
 

 

แบบ  สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม   2562       

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

 
ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อ 

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
1 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น ส าหรับใช้ใน

การพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก 
หมู่ที่ 5 ต าบลเมืองเก่า (ส านักปลัด) 

1,417.65  1,417.65  เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (จ านวนเงิน 
1,417.65 บาท) 

บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (จ านวนเงิน 
1,417.65 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 66/2562 
ลงวันท่ี 3 พ.ค. 62 

2 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ส าหรับรถ
กระเช้าซ่อมไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-
7169 ปราจีนบุรี จ านวน 1 รายการ คือ 
ยางนอก ยางใน และยางรอง จ านวน 6 ชุด  
(ส านักปลัด) 

38,520 38,520 เฉพาะเจาะจง อู่กบินทร์บุรีกลการ 
(จ านวนเงิน 38,520 
บาท) 

อู่กบินทร์บุรีกลการ 
(จ านวนเงิน 38,520 
บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 67/2562 
ลงวันท่ี 8 พ.ค. 62 

3 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น ส าหรับใช้ใน
การพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก 
หมู่ที่ 7 ต าบลเมืองเก่า (ส านักปลัด) 

1,674.65 1,674.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (จ านวนเงิน 
1,674.65 บาท) 

บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (จ านวนเงิน 
1,674.65 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 68/2562 
ลงวันท่ี 10 พ.ค. 62 

4 จัดซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 
(กองคลัง) 

17,130 17,130 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 
กรมการปกครอง (จ านวน 
เงิน 17,130 บาท) 

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 
กรมการปกครอง (จ านวน 
เงิน 17,130 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 69/2562 
ลงวันท่ี 10 พ.ค. 62 

5 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จ านวน 3 รายการ 
เพื่อใช้ส าหรับโครงการส่งเสริมและผลิตพันธ์ุ
ข้าวชุมชน (ส านักปลัด) 

36,400 36,400 เฉพาะเจาะจง นายเจริญ เกตุส าราญ 
(จ านวนเงิน 36,400 
บาท) 

นายเจริญ เกตุส าราญ 
(จ านวนเงิน 36,400 
บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 70/2562 
ลงวันท่ี 14 พ.ค. 62 

6 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จ านวน 4 รายการ
เพื่อใช้ส าหรับโครงการส่งเสริมและผลิตพันธ์ุ
ข้าวชุมชน (ส านักปลัด) 

4,575 4,575 เฉพาะเจาะจง ร้านณิชาภัณฑ ์
(จ านวนเงิน 4,575 บาท) 

ร้านณิชาภัณฑ ์
(จ านวนเงิน 4,575 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 71/2562 
ลงวันท่ี 14 พ.ค. 62 

7 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จ านวน 2 รายการ 
เพื่อใช้ส าหรับโครงการส่งเสริมและผลิตพันธ์ุ
ข้าวชุมชน (ส านักปลัด) 

24,700 24,700 เฉพาะเจาะจง ร้านเพียรประเสริฐ 
(จ านวนเงิน 24,700 
บาท) 

ร้านเพียรประเสริฐ 
(จ านวนเงิน 24,700 
บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 72/2562 
ลงวันท่ี 14 พ.ค. 62 

 



 
แบบ  สขร.1 

 
 

ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
8 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 73/2562 
ลงวันท่ี 15 พ.ค. 62 

9 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดพาส
เจอร์ไรส์ รสจืด ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จ านวน 4 ศูนย์  
(กองการศึกษาฯ) 

28,820.40 28,820.40 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 
จ ากัด (จ านวนเงิน 
28,820.40 บาท) 

สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 
จ ากัด (จ านวนเงิน 
28,820.40 บาท) 

ราคาตามมติ
คณะรัฐมนตรี

ก าหนด 

74/2562 
ลงวันท่ี 16 พ.ค. 62 

10 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดพาส
เจอร์ไรส์ รสจืด ส าหรับโรงเรียนสังกัด 
สพฐ.  จ านวน  3  โรงเรียน  
(กองการศึกษาฯ) 

93,370.20 93,370.20 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 
จ ากัด (จ านวนเงิน 
93,370.20 บาท) 

สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 
จ ากัด (จ านวนเงิน 
93,370.20 บาท) 

ราคาตามมติ
คณะรัฐมนตรี

ก าหนด 

75/2562 
ลงวันท่ี 16 พ.ค. 62 

11 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิวส์ ขนาด 
1.2x 2.4 เมตร จ านวน 18 ป้าย 
เพื่อใช้ส าหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์.ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์อัครราชกุมาร ี(ส านักปลัด) 

10,368 10,368 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กบินทร์
บุรีอิงค์เจ็ท (จ านวนเงิน 
10,368 บาท) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กบินทร์
บุรีอิงค์เจ็ท (จ านวนเงิน 
10,368 บาท) 

ราคาพอสมควร 76/2562 
ลงวันท่ี 17 พ.ค. 62 

12 จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
พร้อมอุปกรณ์การฉีด (เข็มฉีดยา ไซริ้ง 
เครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ และ
ใบรับรองการฉีดวัคซีน) จ านวน 
1,500 ชุด ถุงมือแพทย์ ชนิดใช้แล้ว
ทิ้ง และผ้าปิดจมูก (ส านักปลัด) 

45,550 45,550 เฉพาะเจาะจง ร้านยูแอนด์มีซัพพลาย 
(จ านวนเงิน 45,550 บาท) 

ร้านยูแอนด์มีซัพพลาย 
(จ านวนเงิน 45,550 บาท) 

ราคาพอสมควร 77/2562 
ลงวันท่ี 17 พ.ค. 62 

13 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 
ส าหรับใช้ในการพ่นหมอกควันป้องกัน
โรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 7 ต าบล 
เมืองเก่า (ส านักปลัด) 

1,395.15 1,395.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (จ านวนเงิน 
1,395.15 บาท) 

บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (จ านวนเงิน 
1,395.15 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 78/2562 
ลงวันท่ี 17 พ.ค. 62 



 
แบบ  สขร.1 

 

ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
14 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 

รถยนต์ส านักงาน หมายเลขทะเบียน 
กข 8980 ปราจีนบุรี (ส านักปลัด) 

3,306.30 3,306.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันบูรพา 
ปราจีนบุรี (จ านวนเงิน 
3,306.30 บาท) 

บริษัท สยามนิสสันบูรพา 
ปราจีนบุรี (จ านวนเงิน 
3,306.30 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 79/2562 
ลงวันท่ี 21 พ.ค. 62 

15 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 
ส าหรับใช้ในการพ่นหมอกควันป้องกัน
โรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 21 ต าบล 
เมืองเก่า (ส านักปลัด) 

1,205.60 1,205.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (จ านวนเงิน 
1,205.60 บาท) 

บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (จ านวนเงิน 
1,205.60 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 80/2562 
ลงวันท่ี 27 พ.ค. 62 

16 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 
ประจ าเดือน  มิถุนายน  2562 
(ส านักปลัด) 

100,000 100,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (ราคาขึ้นลงตาม
ราคาตลาดปัจจุบัน (จ านวน
เงิน 62,363.29 บาท) 

บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (ราคาขึ้นลงตาม
ราคาตลาดปัจจุบัน )จ านวน
เงิน 62,363.29 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 81/2562 
ลงวันท่ี 29 พ.ค. 62 

17 จัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (น้ าดื่ม) 
ประจ าเดือน  มิถุนายน  2562 
(ส านักปลัด) 

2,550 2,550 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล  วิวัฒน์ 
(จ านวนเงิน 2,550 บาท) 

นายณัฐพล  วิวัฒน์ 
(จ านวนเงิน 2,550 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 82/2562 
ลงวันท่ี 29 พ.ค. 62 

18 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 
ส าหรับใช้ในการพ่นหมอกควันป้องกัน
โรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 7 ต าบล 
เมืองเก่า (ส านักปลัด) 

1,377.15 1,377.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (จ านวนเงิน 
1,377.15 บาท) 

บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (จ านวนเงิน 
1,377.15 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 83/2562 
ลงวันท่ี 29 พ.ค. 62 

19 จัดซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 30 
รายการ (ส านักปลัด) 

21,772 21,772 เฉพาะเจาะจง ร้านณิชาภัณฑ ์
(จ านวนเงิน 21,772 บาท) 

ร้านณิชาภัณฑ ์
(จ านวนเงิน 21,772 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 84/2562 
ลงวันท่ี 29 พ.ค. 62 

20 จัดซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 1 
รายการ คือ ธงพระนามาภิไธย ส.ท. 
จ านวน 100 ผืน (ส านักปลัด) 

5,500 5,500 เฉพาะเจาะจง ร้านอุบล โพธิ์ศรีทอง 
(จ านวนเงิน 5,500 บาท) 

ร้านอุบล โพธิ์ศรีทอง 
(จ านวนเงิน 5,500 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 85/2562 
ลงวันท่ี 30 พ.ค. 62 

21 จัดซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 1 
รายการ (ส านักปลัด) 

5,400 5,400 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอ ที เซ็นเตอร ์
(จ านวนเงิน 5,400 บาท) 

ร้าน ไอ ที เซ็นเตอร ์
(จ านวนเงิน 5,400 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 86/2562 
ลงวันท่ี 30 พ.ค. 62 

22 จัดซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 1 
รายการ (ส านักปลัด) 

1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง ร้านอาณาจักร 
(จ านวนเงิน 1,500 บาท) 

ร้านอาณาจักร 
(จ านวนเงิน 1,500 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 87/2562 
ลงวันท่ี 30 พ.ค. 62 

 



 
แบบ  สขร.1 

 
 

ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
23 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 

รายการ (ส านักปลัด) 
10,500 10,500 เฉพาะเจาะจง ร้านวิลาสิน ี

(จ านวนเงิน 10,500 บาท) 
ร้านวิลาสิน ี
(จ านวนเงิน 10,500 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 88/2562 
ลงวันท่ี 30 พ.ค. 62 

24 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิวส์  จ านวน  
2 ป้าย ขนาด 4.80 x 9.60 เมตร 
พร้อมเจาะตาไก ่เพื่อถวายพระพรชัย
มงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ส านักปลัด) 

18,432 18,432 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กบินทร์
บุรีอิงค์เจ็ท (จ านวนเงิน 
18,432 บาท) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กบินทร์
บุรีอิงค์เจ็ท (จ านวนเงิน 
18,432 บาท) 

ราคาพอสมควร 115/2562 
ลงวันท่ี 1 พ.ค. 62 

25 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิวส์ จ านวน 5 
ป้าย ดังน้ี 1. ป้ายไวนิล ขนาด 1.22 
x 2.44 เมตร จ านวน 4 ป้าย 2.ป้าย
ไวนิล ขนาด 0.79 x 1.59 เมตร 
(ส านักปลัด) 

2,631 2,631 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กบินทร์
บุรีอิงค์เจ็ท (จ านวนเงิน 
2,631 บาท) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กบินทร์
บุรีอิงค์เจ็ท (จ านวนเงิน 
2,631 บาท) 

ราคาพอสมควร 116/2562 
ลงวันท่ี 1 พ.ค. 62 

26 จ้างเหมาออกแบบโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางบัว
แพง หมู่ที่ 9 ต าบลเมืองเก่า 
(กองช่าง) 

14,000 21,190 เฉพาะเจาะจง นายปราจีน จันทรักษา 
(จ านวนเงิน 14,000 บาท) 

นายปราจีน จันทรักษา 
(จ านวนเงิน 14,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 117/2562 
ลงวันท่ี 13 พ.ค. 62 

27 จ้างเหมาออกแบบโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้าน
นางพะยอม พ่ึงสม ถึงบ้านนายคูณ 
แววศรี หมู่ที่ 20 ต าบลเมืองเก่า 
(กองช่าง) 

6,000 9,220 เฉพาะเจาะจง นายปราจีน จันทรักษา 
(จ านวนเงิน 6,000 บาท) 

นายปราจีน จันทรักษา 
(จ านวนเงิน 6,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 118/2562 
ลงวันท่ี 13 พ.ค. 62 

28 จ้างเหมาออกแบบโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน
หมอวราภร ถึงสามแยกหนองปลาไหล 
หมู่ที่ 22 ต าบลเมืองเก่า (กองช่าง) 

14,000 21,190 เฉพาะเจาะจง นายปราจีน จันทรักษา 
(จ านวนเงิน 14,000 บาท) 

นายปราจีน จันทรักษา 
(จ านวนเงิน 14,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 119/2562 
ลงวันท่ี 13 พ.ค. 62 

 



 
แบบ  สขร.1 

 

ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
29 จ้างเหมาออกแบบโครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนบาก
จากสายบ้านนายอุทิศ ดวงจรัส ถึง
ถนนสายหลัก หมู่ที่ 8 ต าบลเมืองเก่า 
(กองช่าง) 

14,500 21,861 เฉพาะเจาะจง นายปราจีน จันทรักษา 
(จ านวนเงิน 14,500 บาท) 

นายปราจีน จันทรักษา 
(จ านวนเงิน 14,500 บาท) 

ราคาพอสมควร 120/2562 
ลงวันท่ี 13 พ.ค. 62 

30 จ้างเหมาออกแบบโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนาย
ประสิทธ์ิ สอนจิตร ถึงบ้านนายไพรัตน์ 
ดีดสี หมู่ที่ 20 ต าบลเมืองเก่า 

4,600 6,979 เฉพาะเจาะจง นายปราจีน จันทรักษา 
(จ านวนเงิน 4,600 บาท) 

นายปราจีน จันทรักษา 
(จ านวนเงิน 4,600 บาท) 

ราคาพอสมควร 121/2562 
ลงวันท่ี 13 พ.ค. 62 

31 จ้างเหมาออกแบบโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาย
ด า ธรรมมา - หน้าบ้านนายค ากอง 
พิมพ์ประสิทธ์ิ หมู่ที่ 5 บ้านหนองรี 
ต าบลเมืองเก่า (กองช่าง) 

4,200 6,390 เฉพาะเจาะจง นายปราจีน จันทรักษา 
(จ านวนเงิน 4,200 บาท) 

นายปราจีน จันทรักษา 
(จ านวนเงิน 4,200 บาท) 

ราคาพอสมควร 122/2562 
ลงวันท่ี 13 พ.ค. 62 

32 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิวส์ ขนาด ๑.๒ 
x ๒.๔ จ านวน ๑ ป้าย เพื่อส าหรับใช้
ในโครงการส่งเสริมและผลิตพันธ์ุข้าว
ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ (ส านักปลัด) 

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

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กบินทร์
บุรีอิงค์เจ็ท (จ านวนเงิน 
576 บาท) 

ราคาพอสมควร 123/2562 
ลงวันท่ี 14 พ.ค. 62 

33 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงเสริมดิน
ลูกรังถนน ซอยอยู่ยิ่งเจริญ จากบ้าน
นางทองจันทร์ ค าดี - คลองส่งน้ า  
หมู่ที่ 14 บ้านท่าข่อย ต าบลเมืองเก่า 
(กองช่าง) 

112,000 112,100 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างสมชาย (จ านวนเงิน 
112,000 บาท) 

อู่ช่างสมชาย (จ านวนเงิน 
112,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 124/2562 
ลงวันท่ี 15 พ.ค. 62 

34 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดิน
ลูกรังสายบ้านหนองรี - บ้านเลียบ  
หมู่ที่ 22 บ้านเลียบสอง ต าบล 
เมืองเก่า (กองช่าง) 

184,000 184,900 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างสมชาย (จ านวนเงิน 
184,000 บาท) 

อู่ช่างสมชาย (จ านวนเงิน 
184,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 125/2562 
ลงวันท่ี 15 พ.ค. 62 



 
แบบ  สขร.1 

 
 

ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
35 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดิน

ลูกรังจากถนน 304 ถึงบ้านนางมา 
ตะเภาพงษ์ หมู่ที่ 6 บ้านโนนแดง 
ต าบลเมืองเก่า (กองช่าง) 

59,010 59,500 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างสมชาย (จ านวนเงิน 
59,010 บาท) 

อู่ช่างสมชาย (จ านวนเงิน 
59,010 บาท) 

ราคาพอสมควร 126/2562 
ลงวันท่ี 15 พ.ค. 62 

36 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน รถยนต์ส านักงาน หมายเลข
ทะเบียน กข 8980 ปราจีนบุร ี
(ส านักปลัด) 

2,701.75 2,701.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันบูรพา 
ปราจีนบุรี (จ านวนเงิน 
2,701.75 บาท) 

บริษัท สยามนิสสันบูรพา 
ปราจีนบุรี (จ านวนเงิน 
2,701.75 บาท) 

ราคาพอสมควร 127/2562 
ลงวันท่ี 21 พ.ค. 62 

37 จ้างเหมาบริการรถยก ส าหรับยกเรือ
ขึ้น – ลง รถเทรลเลอร์ ในการก าจัด
ผักตบชวาและวัชพืช จ านวน 1 ล า  
(ส านักปลัด) 

21,400 21,400 เฉพาะเจาะจง บริษัท กบินทร์เครน แอนด ์
คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 
(จ านวนเงิน 21,400 บาท) 

บริษัท กบินทร์เครน แอนด ์
คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 
(จ านวนเงิน 21,400 บาท) 

ราคาพอสมควร 128/2562 
ลงวันท่ี 23 พ.ค. 62 

38 จ้างเหมาบริการขนย้ายเรือก าจัด
ผักตบชวาและวัชพืช จ านวน 1 ล า 
โดยขนย้ายจากหนองแขนนา ต าบล 
วังดาล อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี มาท่ีหนองปลาแขยง ต าบล
เมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี (ส านักปลัด) 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท กบินทร์เครน แอนด ์
คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 
(จ านวนเงิน 8,000 บาท) 

บริษัท กบินทร์เครน แอนด ์
คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 
(จ านวนเงิน 8,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 129/2562 
ลงวันท่ี 23 พ.ค. 62 

39 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน รถบรรทุกขยะ หมายเลข
ทะเบียน 81-1135 ปราจีนบุร ี
(ส านักปลัด) 

14,295.20 14,295.20 เฉพาะเจาะจง อู่กบินทร์บุรีกลการ 
(จ านวนเงิน 14,295.20 
บาท) 

อู่กบินทร์บุรีกลการ 
(จ านวนเงิน 14,295.20 
บาท) 

ราคาพอสมควร 130/2562 
ลงวันท่ี 28 พ.ค. 62 

40 จ้างเหมาบริการพนักงาน ต าแหน่ง 
ผู้ดูแลเด็กประจ าศูนย์โรงเรียนวัด
ราษฏร์รังษี ประจ าเดือน  มิถุนายน 
2562 (กองการศึกษาฯ) 

6,042 6,042 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกพรรณ  
วงษ์ลักษมี (จ านวนเงิน 
6,042 บาท) 

นางสาวกนกพรรณ  
วงษ์ลักษมี (จ านวนเงิน 
6,042 บาท) 

ราคาพอสมควร 131/2562 
ลงวันท่ี 29 พ.ค. 62 



 
แบบ  สขร.1 

 
 

ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
41 จ้างเหมาบริการพนักงานเพื่อช่วยงาน

ท าความสะอาด อาคารส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่าหลัง
ใหม่ ประจ าเดือน  มิถุนายน  2562 
(ส านักปลัด) 

6,042 6,042 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกษสุนีย์  โสภะ 
(จ านวนเงิน 6,042 บาท) 

นางสาวเกษสุนีย์  โสภะ 
(จ านวนเงิน 6,042 บาท) 

ราคาพอสมควร 132/2562 
ลงวันท่ี 29 พ.ค. 62 

42 จ้างเหมาท าความสะอาดภายในเขต
ต าบลเมืองเก่า ประจ าเดือน มิถุนายน  
2562 (ส านักปลัด) 

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

นายวรวุฒิ จันสาสร้าง 
(จ านวนเงิน 47,500 บาท) 

ราคาพอสมควร 133/2562 
ลงวันท่ี 29 พ.ค. 62 

43 จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย
ภายในบริเวณที่ท าการ อบต. 
เมืองเก่า จ านวน 1 คน ประจ าเดือน  
มิถุนายน  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 134/2562 
ลงวันท่ี 29 พ.ค. 62 

44 จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย
ภายในบริเวณที่ท าการ อบต. 
เมืองเก่า จ านวน 1 คน ประจ าเดือน 
มิถุนายน  2562 (เฉพาะวันเสาร์-
อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 
06.00 – 18.00 น.) (ส านักปลัด) 

3,300 3,300 เฉพาะเจาะจง นายประทวน จันสาสร้าง 
(จ านวนเงิน 3,300 บาท) 

นายประทวน จันสาสร้าง 
(จ านวนเงิน 3,300 บาท) 

ราคาพอสมควร 135/2562 
ลงวันท่ี 29 พ.ค. 62 

45 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน เครื่องเลื่อยยนต์ จ านวน 2 
เครื่อง (ส านักปลัด) 

19,243.95 19,243.95 เฉพาะเจาะจง ร้านเพาเวอร์ทูลส์ กบินทร์
บุรี  (จ านวนเงิน 
19,243.95 บาท) 

ร้านเพาเวอร์ทูลส์ กบินทร์
บุรี  (จ านวนเงิน 
19,243.95 บาท) 

ราคาพอสมควร 136/2562 
ลงวันท่ี 29 พ.ค. 62 

 


