
 

แบบ  สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   ธันวาคม   2562       

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

 
ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

1 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 
รายการ (กองช่าง) 

7,640 7,640 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอ ที เซ็นเตอร์ 
(จ านวนเงิน 7,640 บาท) 

ร้าน ไอ ที เซ็นเตอร์ 
(จ านวนเงิน 7,640 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 14/2563 
ลงวันท่ี 3 ธ.ค. 62 

2 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 15/2563 
ลงวันท่ี 3 ธ.ค. 62 

3 จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 6 
รายการ (กองช่าง) 

38,300 38,300 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอพี วิน
เนอร์ ซัพพลาย (จ านวน
เงิน 38,300 บาท) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอพี วิน
เนอร์ ซัพพลาย (จ านวน
เงิน 38,300 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 16/2563 
ลงวันท่ี 13 ธ.ค. 62 

4 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 
รายการ (ส านักปลัด) 

5,560 5,560 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอ ที เซ็นเตอร์ 
(จ านวนเงิน 5,560 บาท) 

ร้าน ไอ ที เซ็นเตอร์ 
(จ านวนเงิน 5,560 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 17/2563 
ลงวันท่ี  20 ธ.ค. 62 

5 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น จ านวน  
2 รายการ เพื่อส าหรับใช้ในการพ่น
หมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก  
หมู่ที่ 17 ต าบลเมืองเก่า (ส านักปลัด) 

1,327.35 1,327.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (จ านวนเงิน 
1,327.35 บาท) 

บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (จ านวนเงิน 
1,327.35 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 18/2563 
ลงวันท่ี 20 ธ.ค. 62  

6 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
ส าหรับรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 
บม 1606 ปราจีนบุรี จ านวน 1 
รายการ (กองคลัง) 

6,200 6,200 เฉพาะเจาะจง ร้านขวัญชัย ไดนาโม 
(จ านวนเงิน 6,200 บาท) 

ร้านขวัญชัย ไดนาโม 
(จ านวนเงิน 6,200 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 19/2563 
ลงวันท่ี 20 ธ.ค. 62  

 

7 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 19 
รายการ (ส านักปลัด) 

9,821 9,821 เฉพาะเจาะจง ร้านชายน์ มินิมาร์ท 
(จ านวนเงิน 9,821 บาท) 

ร้านชายน์ มินิมาร์ท 
(จ านวนเงิน 9,821 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 20/2563 
ลงวันท่ี 24 ธ.ค. 62  

 
8 จัดซื้อวัสดุบริโภค จ านวน 5 รายการ 

เพื่อส าหรับใช้ในโครงการตั้งจุดบริการ
ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่  
ปี 2563 (ส านักปลัด) 

5,650 5,650 เฉพาะเจาะจง นางเนาวรัตน์  ภาค า 
(จ านวนเงิน 5,650 บาท) 

นางเนาวรัตน์  ภาค า 
(จ านวนเงิน 5,650 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 21/2563 
ลงวันท่ี 25 ธ.ค. 62  

 

 



 
แบบ  สขร.1 

 
 

 
ล าดับที ่

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
9 จัดซื้อน้ าแข็งยูนิค เพื่อส าหรับใช้ใน

โครงการตั้งจุดบริการประชาชน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่  
ปี 2563 (ส านักปลัด) 

1,050 1,050 เฉพาะเจาะจง นางเนาวรัตน์  ภาค า 
(จ านวนเงิน 1,050 บาท) 

นางเนาวรัตน์  ภาค า 
(จ านวนเงิน 1,050 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 22/2563 
ลงวันท่ี 25 ธ.ค. 62  

 

10 จัดซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 14 
รายการ (กองคลัง) 

15,240 15,240 เฉพาะเจาะจง ร้านณิชาภัณฑ ์
(จ านวนเงิน 15,240 บาท) 

ร้านณิชาภัณฑ ์
(จ านวนเงิน 15,240 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 23/2563 
ลงวันท่ี 27 ธ.ค. 62  

11 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 
รายการ (กองคลัง) 

21,000 21,000 เฉพาะเจาะจง ร้านวิลาสินี (จ านวนเงิน 
21,000 บาท) 

ร้านวิลาสินี (จ านวนเงิน 
21,000 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 24/2563 
ลงวันท่ี 27 ธ.ค. 62  

12 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 
รายการ (กองคลัง) 

4,280 4,280 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอ ที เซ็นเตอร์ 
(จ านวนเงิน 4,280 บาท) 

ร้าน ไอ ที เซ็นเตอร์ 
(จ านวนเงิน 4,280 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 25/2563 
ลงวันท่ี 27 ธ.ค. 62  

13 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน  2562 
(กองคลัง) 

100,000 100,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (ราคาขึ้นลงตาม
ราคาตลาดปัจจุบัน (จ านวน
เงิน 49,827.02 บาท) 

บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (ราคาขึ้นลงตาม
ราคาตลาดปัจจุบัน (จ านวน
เงิน 49,827.02 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 26/2563 
ลงวันท่ี 27 ธ.ค. 62 

14 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน สถานีสูบน้ าด้วยพลังงาน
ไฟฟ้า หมู่ที่ 10 ต าบลเมืองเก่า 
(กองช่าง) 

55,070 55,070 เฉพาะเจาะจง ร้านมะลิสา การค้า 
(จ านวนเงิน 55,070 บาท) 

ร้านมะลิสา การค้า 
(จ านวนเงิน 55,070 บาท) 

ราคาพอสมควร 28/2563 
ลงวันท่ี 3 ธ.ค. 62 

15 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน เครื่องตัดหญ้า จ านวน 2 
เครื่อง (กองคลัง) 

5,307.20 5,307.20 เฉพาะเจาะจง ร้านเพาเวอร์ทูลส์ กบินทร์
บุรี (จ านวเงิน 5,307.20 
บาท) 

ร้านเพาเวอร์ทูลส์ กบินทร์
บุรี (จ านวเงิน 5,307.20 
บาท) 

ราคาพอสมควร 29/2563 
ลงวันท่ี 3 ธ.ค. 62 

16 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิวส์พระบรม
ฉายาลักษณ์และตราสัญลักษณ์ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร รัชกาลที่ 9 (ส านักปลัด) 

1,724 1,724 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กบินทร์
บุรีอิงค์เจ็ท (จ านวนเงิน 
1,724 บาท) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กบินทร์
บุรีอิงค์เจ็ท (จ านวนเงิน 
1,724 บาท) 

ราคาพอสมควร 30/2563 
ลงวันท่ี 4 ธ.ค. 62 

 



 
แบบ  สขร.1 

 
 

 
ล าดับที ่

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
17 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

บริเวณหนองรี หมู่ที่ ๕ ต าบล 
เมืองเก่า (กองช่าง) 

489,000 490,000 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างสมชาย (จ านวนเงิน 
489,000 บาท) 

อู่ช่างสมชาย (จ านวนเงิน 
489,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 30/2563 
ลงวันท่ี 4 ธ.ค. 62 

18 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลโครงระแนงตั้ง
ได้ พร้อมติดตั้ง และป้ายถือ 
(สติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์ บอร์ด ) พร้อม
ด้ามจับ เพื่อใช้ในวันต่อต้าน
คอร์รัปช่ันสากล (ประเทศไทย) วันท่ี 
9 ธันวาคม 2562 (ส านักปลัด) 

6,700 6,700 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กบินทร์
บุรีอิงค์เจ็ท (จ านวนเงิน 
6,700 บาท) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กบินทร์
บุรีอิงค์เจ็ท (จ านวนเงิน 
6,700 บาท) 

ราคาพอสมควร 32/2563 
ลงวันท่ี 6 ธ.ค. 62 

19 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน รถยนต์ส านักงาน หมายเลข
ทะเบียน กจ 9506 ปราจีนบุรี  
(กองคลัง) 

31,078.15 31,078.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสัน บูรพา
ปราจีน จ ากัด (จ านวนเงิน 
31,078.15 บาท) 

บริษัท สยามนิสสัน บูรพา
ปราจีน จ ากัด (จ านวนเงิน 
31,078.15 บาท) 

ราคาพอสมควร 33/2563 
ลงวันท่ี 9 ธ.ค. 62 

20 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
รถยนต์ส านักงาน หมายเลขทะเบียน 
บม 6029 ปราจีนบุรี (กองคลัง) 

2,325.11 2,325.11 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสัน บูรพา
ปราจีน จ ากัด (จ านวนเงิน 
2,325.11 บาท) 

บริษัท สยามนิสสัน บูรพา
ปราจีน จ ากัด (จ านวนเงิน 
2,325.11 บาท) 

ราคาพอสมควร 34/2563 
ลงวันท่ี 9 ธ.ค. 62 

21 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร ์
จ านวน 1 เครื่อง (กองคลัง) 

600 600 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอ ที เซ็นเตอร ์
(จ านวนเงิน 600 บาท) 

ร้าน ไอ ที เซ็นเตอร ์
(จ านวนเงิน 600 บาท) 

ราคาพอสมควร 35/2563 
ลงวันท่ี 12 ธ.ค. 62 

22 จ้างเหมาจัดท าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จ านวน 1 ซุ้ม 
ขนาด กว้าง 2.28 เมตร x ยาว 
3.66 เมตร จ านวน 1 ซุ้ม  
(ส านักปลัด) 

75,000 75,000 เฉพาะเจาะจง นายบุญมา อุระ 
(จ านวนเงิน 75,000 บาท) 

นายบุญมา อุระ 
(จ านวนเงิน 75,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 36/2563 
ลงวันท่ี 13 ธ.ค. 62 

 
 



 
แบบ  สขร.1 

 
 

 
ล าดับที ่

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
23 จ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซม

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด 
อบต.เมืองเก่า จ านวน 4 ศูนย ์
(กองการศึกษาฯ) 

100,000 100,000 เฉพาะเจาะจง นายสุรชัย  ค าแร ่
(จ านวนเงิน 100,000 
บาท) 

นายสุรชัย  ค าแร ่
(จ านวนเงิน 100,000 
บาท) 

ราคาพอสมควร 37/2563 
ลงวันท่ี 19 ธ.ค. 62 

24 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ า พร้อม
บ่อบริเวณบ้านนายหมุุน พรมเดนสา 
ถึงรางประปาชลประทาน หมู่ที่ ๓ 
ต าบลเมืองเก่า (กองช่าง) 

170,000 171,200 เฉพาะเจาะจง บริษัท สกาย แอนด์ เอ็น
แอล คอนสตรัคชั่น จ ากัด 
(จ านวนเงิน 170,000 
บาท) 

บริษัท สกาย แอนด์ เอ็น
แอล คอนสตรัคชั่น จ ากัด 
(จ านวนเงิน 170,000 
บาท) 

ราคาพอสมควร 38/2563 
ลงวันท่ี 19 ธ.ค. 62 

25 จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
และบ่อพัก หมู่ที่ ๓ ต าบลเมืองเก่า 
(กองช่าง) 

235,000 235,900 เฉพาะเจาะจง บริษัท สกาย แอนด์ เอ็น
แอล คอนสตรัคชั่น จ ากัด 
(จ านวนเงิน 235,000 
บาท) 

บริษัท สกาย แอนด์ เอ็น
แอล คอนสตรัคชั่น จ ากัด 
(จ านวนเงิน 235,000 
บาท) 

ราคาพอสมควร 39/2563 
ลงวันท่ี 19 ธ.ค. 62 

26 จ้างเหมาจัดท าวารสารเผยแพร่ตั้งโต๊ะ 
จ านวน 1,000 เล่ม (ส านักปลัด) 

65,000 65,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.ทวีสินการค้า 
(จ านวนเงิน 65,000 บาท) 

ร้าน ป.ทวีสินการค้า 
(จ านวนเงิน 65,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 40/2563 
ลงวันท่ี 23 ธ.ค. 62 

27 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักซอยบ้าน
เนินแวะ หมู่ที่ 15 บ้านวังห้าง ต าบล
เมืองเก่า (กองช่าง) 

367,000 368,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จูปีเตอร์ 
แอนด์ ซัน กรุ๊ป (จ านวนเงิน 
367,000 บาท) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จูปีเตอร์ 
แอนด์ ซัน กรุ๊ป (จ านวนเงิน 
367,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 41/2563 
ลงวันท่ี 25 ธ.ค. 62 

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

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

นายวรวุฒิ จันสาสร้าง 
(จ านวนเงิน 49,400 บาท) 

ราคาพอสมควร 42/2563 
ลงวันท่ี 25 ธ.ค. 62 

29 จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย
ภายในบริเวณที่ท าการ อบต.เมืองเก่า 
จ านวน 1 คน ประจ าเดือน มกราคม 
2563 (เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 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 43/2563 
ลงวันท่ี 25 ธ.ค. 62 

 



 
แบบ  สขร.1 

 
 

 
ล าดับที ่

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
30 จ้างเหมาบริการพนักงาน ต าแหน่ง 

ผู้ช่วยงานส่งเสริมสุขภาพและ
สาธารณสุข ประจ าเดือน มกราคม 
2563 (ส านักปลัด) 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงพร ศรีเศรษฐา 
(จ านวนเงิน 9,000 บาท) 

นางสาวดวงพร ศรีเศรษฐา 
(จ านวนเงิน 9,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 44/2563 
ลงวันท่ี 25 ธ.ค. 62 

31 จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย
ภายในบริเวณที่ท าการ อบต.เมืองเก่า 
จ านวน 1 คน ประจ าเดือน มกราคม 
– มีนาคม 2563 (เวลา 18.00 – 
06.00 น.) (ส านักปลัด) 

27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง นายสุรัตน์  ขาวข า  
(จ านวนเงิน 27,000 บาท) 

นายสุรัตน์  ขาวข า  
(จ านวนเงิน 27,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 45/2563 
ลงวันท่ี 25 ธ.ค. 62 

32 จ้างเหมาบริการพนักงานประจ า
รถบรรทุกขยะ ประจ าเดือน มกราคม 
– มีนาคม 2563 (ส านักปลัด) 

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

นายวันชัย บัวชัย 
(จ านวนเงิน 27,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 46/2563 
ลงวันท่ี 25 ธ.ค. 62 

33 จ้างเหมาบริการพนักงานประจ า
รถบรรทุกขยะ ประจ าเดือน มกราคม 
– มีนาคม 2563 (ส านักปลัด) 

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

นายนิพนธ์  ดีทอง 
(จ านวนเงิน 27,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 47/2563 
ลงวันท่ี 25 ธ.ค. 62 

34 จ้างเหมาเช่าไฟส่องสว่าง โครงการ
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน และจัดตั้งจุดบริการประชาชน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจ าปี 
๒๕๖๓ (ส านักปลัด) 

4,900 4,900 เฉพาะเจาะจง นายวินัย อึ่งป่อง 
(จ านวนเงิน 4,900 บาท) 

นายวินัย อึ่งป่อง 
(จ านวนเงิน 4,900 บาท) 

ราคาพอสมควร 48/2563 
ลงวันท่ี 25 ธ.ค. 62 

35 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล จ านวน 3 
รายการ เพื่อส าหรับใช้ในโครงการ
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนและจัดตั้งจุดบริการในช่วง
เทศกาลปีใหม่ ประจ าปี 2563 
(ส านักปลัด) 

7,950 7,950 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กบินทร์
บุรี อิงค์เจ็ท (จ านวนเงิน 
7,950 บาท) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กบินทร์
บุรี อิงค์เจ็ท (จ านวนเงิน 
7,950 บาท) 

ราคาพอสมควร 48/2563 
ลงวันท่ี 25 ธ.ค. 62 

 



 
แบบ  สขร.1 

 
 

 
ล าดับที ่

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
36 จ้างเหมาเช่าเต็นท์ จ านวน 2 หลัง 

ระหว่างวันท่ี 27 ธันวาคม 2562 - 
2 มกราคม 2563 เพื่อส าหรับ
โครงการรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน และจัดตั้งจุด
บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
ประจ าปี ๒๕๖3 (ส านักปลัด) 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง ร้านกบินทร์บุรี การผ้าใบ 
(จ านวนเงิน 7,000 บาท) 

ร้านกบินทร์บุรี การผ้าใบ 
(จ านวนเงิน 7,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 50/2563 
ลงวันท่ี 25 ธ.ค. 62 

37 จ้างเหมาบริการพนักงาน ต าแหน่ง 
ธุรการกองการศึกษาฯ ประจ าเดือน 
มกราคม – มีนาคม 2563  
(กองการศึกษาฯ) 

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

นางสาวสุกัญญา  สีด า 
(จ านวนเงิน 27,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 51/2563 
ลงวันท่ี 25 ธ.ค. 62 

38 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน รถบรรทุกขยะ หมายเลข
ทะเบียน 81-5376 ปราจีนบุรี  
(กองคลัง) 

6,750 6,750 เฉพาะเจาะจง ร้านรวมช่างกลการ กบินทร์
บุรี (จ านวนเงิน 6,750 
บาท) 

ร้านรวมช่างกลการ กบินทร์
บุรี (จ านวนเงิน 6,750 
บาท) 

ราคาพอสมควร 52/2563 
ลงวันท่ี 26 ธ.ค. 62 

39 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 
(ปรุงส าเร็จ) ส าหรับเด็กปฐมวัย ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคก
หอม ระหว่างวันท่ี 2 มกราคม - 31 
มีนาคม 2563 (กองการศึกษาฯ) 

8,680 8,680 เฉพาะเจาะจง นางมัสลินป์ ศรีเลิศ 
(จ านวนเงิน 8,680 บาท) 

นางมัสลินป์ ศรีเลิศ 
(จ านวนเงิน 8,680 บาท) 

ราคาพอสมควร 53/2563 
ลงวันท่ี 27 ธ.ค. 62 

40 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 
(ปรุงส าเร็จ) ส าหรับเด็กปฐมวัย ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบรรหาร
วิทยา ระหว่างวันท่ี 2 มกราคม - 31 
มีนาคม 2563 (กองการศึกษาฯ) 

74,400 74,400 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งทิวา กองจันดา 
(จ านวนเงิน 74,400 บาท) 

นางสาวรุ่งทิวา กองจันดา 
(จ านวนเงิน 74,400 บาท) 

ราคาพอสมควร 54/2563 
ลงวันท่ี 27 ธ.ค. 62 

 
 



 
แบบ  สขร.1 

 
 

 
ล าดับที ่

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
41 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 

(ปรุงส าเร็จ) ส าหรับเด็กปฐมวัย ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดราษฎร์
รังษี ระหว่างวันท่ี 2 มกราคม - 31 
มีนาคม 2563 (กองการศึกษาฯ) 

55,800 55,800 เฉพาะเจาะจง นางสุรางค์ เปรมศร ี
(จ านวนเงิน 55,800 บาท) 

นางสุรางค์ เปรมศร ี
(จ านวนเงิน 55,800 บาท) 

ราคาพอสมควร 55/2563 
ลงวันท่ี 27 ธ.ค. 62 

42 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 
(ปรุงส าเร็จ) ส าหรับเด็กปฐมวัย ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง ระหว่าง
วันท่ี 2 มกราคม - 31 มีนาคม 
2563 (กองการศึกษาฯ) 

18,600 18,600 เฉพาะเจาะจง นางสาวช้อย รักษา 
(จ านวนเงิน 18,600 บาท) 

นางสาวช้อย รักษา 
(จ านวนเงิน 18,600 บาท) 

ราคาพอสมควร 56/2563 
ลงวันท่ี 27 ธ.ค. 62 

43 จ้างเหมาบริการพนักงาน ปฏิบัติงาน 
งานบริหารทั่วไป ประจ าเดือน 
มกราคม 2563 (กองช่าง) 

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

นางสาวพิมพิกา รักษา 
(จ านวนเงิน 9,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 57/2563 
ลงวันท่ี 27 ธ.ค. 62 

 


