
 

แบบ  สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   พฤศจิกายน   2562       

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

 
ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

1 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ จ านวน 
11 รายการ ส าหรับใข้ในโครงการ 
ก าจัด ป้องกัน โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา 
ประจ าปีงบประมาณ 2563  
(ส านักปลัด) 

11,810 11,810 เฉพาะเจาะจง ร้านณิชาภัณฑ์ (จ านวน
เงิน 11,810 บาท) 

ร้านณิชาภัณฑ์ (จ านวน
เงิน 11,810 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 9/2563 
ลงวันท่ี 22 พ.ย. 62 

2 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 
รายการ (ส านักปลัด) 

35,000 35,000 เฉพาะเจาะจง ร้านวิลาสินี (จ านวนเงิน 
35,000 บาท) 

ร้านวิลาสินี (จ านวนเงิน 
35,000 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 10/2563 
ลงวันท่ี 25 พ.ย. 62 

3 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน  2562 
(กองคลัง) 

100,000 100,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (ราคาขึ้นลงตาม
ราคาตลาดปัจจุบัน 
(จ านวนเงิน 60,102.64 
บาท) 

บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (ราคาขึ้นลงตาม
ราคาตลาดปัจจุบัน 
(จ านวนเงิน 60,102.64 
บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 13/2563 
ลงวันท่ี 29 พ.ย. 62 

4 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน รถบรรทุกขยะ หมายเลข
ทะเบียน 81-5376 ปราจีนบุร ี
(กองคลัง) 

1,016.50 1,016.50 เฉพาะเจาะจง อู่กบินทร์บุรีกลการ 
(จ านวนเงิน 1,016.50 
บาท) 

อู่กบินทร์บุรีกลการ 
(จ านวนเงิน 1,016.50 
บาท) 

ราคาพอสมควร 17/2563 
ลงวันท่ี  6 พ.ย. 62 

5 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน เครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 
2 เครื่อง (กองคลัง) 

18,618 18,618 เฉพาะเจาะจง ร้านเพาเวอร์ทูลส์ กบินทร์
บุรี (จ านวนเงิน 18,618 
บาท) 

ร้านเพาเวอร์ทูลส์ กบินทร์
บุรี (จ านวนเงิน 18,618 
บาท) 

ราคาพอสมควร 18/2562 
ลงวันท่ี  6 พ.ย. 62 

6 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน เครื่องยนต์เรือ จ านวน 3 
เครื่อง (กองคลัง) 

3,268.85 3,268.85 เฉพาะเจาะจง ร้านเพาเวอร์ทูลส์ กบินทร์
บุรี (จ านวนเงิน 
3,268.85 บาท) 

ร้านเพาเวอร์ทูลส์ กบินทร์
บุรี (จ านวนเงิน 
3,268.85 บาท) 

ราคาพอสมควร 19/2563 
ลงวันท่ี  6 พ.ย. 62 

7 จ้างเหมาบริการขนย้ายกากยางพร้อม
ปรับเกลี่ย เพื่อซ่อมแซมผิวจราจร
ภายในต าบลเมืองเก่า (กองช่าง) 

82,000 82,414 เฉพาะเจาะจง นายสุทธิกานต์ อุดม 
(จ านวนเงิน 82,000 
บาท) 

นายสุทธิกานต์ อุดม 
(จ านวนเงิน 82,000 
บาท) 

ราคาพอสมควร 20/2563 
ลงวันท่ี  18 พ.ย. 62 

 



 
แบบ  สขร.1 

 
 

 
ล าดับที ่

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
8 จ้างบริการขนย้ายดินพร้อมปรับเกลี่ย

ภายในที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองเก่า (กองช่าง) 

78,290 79,000 เฉพาะเจาะจง นายสุทธิกานต์ อุดม 
(จ านวนเงิน 78,290 บาท) 

นายสุทธิกานต์ อุดม 
(จ านวนเงิน 78,290 บาท) 

ราคาพอสมควร 21/2563 
ลงวันท่ี  18 พ.ย. 62 

9 จ้างเหมาบริการออกแบบโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จ านวน 2 โครงการ (กองช่าง) 

78,510 78,510 เฉพาะเจาะจง นายนิคม อัครเมธาวงศ ์
(จ านวนเงิน 78,510 บาท) 

นายนิคม อัครเมธาวงศ ์
(จ านวนเงิน 78,510 บาท) 

ราคาพอสมควร 22/2563 
ลงวันท่ี  19 พ.ย. 62 

10 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 
(ส านักปลัด) 

6,500 6,500 เฉพาะเจาะจง ร้านธนากร (จ านวนเงิน 
6,500 บาท) 

ร้านธนากร (จ านวนเงิน 
6,500 บาท) 

ราคาพอสมควร 23/2563 
ลงวันท่ี  19 พ.ย. 62 

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

4,134 4,134 เฉพาะเจาะจง นายประทวน จันสาสร้าง 
(จ านวนเงิน 4,134 บาท) 

นายประทวน จันสาสร้าง 
(จ านวนเงิน 4,134 บาท) 

ราคาพอสมควร 24/2563 
ลงวันท่ี 29 พ.ย. 62 

12 จ้างเหมาท าความสะอาดภายในเขต
ต าบลเมืองเก่า ประจ าเดือน ธันวาคม 
2562 (ส านักปลัด) 

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

นายวรวุฒิ จันสาสร้าง 
(จ านวนเงิน 47,500 บาท) 

ราคาพอสมควร 25/2562 
ลงวันท่ี 29 พ.ย. 62 

 


