
 

แบบ  สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   เมษายน   2563       

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

 
ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

ที ่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
จ านวน 2 รายการ (กองคลัง) 

15,408 15,408 เฉพาะเจาะจง บริษัท กบินทร์บุรี แอร์ 
การยาง จ ากัด (จ านวน
เงิน 15,408 บาท) 

บริษัท กบินทร์บุรี แอร์ 
การยาง จ ากัด (จ านวน
เงิน 15,408 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 66/2563 
ลงวันท่ี 1 เม.ย. 63 

2 จัดซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 29 
รายการ (กองช่าง) 

29,055 29,055 เฉพาะเจาะจง ร้านณิชาภัณฑ์ (จ านวน
เงิน 29,055 บาท) 

ร้านณิชาภัณฑ์ (จ านวน
เงิน 29,055 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 67/2563 
ลงวันท่ี 1 เม.ย. 63 

3 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 69/2563 
ลงวันท่ี 7 เม.ย. 63 

4 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 
จ านวน 2 รายการ เพื่อส าหรับใช้ใน
การฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือโรคเพื่อควบคุม
ป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสาย
พันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)  
(ส านักปลัด) 

887.70 887.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (จ านวนเงิน 
887.70 บาท) 

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

ราคาตามท้องตลาด 70/2563 
ลงวันท่ี 9 เม.ย. 63 

5 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง คือ ชุด
ช่วยหายใจแบบหน้ากากเต็มพร้อมถัง
อัดอากาศ SCBA (ส านักปลัด) 

226,000 240,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ พี 
วินเนอร์ ซัพพลาย 
(จ านวนเงิน 226,000 
บาท) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ พี 
วินเนอร์ ซัพพลาย 
(จ านวนเงิน 226,000 
บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 71/2563 
ลงวันท่ี 10 เม.ย. 63 

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

985.35 985.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (จ านวนเงิน 
985.35 บาท) 

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

ราคาตามท้องตลาด 72/2563 
ลงวันท่ี 10 เม.ย. 63 

7 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
จ านวน 3 รายการ (ส านักปลัด) 

14,250 14,250 เฉพาะเจาะจง ร้านณิชาภัณฑ์  
(จ านวนเงิน 14,250 
บาท) 

ร้านณิชาภัณฑ์  
(จ านวนเงิน 14,250 
บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 73/2563 
ลงวันท่ี 13 เม.ย. 63 

 



 
แบบ  สขร.1 

 
 
 

 
ล าดับที ่

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
8 จัดซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 14 

รายการ (กองคลัง) 
16,555 16,555 เฉพาะเจาะจง ร้านณิชาภัณฑ์ (จ านวนเงิน 

16,555 บาท) 
ร้านณิชาภัณฑ์ (จ านวนเงิน 
16,555 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 74/2563 
ลงวันท่ี 14 เม.ย. 63 

9 จัดซื้อชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดราษฎร์
รังษี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง 
(กองการศึกษาฯ) 

58,600 61,400 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเคียว ลิงค์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
(จ านวนเงิน 58,600 บาท) 

บริษัท ซีเคียว ลิงค์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
(จ านวนเงิน 58,600 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 75/2563 
ลงวันท่ี 15 เม.ย. 63 

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

958.35 958.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (จ านวนเงิน 
958.35 บาท) 

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

ราคาตามท้องตลาด 76/2563 
ลงวันท่ี 17 เม.ย. 63 

11 จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จ านวน 1 
รายการ (ส านักปลัด) 

118,000 118,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.ทวีสินการค้า 
(จ านวนเงิน 118,000 
บาท) 

ร้าน ป.ทวีสินการค้า 
(จ านวนเงิน 118,000 
บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 77/2563 
ลงวันท่ี 21 เม.ย. 63 

12 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 
18 รายการ (ส านักปลัด) 

26,257 26,257 เฉพาะเจาะจง ร้านชายน์ มินิมาร์ท 
(จ านวนเงิน 26,257 บาท) 

ร้านชายน์ มินิมาร์ท 
(จ านวนเงิน 26,257 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 78/2563 
ลงวันท่ี 22 เม.ย. 63 

13 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 3 
รายการ (ส านักปลัด) 

76,800 76,800 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาร์แอนด์
พี คอมพ์ซิสเต็ม (จ านวนเงิน 
76,800 บาท) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาร์แอนด์
พี คอมพ์ซิสเต็ม (จ านวนเงิน 
76,800 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 79/2563 
ลงวันท่ี 24 เม.ย. 63 

14 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 
รายการ (กองการศึกษาฯ) 

38,500 41,300 เฉพาะเจาะจง บริษัท กบินทร์บุรี 
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด (จ านวน
เงิน 38,500 บาท) 

บริษัท กบินทร์บุรี 
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด (จ านวน
เงิน 38,500 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 80/2563 
ลงวันท่ี 27 เม.ย. 63 

15 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
จ านวน 1 รายการ คือ โทรทัศน ์LED  
(กองการศึกษาฯ) 

56,100 56,100 เฉพาะเจาะจง บริษัท กบินทร์บุรี 
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด (จ านวน
เงิน 56,100 บาท) 

บริษัท กบินทร์บุรี 
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด (จ านวน
เงิน 56,100 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 81/2563 
ลงวันท่ี 27 เม.ย. 63 

 



 
แบบ  สขร.1 

 
ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

16 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน ๑ 
รายการ คือ รถเข็น เพื่อใช้เข็นของหนัก 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
บรรหารวิทยา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดราษฎร์รังษีสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  
(กองการศึกษาฯ) 

17,000 17,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท กบินทร์บุรี 
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด (จ านวน
เงิน 17,000 บาท) 

บริษัท กบินทร์บุรี 
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด (จ านวน
เงิน 17,000 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 82/2563 
ลงวันท่ี 27 เม.ย. 63 

17 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 45 
รายการ (ส านักปลัด) 

60,000 60,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
สมหมายสโตร์ (จ านวนเงิน 
60,000 บาท) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
สมหมายสโตร์ (จ านวนเงิน 
60,000 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 83/2563 
ลงวันท่ี 28 เม.ย. 63 

18 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 
ประจ าเดือน  พฤษภาคม  2563 
(กองคลัง) 

100,000 100,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (ราคาขึ้นลงตาม
ราคาตลาดปัจจุบัน (จ านวน
เงิน 29,458.14 บาท) 

บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (ราคาขึ้นลงตาม
ราคาตลาดปัจจุบัน (จ านวน
เงิน 29,458.14 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 84/2563 
ลงวันท่ี 30 เม.ย. 63 

19 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้
และติดตั้ง จ านวน 23 ป้าย เพื่อ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับ
ประชาชนในการป้องกันควบคุมโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  
(ส านักปลัด) 

20,052 20,052 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กบินทร์
บุรีอิงค์เจ็ท (จ านวนเงิน 
20,052 บาท) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กบินทร์
บุรีอิงค์เจ็ท (จ านวนเงิน 
20,052 บาท) 

ราคาพอสมควร 108/2563 
ลงวันท่ี 3 เม.ย. 63 

20 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 
จ านวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) 

642 642 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาร์แอนด์
พี คอมพ์ซิสเต็ม (จ านวนเงิน 
642 บาท) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาร์แอนด์
พี คอมพ์ซิสเต็ม (จ านวนเงิน 
642 บาท) 

ราคาพอสมควร 109/2563 
ลงวันท่ี 14 เม.ย. 63 

21 จ้างเหมาออกแบบโครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. จ านวน 12 โครงการ  
(กองช่าง) 

107,000 107,244 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุริยะ แอนด์ วีนัส 
กรุ๊ป จ ากัด (จ านวนเงิน 
107,000 บาท) 

บริษัท สุริยะ แอนด์ วีนัส 
กรุ๊ป จ ากัด (จ านวนเงิน 
107,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 110/2563 
ลงวันท่ี 14 เม.ย. 63 

 
 



 
แบบ  สขร.1 

 
ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

22 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายกลางบ้านจากศาลาประชาคมถึง
ถนนสาย 33 หมู่ที่ 12 ต าบลเมืองเก่า 
(กองช่าง) 

47,000 47,700 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอลซ่า อินเตอร์ กรุ๊ป 
จ ากัด (จ านวนเงิน 47,000 
บาท) 

บริษัท เอลซ่า อินเตอร์ กรุ๊ป 
จ ากัด (จ านวนเงิน 47,000 
บาท) 

ราคาพอสมควร 111/2563 
ลงวันท่ี 14 เม.ย. 63 

23 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
เส้นบ้านนายมนตรี วังพรม ถึง หมู่บ้าน
ชันโย หมู่ที่ 4 ต าบลเมืองเก่า (กองช่าง) 

200,000 201,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอลซ่า อินเตอร์ กรุ๊ป 
จ ากัด (จ านวนเงิน 
200,000 บาท) 

บริษัท เอลซ่า อินเตอร์ กรุ๊ป 
จ ากัด (จ านวนเงิน 
200,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 112/2563 
ลงวันท่ี 14 เม.ย. 63 

24 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง 
จากนานายทุเรียน อนุกิจ ถึงถนน ๓๐๔ 
หมู่ที่ ๑๙ ต าบลเมืองเก่า (กองช่าง) 

146,000 146,600 เฉพาะเจาะจง บริษัท อู่บ่อทอง เซียงกง 
จ ากัด (จ านวนเงิน 
146,000 บาท) 

บริษัท อู่บ่อทอง เซียงกง 
จ ากัด (จ านวนเงิน 
146,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 113/2563 
ลงวันท่ี 15 เม.ย. 63 

25 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรัง จากบ้านนายภิรมย์ พรมแสง ถึง
บ้านนายจ าปี แคนศรี หมู่ที่ ๙ ต าบล
เมืองเก่า (กองช่าง) 

197,000 197,700 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างสมชาย (จ านวนเงิน 
197,000 บาท) 

อู่ช่างสมชาย (จ านวนเงิน 
197,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 114/2563 
ลงวันท่ี 15 เม.ย. 63 

26 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม 
จ านวน 4 รายการ (ส านักปลัด) 

4,050 4,050 เฉพาะเจาะจง ร้านธนากร (จ านวนเงิน 
4,050 บาท) 

ร้านธนากร (จ านวนเงิน 
4,050 บาท) 

ราคาพอสมควร 115/2563 
ลงวันท่ี 16 เม.ย. 63 

27 จ้างเหมาออกแบบโครงการปรับปรุง
ถนนดินลูกรัง (บดอัดแน่น) จ านวน 2 
โครงการ (กองช่าง) 

56,000 56,529 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โฟร์เอ็มดี
แอนด์คอนส์ (จ านวนเงิน 
56,000 บาท) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โฟร์เอ็มดี
แอนด์คอนส์ (จ านวนเงิน 
56,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 116/2563 
ลงวันท่ี 17 เม.ย. 63 

28 จ้างเหมาท าความสะอาดภายในเขต
ต าบลเมืองเก่า ประจ าเดือน พฤษภาคม 
2563 (ส านักปลัด) 

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

นายวรวุฒิ จันสาสร้าง 
(จ านวนเงิน 49,400 บาท) 

ราคาพอสมควร 117/2563 
ลงวันท่ี 24 เม.ย. 63 

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

3,888 3,888 เฉพาะเจาะจง นายประทวน จันสาสร้าง 
(จ านวนเงิน 3,888 บาท) 

นายประทวน จันสาสร้าง 
(จ านวนเงิน 3,888 บาท) 

ราคาพอสมควร 118/2563 
ลงวันท่ี 24 เม.ย. 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 พฤษภาคม 
2563 (ส านักปลัด) 

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

นายวิรัตน์ พูลพนัส  
(จ านวนเงิน 9,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 119/2563 
ลงวันท่ี 24 เม.ย. 63 

31 จ้างเหมาบริการพนักงานช่วยท าความ
สะอาด อาคารส านักงาน อบต.เมืองเก่า 
ประจ าเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม 
2563 (ส านักปลัด) 

27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง นางสมจิตร มูลดับ 
(จ านวนเงิน 27,000 บาท) 

นางสมจิตร มูลดับ 
(จ านวนเงิน 27,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 120/2563 
ลงวันท่ี 24 เม.ย. 63 

32 จ้างเหมาบริการพนักงาน ปฏิบัติงาน 
งานบริหารทั่วไป ประจ าเดือน 
พฤษภาคม 2563 (กองช่าง) 

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

นางสาวพิมพิกา รักษา 
(จ านวนเงิน 9,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 121/2563 
ลงวันท่ี 30 เม.ย. 63 

 


