
 

แบบ  สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   ตุลาคม   2562       

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

 
ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

1 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 
2 รายการ ส าหรับใช้ในการพ่นหมอก
ควันป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 5 
ต าบลเมืองเก่า (ส านักปลัด) 

1,292.85 1,292.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (จ านวนเงิน 
1,292.85 บาท) 

บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (จ านวนเงิน 
1,292.85 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 1/2563 
ลงวันท่ี 7 ต.ค. 62 

2 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 
ประจ าเดือน ตุลาคม  2562 
(กองคลัง) 

100,000 100,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (ราคาขึ้นลงตาม
ราคาตลาดปัจจุบัน 
(จ านวนเงิน 30,494.14 
บาท) 

บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (ราคาขึ้นลงตาม
ราคาตลาดปัจจุบัน 
(จ านวนเงิน 30,494.14 
บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 2/2563 
ลงวันท่ี  7 ต.ค. 62 

3 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 
2 รายการ ส าหรับใช้ในการพ่นหมอก
ควันป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 5 
ต าบลเมืองเก่า (ส านักปลัด) 

1,298.85 1,298.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) จ านวนเงิน 
1,298.85 บาท) 

บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) จ านวนเงิน 
1,298.85 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 3/2563 
ลงวันท่ี  11 ต.ค. 62 

4 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 
2 รายการ ส าหรับใช้ในการพ่นหมอก
ควันป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 13 
ต าบลเมืองเก่า (ส านักปลัด) 

1,298.85 1,298.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) จ านวนเงิน 
1,298.85 บาท) 

บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) จ านวนเงิน 
1,298.85 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 4/2563 
ลงวันท่ี  11 ต.ค. 62 

5 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 
2 รายการ ส าหรับใช้ในการพ่นหมอก
ควันป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 5 
ต าบลเมืองเก่า (ส านักปลัด) 

1,292.85 1,292.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (จ านวนเงิน 
1,292.85 บาท) 

บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (จ านวนเงิน 
1,292.85 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 5/2562 
ลงวันท่ี  21 ต.ค. 62 

6 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 
2 รายการ ส าหรับใช้ในการพ่นหมอก
ควันป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 13 
ต าบลเมืองเก่า (ส านักปลัด) 

1,279.35 1,279.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (จ านวนเงิน 
1,279.35 บาท) 

บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (จ านวนเงิน 
1,279.35 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 6/2563 
ลงวันท่ี  25 ต.ค. 62 

 



 
แบบ  สขร.1 

 

 
ล าดับที ่

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
7 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 

ประจ าเดือน พฤศจิกายน  2562 
(กองคลัง) 

100,000 100,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (ราคาขึ้นลงตาม
ราคาตลาดปัจจุบัน (จ านวน
เงิน 50,012.84 บาท) 

บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (ราคาขึ้นลงตาม
ราคาตลาดปัจจุบัน (จ านวน
เงิน 50,012.84 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 7/2563 
ลงวันท่ี  31 ต.ค. 62 

8 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
ชนิดพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ส าหรับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. จ านวน 3 แห่ง 
(กองการศึกษาฯ) 

328,703.90 328,703.90 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 
จ ากัด (จ านวนเงิน 
328,703.90 บาท) 

สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 
จ ากัด (จ านวนเงิน 
328,703.90 บาท) 

ราคาตามมติ
คณะรัฐมนตรี

ก าหนด 

7/1/2563 
ลงวันท่ี  31 ต.ค. 62 

9 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
ชนิด พาสเจอร์ไรส์ รสจืด  ส าหรับ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 4 ศูนย์  
(กองการศึกษาฯ) 

86,750.72 86,750.72 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 
จ ากัด (จ านวนเงิน 
86,750.72) 

สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 
จ ากัด (จ านวนเงิน 
86,750.72) 

ราคาตามมติ
คณะรัฐมนตรี

ก าหนด 

8/2563 
ลงวันท่ี 31 ต.ค. 62 

10 จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลและ
งานเอกสาร ประจ าเดือน ตุลาคม – 
ธันวาคม 2562 (ส านักปลัด) 

27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง นายธนากร กุลจารุอ าพน 
(จ านวนเงิน 27,000 บาท) 

นายธนากร กุลจารุอ าพน 
(จ านวนเงิน 27,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 1/2563 
ลงวันท่ี 8 ต.ค. 62 

11 จ้างเหมาบริการพนักงาน ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยงานส่งเสริมสุขภาพและ
สาธารณสุข ประจ าเดือน ตุลาคม – 
ธันวาคม 2562 (ส านักปลัด) 

27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวขนิษฐา พรมริยา 
(จ านวนเงิน 27,000 บาท) 

นางสาวขนิษฐา พรมริยา 
(จ านวนเงิน 27,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 2/2562 
ลงวันท่ี 8 ต.ค. 62 

12 จ้างเหมาบริการพนักงาน ต าแหน่ง 
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
โรงเรียนบรรหารวิทยา ประจ าเดือน 
ตุลาคม – ธันวาคม 2562 (กอง
การศึกษาฯ) 

27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวลลิตา สีด า 
(จ านวนเงิน 27,000 บาท) 

นางสาวลลิตา สีด า 
(จ านวนเงิน 27,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 3/2562 
ลงวันท่ี 8 ต.ค. 62 

13 จ้างเหมาบริการพนักงาน ต าแหน่ง 
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
โรงเรียนบรรหารวิทยา ประจ าเดือน 
ตุลาคม – ธันวาคม 2562 (กอง
การศึกษาฯ) 

27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกัญญา สีด า 
(จ านวนเงิน 27,000 บาท) 

นางสาวสุกัญญา  สีด า 
(จ านวนเงิน 27,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 4/2562 
ลงวันท่ี 8 ต.ค. 62 



 
แบบ  สขร.1 

 
ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

14 จ้างเหมาบริการพนักงาน ต าแหน่ง 
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน
วัดราษฏร์รังษี ประจ าเดือน ตุลาคม – 
ธันวาคม 2562 (กองการศึกษาฯ) 

27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกพรรณ วงษ์
ลักษมี (จ านวนเงิน 
27,000 บาท) 

นางสาวกนกพรรณ วงษ์
ลักษมี (จ านวนเงิน 
27,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 5/2562 
ลงวันท่ี 8 ต.ค. 62 

15 จ้างเหมาบริการพนักงานประจ า
รถบรรทุกขยะ ประจ าเดือน ตุลาคม – 
ธันวาคม 2562 (กองช่าง) 

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

นายนิพนธ์  ดีทอง 
(จ านวนเงิน 27,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 6/2562 
ลงวันท่ี 8 ต.ค. 62 

16 จ้างเหมาบริการพนักงานประจ า
รถบรรทุกขยะ ประจ าเดือน ตุลาคม – 
ธันวาคม 2562 (กองช่าง) 

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

นายวันชัย  บัวชัย 
(จ านวนเงิน 27,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 7/2562 
ลงวันท่ี 8 ต.ค. 62 

17 จ้างเหมาบริการเช่าพื้นที่เก็บข้อมูล
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(ส านักปลัด) 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิ๊กบีโซลูช่ัน จ ากัด 
(จ านวนเงิน 7,000 บาท) 

บริษัท บิ๊กบีโซลูช่ัน จ ากัด 
(จ านวนเงิน 7,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 8/2563 
ลงวันท่ี 8 ต.ค. 62 

18 จ้างเหมาท าความสะอาดภายในเขต
ต าบลเมืองเก่า ประจ าเดือน ตุลาคม 
2562 (ส านักปลัด) 

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

นายวรวุฒิ จันสาสร้าง 
(จ านวนเงิน 51,300 บาท) 

ราคาพอสมควร 9/2563 
ลงวันท่ี 8 ต.ค. 62 

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

3,180 3,180 เฉพาะเจาะจง นายประทวน จันสาสร้าง 
(จ านวนเงิน 3,180 บาท) 

นายประทวน จันสาสร้าง 
(จ านวนเงิน 3,180 บาท) 

ราคาพอสมควร 10/2562 
ลงวันท่ี 8 ต.ค. 62 

20 จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย
ภายในบริเวณที่ท าการ อบต.เมืองเก่า 
จ านวน 1 คน ประจ าเดือน ธันวาคม 
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 11/2562 
ลงวันท่ี 8 ต.ค. 62 



 
 

แบบ  สขร.1 
 

ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
21 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม  

(ส านักปลัด) 
4,680 4,680 เฉพาะเจาะจง ร้านธนากร (จ านวนเงิน 

4,680 บาท) 
ร้านธนากร (จ านวนเงิน 
4,680 บาท) 

ราคาพอสมควร 12/2563 
ลงวันท่ี 11 ต.ค. 62 

22 จ้างเหมาท าความสะอาดภายในเขต
ต าบลเมืองเก่า ประจ าเดือน 
พฤศจิกายน 2562 (ส านักปลัด) 

47,500 47,500 เฉพาะเจาะจง นายวรวุฒิ จันสาสร้าง 
(จ านวนเงิน 47,500 บาท) 

นายวรวุฒิ จันสาสร้าง 
(จ านวนเงิน 47,500 บาท) 

ราคาพอสมควร 13/2563 
ลงวันท่ี 30 ต.ค. 62 

23 จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย
ภายในบริเวณที่ท าการ อบต.เมืองเก่า 
จ านวน 1 คน ประจ าเดือน 
พฤศจิกายน  2562 (เฉพาะวันเสาร์-
อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 
06.00 – 18.00 น.) (ส านักปลัด) 

2,862 2,862 เฉพาะเจาะจง นายประทวน จันสาสร้าง 
(จ านวนเงิน 2,862 บาท) 

นายประทวน จันสาสร้าง 
(จ านวนเงิน 2,862 บาท) 

ราคาพอสมควร 14/2563 
ลงวันท่ี 30 ต.ค. 62 

26 จ้างเหมาบริการพนักงานช่วยท าความ
สะอาด อาคารส านักงาน อบต.เมืองเก่า 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2562 – 
มกราคม 2563 (ส านักปลัด) 

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

นางสมจิตร มูลดับ 
(จ านวนเงิน 27,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 16/2563 
ลงวันท่ี 31 ต.ค. 62 

 
 
 


