
 

 
แบบ  สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   กุมภาพันธ์   2562       
ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 

อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
1 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 37/2562 
ลงวันท่ี 13 ก.พ. 62 

2 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 3 
รายการ (ส านักปลัด) 

153,500 153,500 เฉพาะเจาะจง บริษัท กบินทร์บุรี
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด (จ านวน
เงิน 153,500 บาท) 

บริษัท กบินทร์บุรี
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด (จ านวน
เงิน 153,500 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 38/2562 
ลงวันท่ี 13 ก.พ. 62 

3 จัดซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 17 รายการ 
(ส านักปลัด) 

12,320 12,320 เฉพาะเจาะจง ร้านณิชาภัณฑ ์
(จ านวนเงิน 12,320 บาท) 

ร้านณิชาภัณฑ ์
(จ านวนเงิน 12,320 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 39/2562 
ลงวันท่ี 18 ก.พ. 62 

4 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ จ านวน 9 
รายการ เพื่อใช้ส าหรับโครงการบริหาร
จัดการขยะตามนโยบายของรัฐบาล 
“จังหวัดสะอาด” (ส านักปลัด) 

17,058 17,058 เฉพาะเจาะจง ร้านสมใจโฮมเมด 
(จ านวนเงิน 17,058 บาท) 

ร้านสมใจโฮมเมด 
(จ านวนเงิน 17,058 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 40/2562 
ลงวันท่ี 20 ก.พ. 62 

5 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 
ประจ าเดือน  มีนาคม  2562 
(ส านักปลัด) 

100,000 100,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (ราคาขึ้นลงตาม
ราคาตลาดปัจจุบัน (จ านวน
เงิน 67,070.05 บาท) 

บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (ราคาขึ้นลงตาม
ราคาตลาดปัจจุบัน )จ านวน
เงิน 67,070.05 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 41/2562 
ลงวันท่ี 28 ก.พ. 62 

6 จัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (น้ าดื่ม) 
ประจ าเดือน  มีนาคม  2562 
(ส านักปลัด) 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล  วิวัฒน์ 
(จ านวนเงิน 3,000 บาท) 

นายณัฐพล  วิวัฒน์ 
(จ านวนเงิน 3,000 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 42/2562 
ลงวันท่ี 28 ก.พ. 62 

7 จ้างเหมารถโดยสารรับจ้างไม่ประจ าทาง 
ส าหรับรับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรม
โครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ า 
(ส านักปลัด) 

6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
โชคสมหมาย 914  
ทรานสปอร์ต (จ านวนเงิน 
6,000 บาท) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
โชคสมหมาย 914  
ทรานสปอร์ต (จ านวนเงิน 
6,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 76/2562 
ลงวันท่ี 11 ก.พ. 62 

 



 
แบบ  สขร.1 

 

ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
8 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิวส์ ขนาด 1.2 

× 2.4 เมตร จ านวน 1 ป้าย ส าหรับ
ใช้ในโครงการฝึกอบรมวัคซีนป้องกัน
เด็กจมน้ า (ส านักปลัด) 

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

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กบินทร์
บุรีอิงค์เจ็ท (จ านวนเงิน 
576 บาท) 

ราคาพอสมควร 77/2562 
ลงวันท่ี 11 ก.พ. 62 

9 จ้างเหมาบริการย้ายเครื่องสแกน
ลายนิ้วมือพร้อมติดตั้ง ชนิดบันทึก
เวลาเข้าออกงาน (ส านักปลัด) 

3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาร์แอนด์
พี คอมพ์ซิสเต็ม (จ านวนเงิน 
3,500 บาท) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาร์แอนด์
พี คอมพ์ซิสเต็ม (จ านวนเงิน 
3,500 บาท) 

ราคาพอสมควร 78/2562 
ลงวันท่ี 13 ก.พ. 62 

10 จ้างเหมาบริการเดินท่อร้อยสายติดตั้ง
ปลั๊กโทรศัพท์ (ส านักปลัด) 

3,700 3,700 เฉพาะเจาะจง นายกษิดิ์เดช กลิ่นกมล 
(จ านวนเงิน 3,700 บาท) 

นายกษิดิ์เดช กลิ่นกมล 
(จ านวนเงิน 3,700 บาท) 

ราคาพอสมควร 79/2562 
ลงวันท่ี 13 ก.พ. 62 

11 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลข
ทะเบียน ตค 3435 ปราจีนบุร ี
(ส านักปลัด) 

16,600 16,600 เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.ทรัพย์เจริญ 
(จ านวนเงิน 16,600 บาท) 

ร้าน อ.ทรัพย์เจริญ 
(จ านวนเงิน 16,600 บาท) 

ราคาพอสมควร 80/2562 
ลงวันท่ี 14 ก.พ. 62 

12 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน เครื่องตัดหญ้า จ านวน 1 
เครื่อง (ส านักปลัด) 

3,214.28 3,214.28 เฉพาะเจาะจง ร้านเพาเวอร์ทูลส์ กบินทร์
บุรี (จ านวนเงิน 3,214.28 
บาท) 

ร้านเพาเวอร์ทูลส์ กบินทร์
บุรี (จ านวนเงิน 3,214.28 
บาท) 

ราคาพอสมควร 81/2562 
ลงวันท่ี 15 ก.พ. 62 

13 จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงชุดเล็ก 
จ านวน 1 ชุด เพื่อใช้ส าหรับโครงการ
บริหารจัดการขยะตามนโยบายของ
รัฐบาล “จังหวัดสะอาด” (ส านักปลัด) 

2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง นายวินัย  อ่ึงป่อง 
(จ านวนเงิน 2,500 บาท) 

นายวินัย  อ่ึงป่อง 
(จ านวนเงิน 2,500 บาท) 

ราคาพอสมควร 82/2562 
ลงวันท่ี 18 ก.พ. 62 

14 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิวส์ ขนาด 1.2 
× 2.4 เมตร จ านวน 1 ป้าย เพื่อใช้
ส าหรับโครงการบริหารจัดการขยะ
ตามนโยบายของรัฐบาล “จังหวัด
สะอาด” (ส านักปลัด) 

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

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กบินทร์
บุรีอิงค์เจ็ท (จ านวนเงิน 
576 บาท) 

ราคาพอสมควร 83/2562 
ลงวันท่ี 18 ก.พ. 62 

15 จ้างเหมาบริการพนักงานประจ า
รถบรรทุกขยะ ประจ าเดือน  มีนาคม 
2562 (กองช่าง) 

8,268 8,268 เฉพาะเจาะจง นายวันชัย บัวชัย 
(จ านวนเงิน 8,268 บาท) 

นายวันชัย บัวชัย 
(จ านวนเงิน 8,268 บาท) 

ราคาพอสมควร 84/2562 
ลงวันท่ี 28 ก.พ. 62 



 
 

แบบ  สขร.1 
 
 

ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
16 จ้างเหมาบริการพนักงานประจ า

รถบรรทุกขยะ ประจ าเดือน มีนาคม 
2562 (กองช่าง) 

8,268 8,268 เฉพาะเจาะจง นายนิพนธ์  ดีทอง 
(จ านวนเงิน 8,268 บาท) 

นายนิพนธ์  ดีทอง 
(จ านวนเงิน 8,268 บาท) 

ราคาพอสมควร 85/2562 
ลงวันท่ี 28 ก.พ. 62 

17 จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย
ภายในบริเวณที่ท าการ อบต.เมืองเก่า 
จ านวน 1 คน ประจ าเดือน  มีนาคม  
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 86/2562 
ลงวันท่ี 28 ก.พ. 62 

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

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

นายวรวุฒิ จันสาสร้าง 
(จ านวนเงิน 49,400 บาท) 

ราคาพอสมควร 87/2562 
ลงวันท่ี 28 ก.พ. 62 

19 จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย
ภายในบริเวณที่ท าการ อบต.เมืองเก่า 
จ านวน 1 คน ประจ าเดือน มีนาคม 
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 88/2562 
ลงวันท่ี 28 ก.พ. 62 

20 จ้างเหมาบริการพนักงาน ต าแหน่ง 
ผู้ดูแลเด็กประจ าศูนย์โรงเรียนวัด
ราษฏร์รังษี ประจ าเดือน  มีนาคม 
2562 (กองการศึกษาฯ) 

6,678 6,678 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกพรรณ  
วงษ์ลักษมี (จ านวนเงิน 
6,678 บาท) 

นางสาวกนกพรรณ  
วงษ์ลักษมี (จ านวนเงิน 
6,678 บาท) 

ราคาพอสมควร 89/2562 
ลงวันท่ี 28 ก.พ. 62 

21 จ้างเหมาบริการพนักงาน ต าแหน่ง 
ผู้ดูแลเด็กประจ าศูนย์โรงเรียนบรรหาร
วิทยา ประจ าเดือน  มีนาคม  2562 
(กองการศึกษาฯ) 

6,678 6,678 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุธาทิพย์ กองขันท ์
(จ านวนเงิน 6,678 บาท) 

นางสาวสุธาทิพย์ กองขันท ์
(จ านวนเงิน 6,678 บาท) 

ราคาพอสมควร 90/2562 
ลงวันท่ี 28 ก.พ. 62 

 



แบบ  สขร.1 
 
 

ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
22 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิวส์ ขนาด 1.2 

× 2.4 เมตร จ านวน 1 ป้าย เพื่อ
ส าหรับใช้ในโครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา 
(ส านักปลัด) 

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

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กบินทร์
บุรีอิงค์เจ็ท (จ านวนเงิน 
576 บาท) 

ราคาพอสมควร 91/2562 
ลงวันท่ี 28 ก.พ. 62 

 


