
แบบ สขร.1 

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

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสังเขป 

1 จัดซื้อยางมะตอยสําเร็จรูปและน้ํายา 270,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอรุณ มาเพชร(270,000.-) นอรุณ มาเพชร(270,000.-)  
2 จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มรับรองผู้เข้าประชุม

คณะกรรมการบริหารศูนย์ 
825 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พ.สุวรรณศร (825.-) ร้าน พ.สุวรรณศร (825.-)  

3 จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมปรับปรุงซุ้มและสํานักงาน 12,161 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.พี.ซัพพลาย (12,161.-) ร้าน เอส.พี.ซัพพลาย (12,161.-)  
4 จัดซื้อวัสดุสํานักงานสํานักปลัด 13,040 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น.เอ (13,040.-) ร้าน เอ็น.เอ (13,040.-)  
5 จัดซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก อบต.นนทรี 
20,020 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรัชพลพานิช (20,020.-) ร้านรัชพลพานิช (20,020.-)  

6 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน (โต๊ะผู้บริหาร) 79,600 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.กบินทร์บุรีเฟอร์นิเจอร์(79,600.-) บ.กบินทร์บุรีเฟอร์นิเจอร์(79,600.-)  
7 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) 105,147.72 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังน้ําเย็น(105,147.72.-) สหกรณ์โคนมวังน้ําเย็น(105,147.72.-)  
8 จัดซื้อถังน้ําป้องกันภัยแล้ง(ถังไฟเบอร์กลาส) 28 ใบ 232,400 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ส.สหกิจการค้า (232,400.-) ร้าน ส.สหกิจการค้า (232,400.-)  
9 จัดซื้อตู้บานเลื่อนขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 ตู้ 11,800 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.กบินทร์บุรีเฟอร์นิเจอร์ (11,800.-) บ.กบินทร์บุรีเฟอร์นิเจอร์ (11,800.-)  
10 จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานและตู้สองลิ้นชัก (กองคลัง) 37,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.กบินทร์บุรีเฟอร์นิเจอร์ (37,000.-) บ.กบินทร์บุรีเฟอร์นิเจอร์ (37,000.-)  
11 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างพร้อมติดตั้งเพื่อป้องกันนก 47,125 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.พี.ซัพพลาย (47,125.-) ร้าน เอส.พี.ซัพพลาย (47,125.-)  
12 จัดซื้ออาหารว่างรับรองผู้เข้าประชุมทบทวนแผน 1,525 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พ.สุวรรณศร (1,525.-) ร้าน พ.สุวรรณศร (1,525.-)  
13 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 5,580 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พ.สุวรรณศร (5,580.-) ร้าน พ.สุวรรณศร (5,580.-)  
14 จัดซื้อดอกไม้โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา 500 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริภรณ์ ศรีเจริญ (500.-) น.ส.ศิริภรณ์ ศรีเจริญ (500.-)  
15 จัดซื้อธงตราสัญลักษณ์ จํานวน 500 ผืน 22,500 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอุบล โพธิ์ศรีทอง(22,500.-) ร้านอุบล โพธิ์ศรีทอง(22,500.-)  
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16 จัดจ้างทําปา้ยไวนิลทรงพระเจริญ และพระบรมฉายา
ลักษณ์ 

9,807 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น.เอ (9,807.-) ร้าน เอ็น.เอ (9,807.-)  

17 จัดจ้างทําอาหารกลางวันและอาหารว่างรับรองผู้เข้า
ประชุมสภา 

4,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พ.สุวรรณศร (4,000.-) ร้าน พ.สุวรรณศร (4,000.-)  

18 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 

4,400 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวรรณภา (4,400.-) ร้านวรรณภา (4,400.-)  

19 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดตันทาราม 

3,080 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านลุงโรจน์โภชนา(3,080.-) ร้านลุงโรจน์โภชนา(3,080.-)  

20 จ้างเหมารถรับส่ง(รถตู้)นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลนนทรี 

15,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านซีซีจีทรานส์ฯ (15,000.-) ร้านซีซีจีทรานส์ฯ (15,000.-)  

21 จัดจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ 81-4091 9,230 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเมืองเก่ากลกสน(9,230.-) ร้านเมืองเก่ากลกสน(9,230.-)  
22 จัดจ้างทําปา้ยอะคริลิกตามโครงการปรับสภาพแวดล้อม

ฯ 
1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น.เอ (1,000.-) ร้าน เอ็น.เอ (1,000.-)  

22 จัดจ้างซ่อมรถส่วนกลาง กค 2667 7,450 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเมืองเก่ากลการ (7,450.-) ร้านเมืองเก่ากลการ (7,450.-)  
23 จัดจ้างย้ายพร้อมติดตั้งและซ่อมเครื่องปรับอากาศ 42,620 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสมบัติพาณิชย์ (42,620.-) ร้านสมบัติพาณิชย์ (42,620.-)  
24 จัดจ้างทําปา้ยไวนิลโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ 450 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น.เอ. (450.-) ร้าน เอ็น.เอ. (450.-)  
25 จัดจ้างทําอาหารกลางวันและอาหารว่างตามโครงการ

ฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ 
11,250 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พ.สุวรรณศร (11,250.-) ร้าน พ.สุวรรณศร (11,250.-)  

26 จ้างเหมารถรับส่ง(รถตู้)นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
มิ.ย.-ก.ย.62 

120,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ซีซีจีทรานส์(120,000.-) ร้าน ซีซีจีทรานส์(120,000.-)  

27 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดตันทาราม 

23,100 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านลุงโรจน์โภชนา(23,100.-) ร้านลุงโรจน์โภชนา(23,100.-)  

28 จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง 1,284 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนด์พีฯ (1,284.-) หจก.อาร์แอนด์พีฯ (1,284.-)  
 

 

 



 


