
 

 
แบบ  สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน   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 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 

1 รายการ คือ รถจักรยานยนต์ จ านวน 1 
คัน (กองคลัง) 

38,500 38,500 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประสิทธ์ิ
มอเตอร์ ปราจีนบุรี  
(จ านวนเงิน 38,500 บาท) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประสิทธ์ิ
มอเตอร์ ปราจีนบุรี  
(จ านวนเงิน 38,500 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 54/2562 
ลงวันท่ี 2 เม.ย. 62 

2 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 3 รายการ 
(กองคลัง) 

29,900 29,900 เฉพาะเจาะจง บริษัท กบินทร์บุรี
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 
(จ านวนเงิน 29,900 บาท) 

บริษัท กบินทร์บุรี
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 
(จ านวนเงิน 29,900 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 55/2562 
ลงวันท่ี 2 เม.ย. 62 

3 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ 
(ส านักปลัด) 

2,940 2,940 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอ ที เซ็นเตอร ์
(จ านวนเงิน 2,940 บาท) 

ร้าน ไอ ที เซ็นเตอร ์
(จ านวนเงิน 2,940 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 56/2562 
ลงวันท่ี 3 เม.ย. 62 

4 จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 1 
รายการ คือ ตู้เย็น 13.5 คิว จ านวน 1 หลัง
(ส านักปลัด) 

15,990 18,500 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มาร์วิน  
อีเล็คโทรนิคส์ (กบินทร์บุรี) 
(จ านวนเงิน 15,990 บาท) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มาร์วิน  
อีเล็คโทรนิคส์ (กบินทร์บุรี) 
(จ านวนเงิน 15,990 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 57/2562 
ลงวันท่ี 4 เม.ย. 62 

5 จัดซื้อวัสดุบริโภค จ านวน 6 รายการ  
เพื่อส าหรับใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน และจัดตั้งจุดบริการ
ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 (ส านักปลัด) 

7,640 7,640 เฉพาะเจาะจง นางสาวแก้วใจ จันทร์
ส ารวม (จ านวนเงิน 7,640 
บาท) 

นางสาวแก้วใจ จันทร์
ส ารวม (จ านวนเงิน 7,640 
บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 58/2562 
ลงวันท่ี 5 เม.ย. 62 

6 จัดซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 6 รายการ 
(กองคลัง) 

14,375 14,375 เฉพาะเจาะจง ร้านณิชาภัณฑ ์
(จ านวนเงิน 14,375 บาท) 

ร้านณิชาภัณฑ ์
(จ านวนเงิน 14,375 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 59/2562 
ลงวันท่ี 10 เม.ย. 62 

7 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 12 
รายการ (กองคลัง) 

5,718 5,718 เฉพาะเจาะจง ร้านชายน์มินิมาร์ท 
(จ านวนเงิน 5,718 บาท) 

ร้านชายน์มินิมาร์ท 
(จ านวนเงิน 5,718 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 60/2562 
ลงวันท่ี 10 เม.ย. 62 

8 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ส าหรับรถ
กระเช้าซ่อมไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-
7169 ปราจีนบุรี จ านวน 1 รายการ 
(ส านักปลัด) 

6,848 6,848 เฉพาะเจาะจง อู่กบินทร์บุรีกลการ 
(จ านวนเงิน 6,848 บาท) 

อู่กบินทร์บุรีกลการ 
(จ านวนเงิน 6,848 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 61/2562 
ลงวันท่ี 23 เม.ย. 62 



 

แบบ  สขร.1 
 
 

ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
9 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 

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

1,605.90  1,605.90  เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (จ านวนเงิน 
1,605.90 บาท) 

บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (จ านวนเงิน 
1,605.90 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 62/2562 
ลงวันท่ี 29 เม.ย. 62 

10 จัดซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 3 
รายการ คือ 1.ธงตราสัญลักษณ์ 
ว.ป.ร. ขนาด 60x90 เซนติเมตร 
จ านวน 200 ผืน 2.ธงชาติ ขนาด 
60x90 เซนติเมตร จ านวน 200 ผืน 
3.เสาธง จ านวน 200 ท่อน 
(ส านักปลัด) 

34,000 34,000 เฉพาะเจาะจง ร้านมาโนช ศรีเหรา 
(จ านวนเงิน 34,000 บาท) 

ร้านมาโนช ศรีเหรา 
(จ านวนเงิน 34,000 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 63/2562 
ลงวันท่ี 29 เม.ย. 62 

11 จัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (น้ าดื่ม) 
ประจ าเดือน  พฤษภาคม  2562 
(ส านักปลัด) 

4,200 4,200 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล  วิวัฒน์ 
(จ านวนเงิน 4,200 บาท) 

นายณัฐพล  วิวัฒน์ 
(จ านวนเงิน 4,200 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 64/2562 
ลงวันท่ี 30 เม.ย. 62 

12 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 
ประจ าเดือน  พฤษภาคม  2562 
(ส านักปลัด) 

100,000 100,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (ราคาขึ้นลงตาม
ราคาตลาดปัจจุบัน (จ านวน
เงิน 77,790.61 บาท) 

บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (ราคาขึ้นลงตาม
ราคาตลาดปัจจุบัน )จ านวน
เงิน 77,790.61 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 65/2562 
ลงวันท่ี 30 เม.ย. 62 

13 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน รถดับเพลิง หมายเลข
ทะเบียน บม 1606 ปราจีนบุร ี
(ส านักปลัด) 

19,195.80 19,195.80 เฉพาะเจาะจง อู่กบินทร์บุรีกลการ 
(จ านวนเงิน 19,195.80 
บาท) 

อู่กบินทร์บุรีกลการ 
(จ านวนเงิน 19,195.80 
บาท) 

ราคาพอสมควร 102/2562 
ลงวันท่ี 2 เม.ย. 62 

14 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน รถบรรทุกน้ า หมายเลข
ทะเบียน 81-1624 ปราจีนบุร ี
(ส านักปลัด) 

7,864.50 7,864.50 เฉพาะเจาะจง อู่กบินทร์บุรีกลการ 
(จ านวนเงิน 7,864.50 
บาท) 

อู่กบินทร์บุรีกลการ 
(จ านวนเงิน 7,864.50 
บาท) 

ราคาพอสมควร 103/2562 
ลงวันท่ี 2 เม.ย. 62 

 



 
 

แบบ  สขร.1 
 
 
 

ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
15 จ้างเหมาเช่าเต็นท์ จ านวน 2 หลัง 

เพื่อส าหรับใช้ในโครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และ
จัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี พ.ศ. 
2562 (ส านักปลัด) 

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

ร้านกบินทร์บุรี การผ้าใบ 
(จ านวนเงิน 7,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 104/2562 
ลงวันท่ี 5 เม.ย. 62 

16 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิวส์ ขนาด 1.5 
x 3.50 เมตร จ านวน 1 ป้าย เพื่อ
ส าหรับใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน และจัดตั้ง
จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ประจ าปี พ.ศ. 2562 
(ส านักปลัด) 

1,050 1,050 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กบินทร์
บุรีอิงค์เจ็ท (จ านวนเงิน 
1,050 บาท) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กบินทร์
บุรีอิงค์เจ็ท (จ านวนเงิน 
1,050 บาท) 

ราคาพอสมควร 105/2562 
ลงวันท่ี 5 เม.ย. 62 

17 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน เครื่องพ่นหมอกควัน 
จ านวน 3 เครื่อง (ส านักปลัด) 

31,832.50 31,832.50 เฉพาะเจาะจง ร้านเพาเวอร์ทูลส์ กบินทร์
บุรี (จ านวนเงิน 
31,832.50 บาท) 

ร้านเพาเวอร์ทูลส์ กบินทร์
บุรี (จ านวนเงิน 
31,832.50 บาท) 

ราคาพอสมควร 106/2562 
ลงวันท่ี 23 เม.ย. 62 

18 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน รถบรรทุกขยะ หมายเลข
ทะเบียน 81-5376 ปราจีนบุร ี
(ส านักปลัด) 

11,331.30 11,331.30 เฉพาะเจาะจง อู่กบินทร์บุรีกลการ 
(จ านวนเงิน 11,331.30 
บาท) 

อู่กบินทร์บุรีกลการ 
(จ านวนเงิน 11,331.30 
บาท) 

ราคาพอสมควร 107/2562 
ลงวันท่ี 23 เม.ย. 62 

19 จ้างเหมาท าความสะอาดภายในเขต
ต าบลเมืองเก่า ประจ าเดือน 
พฤษภาคม  2562 (ส านักปลัด) 

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

นายวรวุฒิ จันสาสร้าง 
(จ านวนเงิน 47,500 บาท) 

ราคาพอสมควร 108/2562 
ลงวันท่ี 30 เม.ย. 62 

 
 



 
แบบ  สขร.1 

 
 

ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
20 จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย

ภายในบริเวณที่ท าการ อบต. 
เมืองเก่า จ านวน 1 คน ประจ าเดือน  
พฤษภาคม  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 109/2562 
ลงวันท่ี 30 เม.ย. 62 

21 จ้างเหมาบริการพนักงานเพื่อช่วยงาน
ท าความสะอาด อาคารส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า
หลังใหม่ ประจ าเดือน  พฤษภาคม 
2562 (ส านักปลัด) 

6,360 6,360 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกษสุนีย์  โสภะ 
(จ านวนเงิน 6,360 บาท) 

นางสาวเกษสุนีย์  โสภะ 
(จ านวนเงิน 6,360 บาท) 

ราคาพอสมควร 110/2562 
ลงวันท่ี 30 เม.ย. 62 

22 จ้างเหมาบริการพนักงาน ต าแหน่ง 
ผู้ดูแลเด็กประจ าศูนย์โรงเรียนวัด
ราษฏร์รังษี ประจ าเดือน  พฤษภาคม 
2562 (กองการศึกษาฯ) 

6,360 6,360 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกพรรณ  
วงษ์ลักษมี (จ านวนเงิน 
6,360 บาท) 

นางสาวกนกพรรณ  
วงษ์ลักษมี (จ านวนเงิน 
6,360 บาท) 

ราคาพอสมควร 111/2562 
ลงวันท่ี 30 เม.ย. 62 

23 จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย
ภายในบริเวณที่ท าการ อบต. 
เมืองเก่า จ านวน 1 คน ประจ าเดือน 
พฤษภาคม 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 112/2562 
ลงวันท่ี 30 เม.ย. 62 

24 จ้างเหมาบริการพนักงานประจ า
รถบรรทุกขยะ ประจ าเดือน 
พฤษภาคม  2562 (กองช่าง) 

7,632 7,632 เฉพาะเจาะจง นายวันชัย บัวชัย 
(จ านวนเงิน 7,632 บาท) 

นายวันชัย บัวชัย 
(จ านวนเงิน 7,632 บาท) 

ราคาพอสมควร 113/2562 
ลงวันท่ี 30 เม.ย. 62 

25 จ้างเหมาบริการพนักงานประจ า
รถบรรทุกขยะ ประจ าเดือน 
พฤษภาคม 2562 (กองช่าง) 

7,632 7,632 เฉพาะเจาะจง นายนิพนธ์  ดีทอง 
(จ านวนเงิน 7,632 บาท) 

นายนิพนธ์  ดีทอง 
(จ านวนเงิน 7,632 บาท) 

ราคาพอสมควร 114/2562 
ลงวันท่ี 30 เม.ย. 62 

 


