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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีขอจัดซ้ือ

จัดจ้ำง
รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก เลขท่ีสัญญำ วันท่ีลงสัญญำ

1 ซ้ือวัสดุส ำนักงำนกองคลัง จ ำนวน 20 รำยกำร 17,639.00      17,639.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนณิชำภัณฑ์ 152/2565 1/8/2565
2 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จ ำนวน 1 รำยกำร 17,500.00      17,500.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวิลำสินี 153/2565 3/8/2565
3 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน ๕ รำยกำร (กองคลัง) 6,570.00         6,570.00         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนไอ ที เซ็นเตอร์ 154/2565 3/8/2565

4
ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ส ำหรับโครงกำรรณรงค์ป้องกัน
โรคไข้เลือดออก และโรคท่ีแมลงเป็นพำหะ ประจ ำปีงบประมำณ 
๒๕๖๕ (กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)

168,000.00    168,000.00    วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนณิชำภำ เคมีภัณฑ์ 155/2565 3/8/2565

5
ซ้ือแก๊สหุงต้มและน้ ำยำดับเพลิง จ ำนวน ๓ รำยกำร (ส ำนักปลัด) 
เพ่ือใช้ในโครงกำรอบรมพัฒนำศักยภำพในกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยในสถำนศึกษำ

22,400.00      22,400.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนช.รุ่งเรือง 156/2565 9/8/2565

6 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน (กองกำรศึกษำฯ) จ ำนวน ๒ รำยกำร 6,940.00         6,940.00         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนณิชำภัณฑ์ 170/2565 31/8/2565
7 จ้ำงโครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์หนองปลำแขยง 498,000.00    500,000.00    วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุทธิกำนต์ อุดม 161/2565 2/8/2565
8 จ้ำงเหมำออกแบบโครงกำร จ ำนวน ๒ โครงกำร 63,000.00      63,100.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ต้ังสง่ำ จ ำกัด 162/2565 2/8/2565

9
จ้ำงบ ำรุงรักษำซ่อมแซมทรัพย์สิน เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ ำนวน ๒ 
เคร่ือง

4,950.00         4,950.00         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนไอ ที เซ็นเตอร์ 163/2565 3/8/2565

10
จ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน ระบบเสียงตำมสำย
หมู่บ้ำนท่ำข่อย หมู่ท่ี ๑๔ ต ำบลเมืองเก่ำ

67,000.00      67,180.00      วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเอกชัย มนทอง 164/2565 3/8/2565

11
จ้ำงรถแบคโฮขนำดเล็กขุดลอกเปิดทำงระบำยน้ ำ หมู่ท่ี ๔ ต ำบล
เมืองเก่ำ

5,000.00         5,000.00         วิธีเฉพำะเจำะจง นำยชนะชัย ขวัญแก้ว 165/2565 4/8/2565

12 จ้ำงโครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรอเนกประสงค์ 136,700.00    500,000.00    วิธีเฉพำะเจำะจง
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ที.เจ.
เอ็นจิเนียร่ิง

166/2565 9/8/2565



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีขอจัดซ้ือ

จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้าง ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก เลขท่ีสัญญา วันท่ีลงสัญญา

13
จ้ำงเหมำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำเคร่ืองปรับอำกำศอำคำรส ำนักงำน 
(ส ำนักปลัด) อบต.เมืองเก่ำ จ ำนวน ๑๑ เคร่ือง

32,412.00      32,412.00      วิธีเฉพำะเจำะจง
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ที.เจ.

เอ็นจิเนียร่ิง
167/2565 9/8/2565

14
จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถบรรทุกขยะชนิด
อัดท้ำย หมำยเลขทะเบียน ๘๒-๔๔๔๙ ปรำจีนบุรี (กอง
สำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)

14,600.00      14,600.00      วิธีเฉพำะเจำะจง อู่ศรีธนกำรช่ำง 168/2565 9/8/2565

15
จ้ำงเหมำแรงงำนพ่นฉีดหมอกควันส ำหรับโครงกำรรณรงค์ป้องกัน
โรคไข้เลือดออกและแมลงเป็นพำหะ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕

42,000.00      42,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง นำยประพัฒน์ พรหมเปลว 169/2565 15/8/2565

16
จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำซ่อมแซมทรัพย์สิน เคร่ืองพ่นหมอกควัน (กอง
สำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม) จ ำนวน ๒ เคร่ือง หมำยเลขครุภัณฑ์
 ๐๕๔-๖๓-๐๐๐๘ และ ๐๕๔-๖๓-๐๐๐๙

17,441.00      17,441.00      วิธีเฉพำะเจำะจง เพำเวอร์ทูลส์ กบินทร์บุรี 170/2565 23/8/2565

17
จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรร่ำงข้อบัญญัติรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.๒๕๖๖ (ส ำนักปลัด) จ ำนวน ๑ รำยกำร

48,000.00      48,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนธนำกร 171/2565 23/8/2565

18
จ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถยนต์ส ำนักงำน 
หมำยเลขทะเบียน บธ ๘๗๕๐ ปรำจีนบุรี

11,500.00      11,500.00      วิธีเฉพำะเจำะจง อู่ศรีธนกำรช่ำง 172/2565 25/8/2565

19
จ้ำงโครงกำรปรับปรุงทำงข้ึน ท่ีท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
เมืองเก่ำ

300,000.00    300,000.00    วิธีเฉพำะเจำะจง นำยธรรมเชษฐ์ จ๋ิวรับพร 173/2565 25/2565

20
จ้ำงพนักงำนปฏิบัติงำน งำนบริหำรท่ัวไป (กองช่ำง) ประจ ำเดือน 
กันยำยน ๒๕๖๕

9,000.00         9,000.00         วิธีเฉพำะเจำะจง นำยภูวดล ทรัพย์ประสำท 174/2565 31/8/2565



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีขอจัดซ้ือ

จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้าง ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก เลขท่ีสัญญา วันท่ีลงสัญญา

21
ประกวดรำคำจ้ำงก่อสร้ำงโครงกำรปรับปรุงห้องประชุม
อเนกประสงค์ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเก่ำ ด้วยวิธีประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1,500,000.00  1,500,000.00  e-bidding บริษัท ซี.เค.๓๕๕๑ จ ำกัด 13/2565 8/8/2565

22
ประกวดรำคำจ้ำงก่อสร้ำงโครงกำรก่อสร้ำงอำคำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

4,740,000.00  4,740,000.00  e-bidding บริษัท ซี.เค.๓๕๕๑ จ ำกัด 14/2565 18/8/2565


