
 
แบบ  สขร.1 

 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   ธันวาคม   2561       

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

 
ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อ 

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
1 จัดซื้อชุดอุปกรณ์ DLTV  จ านวน 1 ชุด 

พร้อมติดตั้ง ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
โรงเรียนบรรหารวิทยา (เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

29,400 30,700 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาร์แอนด์
พี คอมพ์ซิสเต็ม (จ านวนเงิน 
29,400 บาท) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาร์แอนด์
พี คอมพ์ซิสเต็ม (จ านวนเงิน 
29,400 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 18/2562 
ลงวันท่ี 6 ธ.ค. 61 

2 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 19/2562 
ลงวันท่ี 14 ธ.ค. 61 

3 จัดซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 
(ส านักปลัด) 

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

ร้านณิชาภัณฑ์ (จ านวนเงิน 
6,500 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 20/2562 
ลงวันท่ี 24 ธ.ค. 61 

4 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 12 
รายการ (กองคลัง) 

5,311 5,311 เฉพาะเจาะจง ร้านชายน์ มินิมาร์ท 
(จ านวนเงิน 5,311 บาท) 

ร้านชายน์ มินิมาร์ท 
(จ านวนเงิน 5,311 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 21/2562 
ลงวันท่ี 24 ธ.ค. 61 

5 จัดซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 19 
รายการ (กองคลัง) 

17,535 17,535 เฉพาะเจาะจง ร้านณิชาภัณฑ์ (จ านวนเงิน 
17,535 บาท) 

ร้านณิชาภัณฑ์ (จ านวนเงิน 
17,535 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 22/2562 
ลงวันท่ี 24 ธ.ค. 61 

6 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 
รายการ (กองการศึกษาฯ) 

17,500 17,500 เฉพาะเจาะจง ร้านวิลาสิน ี
(จ านวนเงิน 17,500 บาท) 

ร้านวิลาสิน ี
(จ านวนเงิน 17,500 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 23/2562 
ลงวันท่ี 24 ธ.ค. 61 

7 จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค จ านวน 6 
รายการ ส าหรับใช้ในโครงการตั้งจุด
บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 
2562 (ส านักปลัด) 

7,640 7,640 เฉพาะเจาะจง นางสาวแก้วใจ จันทร์ส ารวม 
(จ านวนเงิน 7,640 บาท) 

นางสาวแก้วใจ จันทร์ส ารวม 
(จ านวนเงิน 7,640 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 24/2562 
ลงวันท่ี 25 ธ.ค. 61 

8 จัดซื้อน้ าแข็งยูนิค จ านวน 210 กิโลกรัม 
ส าหรับใช้ในโครงการตั้งจุดบริการ
ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 
(ส านักปลัด) 

1,050 1,050 เฉพาะเจาะจง นางสาวแก้วใจ จันทร์ส ารวม 
(จ านวนเงิน 1,050 บาท) 

นางสาวแก้วใจ จันทร์ส ารวม 
(จ านวนเงิน 1,050 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 25/2562 
ลงวันท่ี 25 ธ.ค. 61 

 



 
แบบ  สขร.1 

 
 

ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
9 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 

ประจ าเดือน  มกราคม  2562 
(ส านักปลัด) 

100,000 100,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (ราคาขึ้นลงตาม
ราคาตลาดปัจจุบัน (จ านวน
เงิน 83,130.53 บาท) 

บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (ราคาขึ้นลงตาม
ราคาตลาดปัจจุบัน )จ านวน
เงิน 83,130.53 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 26/2562 
ลงวันท่ี 26 ธ.ค. 61 

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

2,300 2,300 เฉพาะเจาะจง ร้านสมพงษ์พาณิชย ์
(จ านวนเงิน 2,300 บาท) 

ร้านสมพงษ์พาณิชย ์
(จ านวนเงิน 2,300 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 27/2562 
ลงวันท่ี 26 ธ.ค. 61 

11 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
ชนิด พาสเจอร์ไรส์ รสจืด  ส าหรับ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 4 ศูนย์ 
จ านวน 62 วันท าการ  
(กองการศึกษาฯ)  

59,562.16 59,562.16 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 
จ ากัด (จ านวนเงิน
59,562.16) 

สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 
จ ากัด (จ านวนเงิน
59,562.16) 

ราคาตามมติ
คณะรัฐมนตรี

ก าหนด 

28/2562 
ลงวันท่ี 28 ธ.ค. 61 

12 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
ชนิด พาสเจอร์ไรส์ รสจืด  ส าหรับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. จ านวน 3 
โรงเรียน จ านวน 62 วันท าการ  
(กองการศึกษาฯ)  

191,741.20 191,741.20 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 
จ ากัด (จ านวนเงิน 
191,741.20) 

สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 
จ ากัด (จ านวนเงิน 
191,741.20) 

ราคาตามมติ
คณะรัฐมนตรี

ก าหนด 

29/2562 
ลงวันท่ี 28 ธ.ค. 61 

13 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิวส์ ขนาด 
1.2 × 2.4 เมตร จ านวน 1 ป้าย
เพื่อส าหรับใช้ในโครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์งดใช้โฟมและ
ถุงพลาสติก เชิญชวนใช้ถุงผ้า  
เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะของเขต
ต าบลเมืองเก่า ด้วยการใช้ถุงผ้า 
และวัสดุย่อยสลายง่าย (ส านักปลัด) 

13,824 13,824 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กบินทร์
บุรีอิงค์เจ็ท (จ านวนเงิน 
13,824 บาท) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กบินทร์
บุรีอิงค์เจ็ท (จ านวนเงิน 
13,824 บาท) 

ราคาพอสมควร 38/2562 
ลงวันท่ี 18 ธ.ค. 61 

 
 



 
 

แบบ  สขร.1 
 
ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

14 จ้างเหมาจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์  
การช าระภาษี ประจ าปี ๒๕๖๒  
การขออนุญาตต่างๆ การขึ้นทะเบียน
ผู้สูงอายุ และ คนพิการฯ การจด
ทะเบียนพาณิชย์ การรับสมัคร
นักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองเก่า และกิจกรรมของ 
อบต.เมืองเก่า จ านวน ๑,๕๐๐ ชุด 
(ส านักปลัด) 

96,300 96,300 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธุรการเจริญกิจ 
จ ากัด (จ านวนเงิน 96,300 
บาท) 

บริษัท ธุรการเจริญกิจ 
จ ากัด (จ านวนเงิน 96,300 
บาท) 

ราคาพอสมควร 39/2562 
ลงวันท่ี 24 ธ.ค. 61 

15 จ้างเหมาจัดท าป้ายผ้าไวนิวส์ ขนาด 
๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร พร้อมโครงไม้
และติดตั้ง จ านวน ๒๑ ชุด๒. ป้ายผ้า
ไวนิวส์ ขนาด ๔.๘๐ x ๙.๖๐ เมตร 
พร้อมเจาะตาไก่ จ านวน ๑ ผืน  
(กองคลัง) 

30,900 30,900 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กบินทร์
บุรีอิงค์เจ็ท (จ านวนเงิน 
30,900 บาท) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กบินทร์
บุรีอิงค์เจ็ท (จ านวนเงิน 
30,900 บาท) 

ราคาพอสมควร 40/2562 
ลงวันท่ี 24 ธ.ค. 61 

16 จ้างเหมาเช่าเต็นท์ จ านวน 2 หลัง  
ส าหรับใช้ในโครงการตั้งจุดบริการ
ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่  
ปี 2562 (ส านักปลัด) 

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

ร้านกบินทร์บุรี การผ้าใบ 
(จ านวนเงิน 7,000 บาท) 

ราคาพอสมควร 41/2562 
ลงวันท่ี 25 ธ.ค. 61 

17 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิวส์ ขนาด  
1.5 x 3.50 เมตร จ านวน 1 ป้าย 
ส าหรับใช้ในโครงการตั้งจุดบริการ
ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่  
ปี 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 42/2562 
ลงวันท่ี 25 ธ.ค. 61 

 
 



 
แบบ  สขร.1 

 
ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

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

2,400 2,400 เฉพาะเจาะจง นายประทวน จันสาสร้าง 
(จ านวนเงิน 2,400 บาท) 

นายประทวน จันสาสร้าง 
(จ านวนเงิน 2,400 บาท) 

ราคาพอสมควร 43/2562 
ลงวันท่ี 26 ธ.ค. 61 

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

49,400 49,400 เฉพาะเจาะจง นายวรวุฒิ จันสาสร้าง 
(จ านวนเงิน 49,400 บาท) 

นายวรวุฒิ จันสาสร้าง 
(จ านวนเงิน 49,400 บาท) 

ราคาพอสมควร 44/2562 
ลงวันท่ี 26 ธ.ค. 61 

20 จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย
ภายในบริเวณที่ท าการ อบต.เมืองเก่า 
จ านวน 1 คน ประจ าเดือน มกราคม 
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 45/2562 
ลงวันท่ี 26 ธ.ค. 61 

21 จ้างเหมาบริการพนักงาน ต าแหน่ง 
ผู้ดูแลเด็กประจ าศูนย์โรงเรียนวัด
ราษฏร์รังษี ประจ าเดือน  มกราคม 
2562 (กองการศึกษาฯ) 

6,996 6,996 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกพรรณ  
วงษ์ลักษมี (จ านวนเงิน 
6,996 บาท) 

นางสาวกนกพรรณ  
วงษ์ลักษมี (จ านวนเงิน 
6,996 บาท) 

ราคาพอสมควร 46/2562 
ลงวันท่ี 28 ธ.ค. 61 

22 จ้างเหมาบริการพนักงาน ต าแหน่ง 
ผู้ดูแลเด็กประจ าศูนย์โรงเรียนบรรหาร
วิทยา ประจ าเดือน  มกราคม 2562 
(กองการศึกษาฯ) 

6,996 6,996 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุธาทิพย์ กองขันท ์
(จ านวนเงิน 6,996 บาท) 

นางสาวสุธาทิพย์ กองขันท ์
(จ านวนเงิน 6,996 บาท) 

ราคาพอสมควร 47/2562 
ลงวันท่ี 28 ธ.ค. 61 

23 จ้างเหมาบริการพนักงานประจ า
รถบรรทุกขยะ ประจ าเดือน  มกราคม 
2562 (กองช่าง) 

8,268 8,268 เฉพาะเจาะจง นายวันชัย บัวชัย 
(จ านวนเงิน 8,268 บาท) 

นายวันชัย บัวชัย 
(จ านวนเงิน 8,268 บาท) 

ราคาพอสมควร 48/2562 
ลงวันท่ี 28 ธ.ค. 61 

24 จ้างเหมาบริการพนักงานประจ า
รถบรรทุกขยะ ประจ าเดือน  มกราคม 
2562 (กองช่าง) 

8,268 8,268 เฉพาะเจาะจง นายนิพนธ์  ดีทอง 
(จ านวนเงิน 8,268 บาท) 

นายนิพนธ์  ดีทอง 
(จ านวนเงิน 8,268 บาท) 

ราคาพอสมควร 49/2562 
ลงวันท่ี 28 ธ.ค. 61 



 


