
 

 
แบบ  สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม   2563       
ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 

อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา
ที ่

ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 จ้างเหมาแบล็คโฮปรับเกลี่ยบ่ทิ้งขยะ 
สถานท่ีหมู่ 6 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี 
จ.ปราจีนบรุ ี

52,500 52,500 เฉพาะเจาะจง นายมังกร ส าราญจติร 
(จ านวน 52,500 บาท) 

นายมังกร ส าราญจติร 
(จ านวน 52,500 บาท) 

ราคาตามพอสมควร 179/2563        
ลงวันท่ี 6 ส.ค.63 

2 จ้างเหมาออกแบบโครงการก่อสรา้งรั้ว
ที่ท าการ อบต.เมืองเก่า 

55,000 55,000 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นวาย คอนตรัคช่ัน 
แอนด์เอ็นจิเนีนริ่ง จ ากัด 
(จ านวน 55,000 บาท) 

บ.เอ็นวาย คอนตรัคช่ัน 
แอนด์เอ็นจิเนีนริ่ง จ ากัด 
(จ านวน 55,000 บาท) 

ราคาตามพอสมควร 180/2563        
ลงวันท่ี 10 ส.ค.63 

3 จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์    
(กองช่าง) 3 เครื่อง 

5,550 5,550 เฉพาะเจาะจง ร้านไอที เซ็นเตอร์ 
(จ านวน 5,550 บาท) 

ร้านไอที เซ็นเตอร์ 
(จ านวน 5,550 บาท) 

ราคาตามพอสมควร 181/2563        
ลงวันท่ี 17 ส.ค.63 

4 จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์    
(กองคลัง) 1 เครื่อง 

8,632 8,632 เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนด์นีคอมน์
นิสเตมิ (จ านวน 8,632) 

หจก.อาร์แอนด์นีคอมน์
นิสเตมิ (จ านวน 8,632) 

ราคาตามพอสมควร 182/2563        
ลงวันท่ี 17 ส.ค.63 

5 จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์    
(กองการศึกษาฯ) 1 เครื่อง 

4,300 4,300 เฉพาะเจาะจง ร้านไอที เซ็นเตอร์ 
(จ านวน 4,300บาท) 

ร้านไอที เซ็นเตอร์ 
(จ านวน 4,300บาท) 

ราคาตามพอสมควร 183/2563        
ลงวันท่ี 17 ส.ค.63 

6 จ้างเหมาถ่ายเอกสารเข้าเล่มเอกสาร 
จ านวน 2 รายการ 

5,150 5,150 เฉพาะเจาะจง ร้านธนากร 
(จ านวน 5,150 บาท) 

ร้านธนากร 
(จ านวน 5,150 บาท) 

ราคาตามพอสมควร 184/2563        
ลงวันท่ี 24 ส.ค.63 

7 จ้างเหมาบริการก าจดัผักตบชวาเพื่อ
ปรับภูมิทัศน์บริเวณหนองปลาแขยง 
หมู่ที่12 ต.เมืองเก่า 

108,800 108,800 เฉพาะเจาะจง นายสุทธิศักดิ์ สิมลา 
(จ านวน 108,800 บาท) 

นายสุทธิศักดิ์ สิมลา 
(จ านวน 108,800 บาท) 

ราคาตามพอสมควร 185/2563        
ลงวันท่ี 27 ส.ค.63 

8 จ้างเหมาบริการพนักงานปฏิบตัิงาน
งานบริการทั่วไป (กองช่าง) เดือน
กันยายน 63 

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

นางสาวพิมพิกา รักษา 
(จ านวน 9,000 บาท) 

ราคาตามพอสมควร 186/2563        
ลงวันท่ี 31 ส.ค.63 

9 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศ 4 เครื่อง 

7,800 7,800 เฉพาะเจาะจง ร้านไพฑรูย์แอสเซอร์วิส 
(จ านวน 7,800 บาท) 

ร้านไพฑรูย์แอสเซอร์วิส 
(จ านวน 7,800 บาท) 

ราคาตามพอสมควร 187/2563        
ลงวันท่ี 31 ส.ค.63 
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ล าดับที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ี 
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

10 จ้างเหมาบริการส ารวจ ประเมินความ
พึงพอใจ ของผู้รับบริการของ  
อบต.เมืองเก่า 2563 

25,000 25,000 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลยัราชภฎัวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถัมภ ์
(จ านวน 25,000 บาท) 

มหาวิทยาลยัราชภฎัวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถัมภ ์
(จ านวน 25,000 บาท) 

ราคาตามพอสมควร 188/2563        
ลงวันท่ี 31 ส.ค.63 

11 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย 
วันหยุด ประจ าเดือนกันยายน 2563 

3,240 3,240 เฉพาะเจาะจง นายประทวน จันสาสร้าง 
(จ านวน 3,240 บาท) 

นายประทวน จันสาสร้าง 
(จ านวน 3,240 บาท) 

ราคาตามพอสมควร 189/2563        
ลงวันท่ี 31 ส.ค.63 

12 จ้างเหมาผู้ช่วยประจ ารถดับเพลิง 
ประจ าเดือนกันยายน 2563 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายวิรัตน์ บลูพนัส 
(จ านวน 9,000 บาท) 

นายวิรัตน์ บลูพนัส 
(จ านวน 9,000 บาท) 

ราคาตามพอสมควร 190/2563        
ลงวันท่ี 31 ส.ค.63 

13 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ (ส านักปลดั) 
จ านวน 1 รายการ 

10,500 10,500 เฉพาะเจาะจง ร้านวิลาลิน ี
(จ านวน 10,500 บาท) 

ร้านวิลาลิน ี
(จ านวน 10,500 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 133/2563        
ลงวันท่ี 6 ส.ค.63 

14 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายให้พนักงาน 
ประจ ารถบรรทุกขยะ (สาธารณสขุฯ) 
จ านวน 1 รายการ 

5,950 5,950 เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.ทวีสินการคา้ 
(จ านวน 5,950 บาท) 

ร้าน ป.ทวีสินการคา้ 
(จ านวน 5,950 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 134/2563        
ลงวันท่ี 7 ส.ค.63 

15 ซื้อธงตราสญัญาลักษณ์ ธงสีฟ้า ตรา
พระปรมาภไิธยย่อ สก.และธงชาต ิ
จ านวน 4 รายการ 

36,950 36,950 เฉพาะเจาะจง สุวนิดา คณุนา 
(จ านวน 36,950 บาท) 

สุวนิดา คณุนา 
(จ านวน 36,950 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 135/2563        
ลงวันท่ี 10 ส.ค.63 

16 ซื้อวัสดุตกแต่งเวที จ านวน 16 
รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานรัฐ
พิธี และวันส าคญัต่างๆ 

32,876.82 32,876.82 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.พี.มอเตอร์ อิเลค 
ทริค (2015) จ ากดั 

(จ านวน 32,876.82 บาท)   

บริษัท พี.พี.มอเตอร์ อิเลค 
ทริค (2015) จ ากดั 

(จ านวน 32,876.82 บาท)   

ราคาตามท้องตลาด 136/2563        
ลงวันท่ี 10 ส.ค.63 

17 จัดซื้อวัสดยุานพาหนะและขนส่ง 
รถยนต์ทะเบียน กจ.9506 
ปราจีนบุรี 1 รายการ คือยาง 4 เส้น 

21,600  21,600 เฉพาะเจาะจง บริษัท กบินทร์บุรีแอร์การ
ยาง จ ากัด 

(จ านวน 21,600 บาท) 

บริษัท กบินทร์บุรีแอร์การ
ยาง จ ากัด 

(จ านวน 21,600 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 137/2563        
ลงวันท่ี 17 ส.ค.63 

18 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ (กอง
การศึกษา) จ านวน 5 รายการ 

1,980 1,980 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอ ที เซ็นเตอร ์
(จ านวน 1,980 บาท) 

ร้าน ไอ ที เซ็นเตอร ์
(จ านวน 1,980 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 138/2563        
ลงวันท่ี 19 ส.ค.63 

19 จัดซื้อวัสดยุานพาหนะและขนส่ง 
รถยนต์ทะเบียน กจ.9506 
ปราจีนบุรี 1 รายการ คือแบตเตอร์รี่ 
1 ลูก 

2,800 2,800 เฉพาะเจาะจง ร้านบ ารุงชูการไฟฟ้า 
(จ านวน 2,800 บาท)  

ร้านบ ารุงชูการไฟฟ้า 
(จ านวน 2,800 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 139/2563        
ลงวันท่ี 20 ส.ค.63 

 



แบบ  สขร.1 
 
 
 

 
ล าดับที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ี 
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

20 จัดซื้อวัสดยุานพาหนะและขนส่ง 
รถยนต์ทะเบียน 81-5376 
ปราจีนบุรี 1 รายการ คือยางรถ 

44,600 44,600 เฉพาะเจาะจง หจก.กบินทร์บุรีศูนย์ล้อ 
(จ านวน 44,600บาท) 

หจก.กบินทร์บุรีศูนย์ล้อ 
(จ านวน 44,600บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 140/2563        
ลงวันท่ี 20 ส.ค.63 

21 ซื้อครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 
รายการ(สาธรณสุขฯ) คือ  
1.เครื่องคอมพิวเตอรส์ าหรับ
ประมวลผล แบบท่ี2 จ านวน 1 
เครื่อง 
2.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จ านวน 1 เครือ่ง 

34,100 34,100 เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนด์พี คอมพ์ซสิ
เต็ม 

(จ านวน 34,100 บาท) 

หจก.อาร์แอนด์พี คอมพ์ซสิ
เต็ม 

(จ านวน 34,100 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 141/2563        
ลงวันท่ี 24 ส.ค.63 

22 ซื้อหมึกพิมพ์ HPLASERJET85A 
(กองการศึกษา จ านวน 16 กล่อง 

28,000 28,000 เฉพาะเจาะจง ร้านวิลาสิน ี
(จ านวน 28,000 บาท) 

ร้านวิลาสิน ี
(จ านวน 28,000 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 142/2563        
ลงวันท่ี 24 ส.ค.63 

23 จัดซื้อวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน
กันยายน 2563 

100,000 100,000 เฉพาะเจาะจง บ.ซัสโก้ จ ากดั(มหาชน) 
(จ านวน 100,000บาท) 

บ.ซัสโก้ จ ากดั(มหาชน) 
(จ านวน 100,000บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 143/2563        
ลงวันท่ี 31 ส.ค.63 

24 จัดซื้อวัสดไุฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) 
13 รายการ 

138,672 138,672 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.พี.มอเตอร์ อิเลค 
ทริค (2015) จ ากดั 

(จ านวน 138,672 บาท)   

บริษัท พี.พี.มอเตอร์ อิเลค 
ทริค (2015) จ ากดั 

(จ านวน 138,672 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 144/2563        
ลงวันท่ี 31 ส.ค.63 

25 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ใน
โครงการฝึกอบรม ชุดปฏิบัติการจติ
อาสาภัยพิบตัิ ประจ า อบต.เมืองเก่า 

2,750 2,750 เฉพาะเจาะจง ณิชาภณัฑ ์
(จ านวน 2,750 บาท) 

ณิชาภณัฑ ์
(จ านวน 2,750 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 145/2563        
ลงวันท่ี 31 ส.ค.63 

 


