
 

แบบ  สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   พฤศจิกายน   2561       

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา
ที ่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ จ านวน 9 
รายการ เพื่อใช้ส าหรับโครงการผลิต
ขยายเชื้อรา บิวเวอเรียควบคุมแมลง
ศัตรูพืช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 (ส านักปลัด) 

5,560 5,560 เฉพาะเจาะจง ร้านณิชาภัณฑ ์
(จ านวนเงิน 5,560 บาท) 

ร้านณิชาภัณฑ ์
(จ านวนเงิน 5,560 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 12/2562 
ลงวันท่ี 23 พ.ย. 61 

2 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 
รายการ (กองคลัง) 

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

ร้านวิลาสินี (จ านวนเงิน 
10,500 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 13/2562 
ลงวันท่ี 28 พ.ย. 61 

3 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 
รายการ (กองคลัง) 

3,820 3,820 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอ ที เซ็นเตอร์  
(จ านวนเงิน 3,820 บาท) 

ร้าน ไอ ที เซ็นเตอร์  
(จ านวนเงิน 3,820 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 14/2562 
ลงวันท่ี 28 พ.ย. 61 

4 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน  
81-5376 ปราจีนบุรี จ านวน 1 
รายการ (ส านักปลัด) 

35,738 35,738 เฉพาะเจาะจง บริษัท กบินทร์แอร ์
การยาง จ ากัด (จ านวน
เงิน 35,738 บาท) 

บริษัท กบินทร์แอร ์
การยาง จ ากัด (จ านวน
เงิน 35,738 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 15/2562 
ลงวันท่ี 28 พ.ย. 61 

5 จัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (น้ าดื่ม) 
ประจ าเดือน  ธันวาคม  2561 
(ส านักปลัด) 

2,300 2,300 เฉพาะเจาะจง ร้านสมพงษ์พาณิชย ์
(จ านวนเงิน 2,300 บาท) 

ร้านสมพงษ์พาณิชย ์
(จ านวนเงิน 2,300 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 16/2562 
ลงวันท่ี 30 พ.ย. 61 

6 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 
ประจ าเดือน  ธันวาคม  2561 
(ส านักปลัด) 

100,000 100,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (ราคาขึ้นลงตาม
ราคาตลาดปัจจุบัน 
(จ านวนเงิน 86,854.41 
บาท) 

บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (ราคาขึ้นลงตาม
ราคาตลาดปัจจุบัน )
จ านวนเงิน 86,854.41 
บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 17/2562 
ลงวันท่ี 17 พ.ย. 61 

7 จ้างเหมาบริการพนักงาน ต าแหน่ง 
ผู้ดูแลเด็กประจ าศูนย์บ้านม่วง 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561  
(กองการศึกษาฯ) 

6,996 6,996 เฉพาะเจาะจง นางปรียาภรณ์  โชชัญยะ 
(จ านวนเงิน 6,996 บาท) 

นางปรียาภรณ์  โชชัญยะ 
(จ านวนเงิน 6,996 บาท) 

ราคาพอสมควร 23/2562 
ลงวันท่ี 1 พ.ย. 61 

 
 



แบบ  สขร.1 
 

ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
8 จ้างเหมาบริการพนักงาน ต าแหน่ง 

ผู้ดูแลเด็กประจ าศูนย์บรรหารวิทยา 
ประจ าเดือน  พฤศจิกายน  2561  
(กองการศึกษาฯ) 

6,996 6,996 เฉพาะเจาะจง นางสาคร  วงษ์นิกร 
(จ านวนเงิน 6,996 บาท) 

นางสาคร  วงษ์นิกร 
(จ านวนเงิน 6,996 บาท) 

ราคาพอสมควร 24/2562 
ลงวันท่ี 1 พ.ย. 61 

9 ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน รถยนต์ส านักงาน หมายเลข
ทะเบียน กจ 9506 ปราจีนบุร ี
(ส านักปลัด) 

7,576.67 7,576.67 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันบูรพา 
ปราจีน จ ากัด 
(จ านวนเงิน 7,576.67 
บาท) 

บริษัท สยามนิสสันบูรพา 
ปราจีน จ ากัด 
(จ านวนเงิน 7,576.67 
บาท) 

ราคาพอสมควร 25/2562 
ลงวันท่ี 2 พ.ย. 61 

10 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน (ปะยาง) รถตักหน้าขุดหลัง 
หมายเลขทะเบียน ตค 3435 
ปราจีนบุรี (ส านักปลัด) 

1,605 1,605 เฉพาะเจาะจง บริษัท กบินทร์แอร์การยาง 
จ ากัด (จ านวนเงิน 1,605 
บาท) 

บริษัท กบินทร์แอร์การยาง 
จ ากัด (จ านวนเงิน 1,605 
บาท) 

ราคาพอสมควร 26/2562 
ลงวันท่ี 21 พ.ย. 61 

11 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน รถบรรทุกขยะ หมายเลข
ทะเบียน 81-5376 ปราจีนบุร ี
(ส านักปลัด) 

963 963 เฉพาะเจาะจง อู่กบินทร์บุรีกลการ 
(จ านวนเงิน 963 บาท) 

อู่กบินทร์บุรีกลการ 
(จ านวนเงิน 963 บาท) 

ราคาพอสมควร 27/2562 
ลงวันท่ี 21 พ.ย. 61 

12 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิวส์ ขนาด 1.2 
× 2.4 เมตร จ านวน 1 ป้าย เพื่อใช้
ส าหรับโครงการผลิตขยายเช้ือรา  
บิวเวอเรียควบคุมแมลงศัตรูพืช 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(ส านักปลัด) 

576 576 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กบินทร์
บุรีอิงค์เจ็ท (จ านวนเงิน 
576 บาท) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กบินทร์
บุรีอิงค์เจ็ท (จ านวนเงิน 
576 บาท) 

ราคาพอสมควร 28/2562 
ลงวันท่ี 23 พ.ย. 61 

13 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 
เครื่อง (กองคลัง) 

950 950 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอ ที เซ็นเตอร ์
(จ านวนเงิน 950 บาท) 

ร้าน ไอ ที เซ็นเตอร ์
(จ านวนเงิน 950 บาท) 

ราคาพอสมควร 29/2562 
ลงวันท่ี 28 พ.ย. 61 

14 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน รถยนต์ส านักงาน หมายเลข
ทะเบียน กข 1305 ปราจีนบุร ี
(ส านักปลัด) 

33,116.50 33,116.50 เฉพาะเจาะจง อู่กบินทร์บุรีกลการ 
(จ านวนเงิน 33,116.50 
บาท) 

อู่กบินทร์บุรีกลการ 
(จ านวนเงิน 33,116.50 
บาท) 

ราคาพอสมควร 30/2562 
ลงวันท่ี 28 พ.ย. 61 

 



 
แบบ  สขร.1 

 
ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

15 จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย
ภายในบริเวณที่ท าการ อบต.เมืองเก่า 
จ านวน 1 คน ประจ าเดือน ธันวาคม 
2561 (เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 06.00 – 
18.00 น.) (ส านักปลัด) 

3,900 3,900 เฉพาะเจาะจง นายประทวน จันสาสร้าง 
(จ านวนเงิน 3,900 บาท) 

นายประทวน จันสาสร้าง 
(จ านวนเงิน 3,900 บาท) 

ราคาพอสมควร 31/2562 
ลงวันท่ี 30 พ.ย. 61 

16 จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย
ภายในบริเวณที่ท าการ อบต.เมืองเก่า 
จ านวน 1 คน ประจ าเดือน ธันวาคม 
2561 (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 32/2562 
ลงวันท่ี 30 พ.ย. 61 

17 จ้างเหมาท าความสะอาดภายในเขต
ต าบลเมืองเก่า ประจ าเดือน  ธันวาคม 
2561 (ส านักปลัด) 

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

นายวรวุฒิ จันสาสร้าง 
(จ านวนเงิน 49,400 บาท) 

ราคาพอสมควร 33/2562 
ลงวันท่ี 30 พ.ย. 61 

18 จ้างเหมาบริการพนักงาน ต าแหน่ง 
ผู้ดูแลเด็กประจ าศูนย์บ้านม่วง 
ประจ าเดือน ธันวาคม 2561  
(กองการศึกษาฯ) 

5,724 5,724 เฉพาะเจาะจง นางปรียาภรณ์  โชชัญยะ 
(จ านวนเงิน 5,724 บาท) 

นางปรียาภรณ์  โชชัญยะ 
(จ านวนเงิน 5,724 บาท) 

ราคาพอสมควร 34/2562 
ลงวันท่ี 30 พ.ย. 61 

19 จ้างเหมาบริการพนักงาน ต าแหน่ง 
ผู้ดูแลเด็กประจ าศูนย์โรงเรียนวัดราษฏร์
รังษี ประจ าเดือน ธันวาคม 2561  
(กองการศึกษาฯ) 

5,724 5,724 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกพรรณ  
วงษ์ลักษมี (จ านวนเงิน 
5,724 บาท) 

นางสาวกนกพรรณ  
วงษ์ลักษมี (จ านวนเงิน 
5,724 บาท) 

ราคาพอสมควร 35/2562 
ลงวันท่ี 30 พ.ย. 61 

20 จ้างเหมาบริการพนักงานประจ า
รถบรรทุกขยะ ประจ าเดือน ธันวาคม 
2561 (กองช่าง) 

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

นายนิพนธ์  ดีทอง 
(จ านวนเงิน 7,632 บาท) 

ราคาพอสมควร 36/2562 
ลงวันท่ี 30 พ.ย. 61 

21 จ้างเหมาบริการพนักงานประจ า
รถบรรทุกขยะ ประจ าเดือน  ธันวาคม 
2561 (กองช่าง) 

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

นายวันชัย บัวชัย 
(จ านวนเงิน 7,632 บาท) 

ราคาพอสมควร 37/2562 
ลงวันท่ี 30 พ.ย. 61 

 



 


