
 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนตําบลนนทรี  อําเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

1 จัดซื้อยางรถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน 81-4091 56,240 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเพชรเซอร์วิส(56,240.-) ร้านเพชรเซอร์วิส(56,240.-)  
2 จัดซื้อวัสดุโครงการป้องกันเอดส์ฯ 2,640 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น เอ (2,640) ร้าน เอ็น เอ (2,640)  
3 จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด 5 ธันวาคม 2562 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศิริภรณ์ ศรีสวัสดิ์(1,000) นางสาวศิริภรณ์ ศรีสวัสดิ์(1,000)  
4 จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มรับรองผู้เข้าประชุม 1,350 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรัชพลพานิช(1,350) ร้านรัชพลพานิช(1,350)  
5 จัดซื้อม่านม้วนกันแสง 10 อัน 13,500 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น เอ (13,500) ร้าน เอ็น เอ (13,500)  
6 จัดซื้อเหรียญรางวัล ถ้วยและวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ

กีฬาสภาเด็กฯ 
71,430 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น เอ (71,430) ร้าน เอ็น เอ (71,430)  

7 จัดซื้อน้ําดื่ม น้ําแข็งตามโครงการกีฬาสภาเด็กฯ 1,900 วิธีเฉพาะเจาะจง นางมณโฑ เนาว์เพชร(1,900) นางมณโฑ เนาว์เพชร(1,900)  
8 จัดซื้อยางรถกระเช้าไฟฟ้า 6 เส้น 42,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเพชรเซอร์วิส (42,000) ร้านเพชรเซอร์วิส (42,000)  
9 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาสภา

เด็กฯ 
3,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวรัตน์ติการ เจริญสุข

(3,000) 
นางสาวรัตน์ติการ เจริญสุข(3,000)  

10 จัดซื้อสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงติดรถส่วนกลาง 10 ม้วน 12,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น เอ (12,000) ร้าน เอ็น เอ (12,000)  
11 จัดซื้อสายสัญญาณ จํานวน 5 เส้น 1,425 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น เอ (1,425) ร้าน เอ็น เอ (1,425)  
12 จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มรับรองผู้เข้าประชุม

ปรึกษาหารือการจัดงานวันเด็ก 
550 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น เอ (550) ร้าน เอ็น เอ (550)  

13 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 3 รายการ 3,862 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอส พี ซัพพลาย(3,862) ร้าน เอส พี ซัพพลาย (3,862)  
14 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,280 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอส พี ซัพพลาย (2,280) ร้าน เอส พี ซัพพลาย (2,280)  
15 จัดซื้อวัสดุสําหรับติดตั้งป้าย 2,710 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอส พี ซัพพลาย (2,710) ร้าน เอส พี ซัพพลาย (2,710)  
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16 จัดจ้างทําอาหารกลางวันและอาหารว่างโครงการ
ป้องกันเอดส์ 

14,375 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรัชพลพานิช(14,375) ร้านรัชพลพานิช(14,375)  

17 จ้างเหมาเผาขยะ ตั้งแต่วันที่ 2 ธ.ค.62 -30 ก.ย.63 304,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเสน่ห์การค้า (304,000) ร้านเสน่ห์การค้า (304,000)  
18 จัดจ้างซ่อมรถบรรทุกน้ํา เลขทะเบียน บท 8404 3,850 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเมืองเก่ากลการ (3,850) ร้านเมืองเก่ากลการ (3,850)  
19 จัดจ้างทําปา้ยไวนิลกีฬาสภาเด็กฯ 1,200 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น เอ (1,200) ร้าน เอ็น เอ (1,200)  
20 จัดจ้างซ่อมรถส่วนกลาง เลขทะเบียน กค 2667 69,163.73 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสัน บูรพาฯ

(69,163.73) 
บ.สยามนิสสัน บูรพาฯ(69,163.73)  

21 เช่าเต็นท์ เครื่องเสียงตามโครงการกีฬาสภาเด็กฯ 5,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอธิธัช พิมประสาร(5,000) นายอธิธัช พิมประสาร(5,000)  
22 จัดจ้างแยกย้ายป้ายพร้อมติดตั้งใหม่ จํานวน 2 ป้าย 28,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอส พี ซัพพลาย (28,000) ร้าน เอส พี ซัพพลาย (28,000)  
23 จัดจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ บพ 5504 3,940 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเมืองเก่ากลการ (3,940) ร้านเมืองเก่ากลการ (3,940)  
24 จัดจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ 81-4091 1,600 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเมืองเก่ากลการ(1,600) ร้านเมืองเก่ากลการ(1,600)  
25 จัดจ้างทําปา้ยโครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุ 4,597 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น เอ (4,597) ร้าน เอ็น เอ (4,597)  
26 จัดจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน 81-1768 17,400 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเมืองเก่ากลการ(17,400) ร้านเมืองเก่ากลการ(17,400)  
27 จัดจ้างซ่อมรถส่วนกลางเลขทะเบียน กข 7352 1,030 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านยางทองกบินทร์บุรี (1,030) ร้านยางทองกบินทร์บุรี (1,030)  
28 จัดจ้างทําปา้ยไวนิลสวัสดีปีใหม่และป้ายยินดีต้อนรับ 3,804 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น เอ (3,804) ร้าน เอ็น เอ (3,804)  
       
       

 

 

 

 


