
 

 
แบบ  สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   มีนาคม   2562       
ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 

อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 จัดซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ,  
เครื่องดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์  
เพื่อส าหรับใช้ในโครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในสถานศึกษาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองเก่า (ส านักปลัด) 

25,100 25,100 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอพี วิน
เนอร์ ซัพพลาย (จ านวนเงิน 
25,100 บาท) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ.พี วิน
เนอร์ ซัพพลาย (จ านวนเงิน 
25,100 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 43/2562 
ลงวันท่ี 1 มี.ค. 62 

2 จัดซื้อน้ าแก๊สหุงต้ม LPG  จ านวน 2 ถัง 
เพื่อส าหรับใช้ในโครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในสถานศึกษาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองเก่า (ส านักปลัด) 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวแก้วใจ จันทร์
ส ารวม (จ านวนเงิน 1,000 
บาท) 

นางสาวแก้วใจ จันทร์
ส ารวม (จ านวนเงิน 1,000 
บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 44/2562 
ลงวันท่ี 1 มี.ค. 62 

3 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก
ขยะ หมายเลขทะเบียน 81-1135  
ปราจีนบุรี คือ แบตเตอร์รี่ จ านวน 1 ลูก 
(ส านักปลัด) 

4,226.50 4,226.50 เฉพาะเจาะจง อู่กบินทร์บุรีกลการ 
(จ านวนเงิน 4,226.50 
บาท) 

อู่กบินทร์บุรีกลการ 
(จ านวนเงิน 4,226.50 
บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 45/2562 
ลงวันท่ี 4 มี.ค. 62 

4 จัดซื้อน้ ามันดีเซล, น้ ามันเบนซิน เพื่อส าหรับ
ใช้ในโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
สถานศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองเก่า (ส านักปลัด) 

1,275.20 1,275.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (จ านวนเงิน
1,275.20 บาท) 
 

บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (จ านวนเงิน
1,275.20 บาท) 
 

ราคาตามท้องตลาด 46/2562 
ลงวันท่ี 5 มี.ค. 62 

5 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 
(ส านักปลัด) 

10,500 10,500 เฉพาะเจาะจง ร้านวิลาสินี (จ านวนเงิน 
10,500 บาท) 

ร้านวิลาสินี (จ านวนเงิน 
10,500 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 47/2562 
ลงวันท่ี 5 มี.ค. 62 

6 จัดซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 19 รายการ 
(กองช่าง) 

20,037 20,037 เฉพาะเจาะจง ร้านณิชาภัณฑ์ (จ านวนเงิน 
20,037 บาท) 

ร้านณิชาภัณฑ์ (จ านวนเงิน 
20,037 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 48/2562 
ลงวันท่ี 19 มี.ค. 62 



 

 
แบบ  สขร.1 

 
 

ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
7 จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 9 

รายการ (กองช่าง) 
49,969 49,969 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอพี วิน

เนอร์ ซัพพลาย (จ านวนเงิน 
49,969 บาท) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอพี วิน
เนอร์ ซัพพลาย (จ านวนเงิน 
49,969 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 49/2562 
ลงวันท่ี 19 มี.ค. 62 

8 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
ชนิดยูเอสที รสจืด ส าหรับโรงเรียน
สังกัด สพฐ. จ านวน 3 โรงเรียน 
(กองการศึกษาฯ)  

102,911.20 102,911.20 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 
จ ากัด (จ านวนเงิน 
102,911.20) 

สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 
จ ากัด (จ านวนเงิน 
102,911.20) 

ราคาตามมติ
คณะรัฐมนตรี

ก าหนด 

50/2562 
ลงวันท่ี 19 มี.ค. 62 

9 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
ชนิดยูเอสที รสจืด ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 4 ศูนย์  
(กองการศึกษาฯ)  

31,968.16 31,968.16 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 
จ ากัด (จ านวนเงิน 
31,968.16) 

สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 
จ ากัด (จ านวนเงิน 
31,968.16) 

ราคาตามมติ
คณะรัฐมนตรี

ก าหนด 

51/2562 
ลงวันท่ี 19 มี.ค. 62 

10 จัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (น้ าดื่ม) 
ประจ าเดือน  เมษายน  2562 
(ส านักปลัด) 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล  วิวัฒน์ 
(จ านวนเงิน 3,000 บาท) 

นายณัฐพล  วิวัฒน์ 
(จ านวนเงิน 3,000 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 52/2562 
ลงวันท่ี 27 มี.ค. 62 

11 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 
ประจ าเดือน  เมษายน  2562 
(ส านักปลัด) 

100,000 100,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (ราคาขึ้นลงตาม
ราคาตลาดปัจจุบัน (จ านวน
เงิน 61,415.45 บาท) 

บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (ราคาขึ้นลงตาม
ราคาตลาดปัจจุบัน )จ านวน
เงิน 61,415.45 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 53/2562 
ลงวันท่ี 27 มี.ค. 62 

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

20,865 20,865 เฉพาะเจาะจง อู่กบินทร์บุรีกลการ 
(จ านวนเงิน 20,865 บาท) 

อู่กบินทร์บุรีกลการ 
(จ านวนเงิน 20,865 บาท) 

ราคาพอสมควร 92/2562 
ลงวันท่ี 14 มี.ค. 62 

13 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน (ปะยาง) รถยนต์
ส านักงาน (ส านักปลัด) 

1,620 1,620 เฉพาะเจาะจง ร้านสมัชชาการยาง 
(จ านวนเงิน 1,620 บาท) 

ร้านสมัชชาการยาง 
(จ านวนเงิน 1,620 บาท) 

ราคาพอสมควร 93/2562 
ลงวันท่ี 25 มี.ค. 62 

 



 
แบบ  สขร.1 

 
 

ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
14 จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย

ภายในบริเวณที่ท าการ อบต. 
เมืองเก่า จ านวน 1 คน 
ประจ าเดือน เมษายน 2562 
(เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุด
นักขัตฤกษ์ เวลา 06.00 – 18.00 
น.) (ส านักปลัด) 

3,600 3,600 เฉพาะเจาะจง นายประทวน จันสาสร้าง 
(จ านวนเงิน 3,600 บาท) 

นายประทวน จันสาสร้าง 
(จ านวนเงิน 3,600 บาท) 

ราคาพอสมควร 94/2562 
ลงวันท่ี 27 มี.ค. 62 

15 จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย
ภายในบริเวณที่ท าการ อบต. 
เมืองเก่า จ านวน 1 คน 
ประจ าเดือน  เมษายน  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 95/2562 
ลงวันท่ี 27  มี.ค. 62 

16 จ้างเหมาท าความสะอาดภายในเขต
ต าบลเมืองเก่า ประจ าเดือน  
เมษายน 2562 (ส านักปลัด) 

43,700 43,700 เฉพาะเจาะจง นายวรวุฒิ จันสาสร้าง 
(จ านวนเงิน 43,700 บาท) 

นายวรวุฒิ จันสาสร้าง 
(จ านวนเงิน 43,700 บาท) 

ราคาพอสมควร 96/2562 
ลงวันท่ี 27  มี.ค. 62 

17 จ้างเหมาบริการพนักงานประจ า
รถบรรทุกขยะ ประจ าเดือน  
เมษายน  2562 (กองช่าง) 

6,360 6,360 เฉพาะเจาะจง นายวันชัย บัวชัย 
(จ านวนเงิน 6,360 บาท) 

นายวันชัย บัวชัย 
(จ านวนเงิน 6,360 บาท) 

ราคาพอสมควร 97/2562 
ลงวันท่ี 28  มี.ค. 62 

18 จ้างเหมาบริการพนักงานประจ า
รถบรรทุกขยะ ประจ าเดือน 
เมษายน 2562 (กองช่าง) 

6,360 6,360 เฉพาะเจาะจง นายนิพนธ์  ดีทอง 
(จ านวนเงิน 6,360 บาท) 

นายนิพนธ์  ดีทอง 
(จ านวนเงิน 6,360 บาท) 

ราคาพอสมควร 98/2562 
ลงวันท่ี 28  มี.ค. 62 

19 จ้างเหมาบริการพนักงาน ต าแหน่ง 
ผู้ดูแลเด็กประจ าศูนย์โรงเรียนวัด
ราษฏร์รังษี ประจ าเดือน  เมษายน 
2562 (กองการศึกษาฯ) 

5,724 5,724 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกพรรณ  
วงษ์ลักษมี (จ านวนเงิน 
5,724 บาท) 

นางสาวกนกพรรณ  
วงษ์ลักษมี (จ านวนเงิน 
5,724 บาท) 

ราคาพอสมควร 99/2562 
ลงวันท่ี 28  มี.ค. 62 

 



 
แบบ  สขร.1 

 
 

ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
20 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

ทรัพย์สิน เครื่องคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 1 เครื่อง (ส านักปลัด) 

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

ร้าน ไอ ที เซ็นเตอร ์
(จ านวนเงิน 600 บาท) 

ราคาพอสมควร 100/2562 
ลงวันท่ี 29  มี.ค. 62 

21 จ้างเหมาบริการพนักงานเพื่อ
ช่วยงานท าความสะอาด อาคาร
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองเก่าหลังใหม่ ประจ าเดือน 
เมษายน 2562 (ส านักปลัด) 

5,724 5,724 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกษสุนีย์  โสภะ 
(จ านวนเงิน 5,724 บาท) 

นางสาวเกษสุนีย์  โสภะ 
(จ านวนเงิน 5,724 บาท) 

ราคาพอสมควร 101/2562 
ลงวันท่ี 29  มี.ค. 62 

 


