562 
ลงวันท่ี 31 ก.ค. 62 

14 จ้างเหมาบริการพนักงานประจ า
รถบรรทุกขยะ ประจ าเดือน 
กรกฎาคม  2562 (กองช่าง) 

7,632 7,632 เฉพาะเจาะจง นายวันชัย บัวชัย 
(จ านวนเงิน 7,632 บาท) 

นายวันชัย บัวชัย 
(จ านวนเงิน 7,632 บาท) 

ราคาพอสมควร 154/2562 
ลงวันท่ี 1 ก.ค. 62 

15 จ้างเหมาบริการพนักงานประจ า
รถบรรทุกขยะ ประจ าเดือน 
กรกฎาคม 2562 (กองช่าง) 

7,632 7,632 เฉพาะเจาะจง นายนิพนธ์  ดีทอง 
(จ านวนเงิน 7,632 บาท) 

นายนิพนธ์  ดีทอง 
(จ านวนเงิน 7,632 บาท) 

ราคาพอสมควร 155/2562 
ลงวันท่ี 1 ก.ค. 62 

16 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ตู้ควบคุมระบบไฟป๊ัมน้ า 
ภายใน อบต.เมืองเก่า (กองช่าง) 

15,515 15,515 เฉพาะเจาะจง ร้านเพาเวอร์ทูลส์ กบินทร์บุร ี
(จ านวนเงิน 15,515 บาท) 

ร้านเพาเวอร์ทูลส์ กบินทร์บุร ี
(จ านวนเงิน 15,515 บาท) 

ราคาพอสมควร 156/2562 
ลงวันท่ี 2 ก.ค. 62 

17 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดิน
ลูกรัง หมู่ที่ 8 ต าบลเมืองเก่า 
(กองช่าง) 

33,600 33,965 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างสมชาย (จ านวนเงิน 
33,600 บาท) 

อู่ช่างสมชาย (จ านวนเงิน 
33,600 บาท) 

ราคาพอสมควร 157/2562 
ลงวันท่ี 4 ก.ค. 62 

18 จ้างเหมาโครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 14 
ต าบลเมืองเก่า (กองช่าง) 

111,928 112,100 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างสมชาย (จ านวนเงิน 
111,928 บาท) 

อู่ช่างสมชาย (จ านวนเงิน 
111,928 บาท) 

ราคาพอสมควร 158/2562 
ลงวันท่ี 4 ก.ค. 62 

19 จ้างเหมาโครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 10 ต าบลเมืองเก่า  
(กองช่าง) 

294,840 295,239 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างสมชาย (จ านวนเงิน 
294,840 บาท) 

อู่ช่างสมชาย (จ านวนเงิน 
294,840 บาท) 

ราคาพอสมควร 159/2562 
ลงวันท่ี 4 ก.ค. 62 

20 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน รถบรรทุกขยะ 
หมายเลขทะเบียน 81-5376 
ปราจีนบุรี (ส านักปลัด) 

495,000 495,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปริพัฒน์  
เทรดดิ้ง (จ านวนเงิน 
495,000 บาท) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปริพัฒน์  
เทรดดิ้ง (จ านวนเงิน 
495,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 160/2562 
ลงวันท่ี 5 ก.ค. 62 

 



 
 

แบบ  สขร.1 
 
 
 

ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
21 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

ทรัพย์สิน ประตูไฟฟ้าโรงเก็บพัสด ุ
(กองช่าง) 

9,095 9,095 เฉพาะเจาะจง ร้านเพาเวอร์ทูลส์ กบินทร์บุร ี
(จ านวนเงิน 9,095 บาท) 

ร้านเพาเวอร์ทูลส์ กบินทร์บุร ี
(จ านวนเงิน 9,095 บาท) 

ราคาพอสมควร 161/2562 
ลงวันท่ี 11 ก.ค. 62 

22 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน
ดินลูกรังสายบ้านนางสมใจ อรุณ
เจริญ ถึงหนองปลาไหลเผือก หมู่ที่ 
22 ต าบลเมืองเก่า (กองช่าง) 

59,760 60,000 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างสมชาย (จ านวนเงิน 
59,760 บาท) 

อู่ช่างสมชาย (จ านวนเงิน 
59,760 บาท) 

ราคาพอสมควร 162/2562 
ลงวันท่ี 12 ก.ค. 62 

23 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 13 ต าบลเมืองเก่า 
(กองช่าง) 

80,407 80,473 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างสมชาย (จ านวนเงิน 
80,473 บาท) 

อู่ช่างสมชาย (จ านวนเงิน 
80,473 บาท) 

ราคาพอสมควร 163/2562 
ลงวันท่ี 12 ก.ค. 62 

24 จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล
และงานเอกสาร ประจ าเดือน 
สิงหาคม 2562 (ส านักปลัด) 

6,678 6,678 เฉพาะเจาะจง นายธนากร กุลจารุอ าพน 
(จ านวนเงิน 6,678 บาท) 

นายธนากร กุลจารุอ าพน 
(จ านวนเงิน 6,678 บาท) 

ราคาพอสมควร 164/2562 
ลงวันท่ี 31 ก.ค. 62 

25 จ้างเหมาบริการพนักงานเพื่อ
ช่วยงานท าความสะอาด อาคาร
ส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองเก่าหลังใหม่ 
ประจ าเดือน  สิงหาคม  2562 
(ส านักปลัด) 

6,678 6,678 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกษสุนีย์  โสภะ 
(จ านวนเงิน 6,678 บาท) 

นางสาวเกษสุนีย์  โสภะ 
(จ านวนเงิน 6,678 บาท) 

ราคาพอสมควร 165/2562 
ลงวันท่ี 31 ก.ค. 62 

26 จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย
ภายในบริเวณที่ท าการ อบต. 
เมืองเก่า จ านวน 1 คน 
ประจ าเดือน  สิงหาคม  2562 
(เวลา 18.00 – 06.00 น.) 
(ส านักปลัด) 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายสุรัตน์  ขาวข า  
(จ านวนเงิน 9,000 บาท) 

นายสุรัตน์  ขาวข า  
(จ านวนเงิน 9,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 166/2562 
ลงวันท่ี 31 ก.ค. 62 

 
 



 
แบบ  สขร.1 

 
 
 

ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
27 จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย

ภายในบริเวณที่ท าการ อบต. 
เมืองเก่า จ านวน 1 คน 
ประจ าเดือน  สิงหาคม  2562 
(เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 06.00 
– 18.00 น.) (ส านักปลัด) 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายประทวน จันสาสร้าง 
(จ านวนเงิน 3,000 บาท) 

นายประทวน จันสาสร้าง 
(จ านวนเงิน 3,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 167/2562 
ลงวันท่ี 31 ก.ค. 62 

28 จ้างเหมาท าความสะอาดภายใน
เขตต าบลเมืองเก่า ประจ าเดือน 
สิงหาคม  2562 (ส านักปลัด) 

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

นายวรวุฒิ จันสาสร้าง 
(จ านวนเงิน 51,300 บาท) 

ราคาพอสมควร 168/2562 
ลงวันท่ี 31 ก.ค. 62 

29 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานส่งเสริม
สุขภาพและสาธารณสุข 
ประจ าเดือน สิงหาคม 2562 
(ส านักปลัด) 

6,678 6,678 เฉพาะเจาะจง นางสาวขนิษฐา พรมริยา 
(จ านวนเงิน 6,678 บาท) 

นางสาวขนิษฐา พรมริยา 
(จ านวนเงิน 6,678 บาท) 

ราคาพอสมควร 169/2562 
ลงวันท่ี 31 ก.ค. 62 

30 จ้างเหมาบริการพนักงาน ต าแหน่ง 
ผู้ดูแลเด็กประจ าศูนย์โรงเรียน
บรรหารวิทยา ประจ าเดือน 
สิงหาคม 2562 (กองการศึกษาฯ) 

6,678 6,678 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกัญญา สีด า 
(จ านวนเงิน 6,678 บาท) 

นางสาวสุกัญญา สีด า 
(จ านวนเงิน 6,678 บาท) 

ราคาพอสมควร 170/2562 
ลงวันท่ี 31 ก.ค. 62 

31 จ้างเหมาบริการพนักงาน ต าแหน่ง 
ผู้ดูแลเด็กประจ าศูนย์โรงเรียน
บรรหารวิทยา ประจ าเดือน  
สิงหาคม 2562 (กองการศึกษาฯ) 

6,678 6,678 เฉพาะเจาะจง นางสาวลลิตา สีด า 
(จ านวนเงิน 6,678 บาท) 

นางสาวลลิตา สีด า 
(จ านวนเงิน 6,678 บาท) 

ราคาพอสมควร 171/2562 
ลงวันท่ี 31 ก.ค. 62 

 


