
แบบ สขร.1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลนนทรี  อําเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

1 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอชที ประจําเดือน ตุลาคม 
2561 

124,846.30 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก
(124,846.30.-) 

สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก
(124,846.30.-) 

 

2 จัดซื้ออาหารว่างสําหรับผู้เข้าประชุมการพิจารณา(ร่าง) 325 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบังอร พิมพ์อรัญ (325.-) ร้านบังอร พิมพ์อรัญ (325.-)  
3 จัดซื้อพวงมาลาเนื่องในวันสวรรณคตสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 13 ตุลาคม 
1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง  นางสาวศิริภรณ์ ศรีเจริญ(1,000.-) นางสาวศิริภรณ์ ศรีเจริญ(1,000.-)  

4 จัดซื้อพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง  นางสาวศิริภรณ์ ศรีเจริญ(1,000.-) นางสาวศิริภรณ์ ศรีเจริญ(1,000.-)  
5 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (สีและทินเนอร์)สําหรับทาสีอาคาร

สํานักงาน 
31,150 วิธีเฉพาะเจาะจง  ร้านสมบัติพาณิชย์ (31,150.-) ร้านสมบัติพาณิชย์ (31,150.-)  

6 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตั้งแต่วันที่ 1 -12 ต.ค.61 

16,000 วิธีเฉพาะเจาะจง  ร้านอาหารชายเฟิร์ส(16,000.-) ร้านอาหารชายเฟิร์ส(16,000.-)  

7 จ้างเหมารถตู้รับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งแต่
วันที่ 1 -12 ต.ค.61 

9,677 วิธีเฉพาะเจาะจง  นายศุภกร พรมงคลพรรณ(9,677.-) นายศุภกร พรมงคลพรรณ(9,677.-)  

8 จัดจ้างทําอาหารกลางวันและอาหารว่างประชุมสภา 4,000 วิธีเฉพาะเจาะจง  ร้านบังอร พิมพ์อรัญ (4,000.-) ร้านบังอร พิมพ์อรัญ (4,000.-)  
        
        
        
        
        

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลนนทรี  อําเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

1 จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

450 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พ.สุวรรณศร (450.-) ร้าน พ.สุวรรณศร (450.-)  

2 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอชที  ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.61- 
30 เม.ย.62 

493,598.40 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก
(493,598.40.-) 

สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก
(493,598.40.-) 

 

3 จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

375 วิธีเฉพาะเจาะจง  ร้าน พ.สุวรรณศร (375.-) ร้าน พ.สุวรรณศร (375.-)  

4 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ประจําเดือน พฤศจิกายน 2561 

41,360 วิธีเฉพาะเจาะจง  ร้านอาหารชายเฟิร์ส (41,360.-) ร้านอาหารชายเฟิร์ส (41,360.-)  

5 จ้างเหมารถตู้รับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งแต่
วันที่ 1 พ.ย.61 – 30 เม.ย.62 

180,000 วิธีเฉพาะเจาะจง  นายศุภกร พรมงคลพรรณ 
(180,000.-) 

นายศุภกร พรมงคลพรรณ 
(180,000.-) 

 

6 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5 
เครื่อง 

22,260 วิธีเฉพาะเจาะจง  ร้านสมบัติพาณิชย์ (22,260.-) ร้านสมบัติพาณิชย์ (22,260.-)  

        
        
        
        
        
        
        

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลนนทรี  อําเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

1 จัดซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันเอดส์และโรคติดต่อ 2,402 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทวีทรัพย์ (2,402.-) ร้านทวีทรัพย์ (2,402.-)  
2 จัดซื้อดอกไม้สําหรับโครงการป้องกันเอดส์และ

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
600 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศิริภรณ์  ศรีเจริญ(600.-) นางสาวศิริภรณ์  ศรีเจริญ(600.-)  

3 จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม
ปรึกษาหารือการจัดงานวันเด็ก 

2,975 วิธีเฉพาะเจาะจง  ร้าน พ.สุวรรณศร (2,975.-) ร้าน พ.สุวรรณศร (2,975.-)  

4 จัดซื้อเครื่องไทยธรรม จํานวน 9 ชุด 4,050 วิธีเฉพาะเจาะจง  นางสาวศิริภรณ์  ศรีเจริญ (4,050.-) นางสาวศิริภรณ์  ศรีเจริญ (4,050.-)  
5 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟสํานักปลัด จํานวน 10 เครื่อง 24,000 วิธีเฉพาะเจาะจง  หจก.อาร์แอนด์พี คอมพ์ซิสเต็ม 

(24,000.-) 
หจก.อาร์แอนด์พี คอมพ์ซิสเต็ม 
(24,000.-) 

 

6 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟกองคลัง  จํานวน 5 เครื่อง 12,000 วิธีเฉพาะเจาะจง  หจก.อาร์แอนด์พี คอมพ์ซิสเต็ม 
(12,000.-) 

หจก.อาร์แอนด์พี คอมพ์ซิสเต็ม 
(12,000.-) 

 

7 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟกองช่าง จํานวน 4 เครื่อง 9,600 วิธีเฉพาะเจาะจง  หจก.อาร์แอนด์พี คอมพ์ซิสเต็ม 
(9,600.-) 

หจก.อาร์แอนด์พี คอมพ์ซิสเต็ม 
(9,600.-) 

 

8 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟกองการศึกษาฯ จํานวน 7 เครื่อง 16,800 วิธีเฉพาะเจาะจง  หจก.อาร์แอนด์พี คอมพ์ซิสเต็ม 
(16,800.-) 

หจก.อาร์แอนด์พี คอมพ์ซิสเต็ม 
(16,800.-) 

 

9 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟกองสาธารณสุข จํานวน 2 เครื่อง 4,800 วิธีเฉพาะเจาะจง  หจก.อาร์แอนด์พี คอมพ์ซิสเต็ม 
(4,800.-) 

หจก.อาร์แอนด์พี คอมพ์ซิสเต็ม 
(4,800.-) 

 

10 จัดซื้อเหรียญ วัสดุ อุปกรณ์กีฬาโครงการแข่งขันกฬีา
เด็กและเยาวชน 

59,385 วิธีเฉพาะเจาะจง  ร้านอ๊อฟสปอร์ต (59,385.-) ร้านอ๊อฟสปอร์ต (59,385.-)  

11 จัดซื้อน้ําดื่มและน้ําแข็ง ตามโครงการแข่งขันกีฬา 1,900 วิธีเฉพาะเจาะจง  นางมณโฑ เนาว์เพชร (1,900.-) นางมณโฑ เนาว์เพชร (1,900.-)  
12 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์โครงการแข่งขันกีฬา 11,140 วิธีเฉพาะเจาะจง นางมณโฑ เนาว์เพชร (1,900.-) นางมณโฑ เนาว์เพชร (1,900.-)  
13 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ประจําเดือน ธันวาคม 2561 
33,480 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาหารชายเฟิร์ส (33,480.-) ร้านอาหารชายเฟิร์ส (33,480.-)  

 

 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลนนทรี  อําเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

14 จัดจ้างทําปา้ยไวนิลโครงการป้องกันเอดส์และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ 

1,500 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น.เอ (1,500.-) ร้าน เอ็น.เอ (1,500.-)  

15 จัดจ้างทําเอกสารประกอบโครงการป้องกันเอดส์ฯ 10,400 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านมดก๊อปปี้ (10,400.-) ร้านมดก๊อปปี้ (10,400.-)  
16 จัดจ้างทําอาหารกลางวันและอาหารว่างโครงการ

ป้องกันเอดส์ 
20,000 วิธีเฉพาะเจาะจง  ร้าน พ.สุวรรณศร (20,000.-) ร้าน พ.สุวรรณศร (20,000.-)  

17 จัดจ้างทําตรายางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3,090 วิธีเฉพาะเจาะจง  ร้านทวีทรัพย์ (3,090.-) ร้านทวีทรัพย์ (3,090.-)  
18 จัดจ้างทําปา้ยโครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน 1,200 วิธีเฉพาะเจาะจง  ร้าน เอ็น.เอ (1,200.-) ร้าน เอ็น.เอ (1,200.-)  
19 จัดจ้างทําแนวกนัไฟ หมู่ 5 12,000 วิธีเฉพาะเจาะจง  ร้าน ส.สหกิจ (12,000.-) ร้าน ส.สหกิจ (12,000.-)  
20 เช่าเต็นท์ตามโครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง  นายสุคนธ์ พวงจําปา (1,000.-) นายสุคนธ์ พวงจําปา (1,000.-)  
21 เช่าเครื่องเสียงตามโครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน 3,000 วิธีเฉพาะเจาะจง  นายโกศล กองมงคล (3,000.-) นายโกศล กองมงคล (3,000.-)  
22 จัดจ้างทําปา้ยไวนิลโครงการรณรงค์ป้องกันและลด

อุบัติเหตุบนท้องถนน 
990 วิธีเฉพาะเจาะจง  ร้านออนแฮนด์ช้อป (990.-) ร้านออนแฮนด์ช้อป (990.-)  

23 จัดจ้างทําปา้ยประกาศห้ามทิ้งขยะพร้อมติดตั้ง 4 ป้าย 23,968 วิธีเฉพาะเจาะจง  หจก.กบินทร์บุรีอิงค์เจ็ท (23,968.-) หจก.กบินทร์บุรีอิงค์เจ็ท (23,968.-)  
24 จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์สําหรับกองคลัง 3 เครื่อง 12,086 วิธีเฉพาะเจาะจง  หจก.อาร์แอนด์พีฯ (12,086.-) หจก.อาร์แอนด์พีฯ (12,086.-)  
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน  มกราคม  พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลนนทรี  อําเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

1 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์(วิศวกรโยธ) 30,000 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนด์พีฯ (29,800.-) หจก.อาร์แอนด์พีฯ (29,800.-)  
2 จัดซื้อหมึกปริ๊นเตอร์กองคลัง 19,180 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนด์พีฯ(19,180.-) หจก.อาร์แอนด์พีฯ(19,180.-)  
3 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 30,981 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.พี.ซัพพลาย (30,981.-) ร้าน เอส.พี.ซัพพลาย (30,981.-)  
4 จัดซื้อของรางวัล(ถุงผ้า) โครงการวันเด็กแห่งชาติ 22,500 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน มด ก๊อปปี้ (22,500.-) ร้าน มด ก๊อปปี้ (22,500.-)  
5 จัดซื้อธงชาติ จํานวน 12 ผืน 2,100 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทวีทรัพย์ (2,100.-) ร้านทวีทรัพย์ (2,100.-)  
6 จัดซื้อดอกไม้โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ 2,500 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศิริภรณ์ ศรีเจริญ (2,500.-) นางสาวศิริภรณ์ ศรีเจริญ (2,500.-)  
7 จัดซื้อวัสดุ(หญ้าเทียม)โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ 8,025 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ศิริลักษณ์กบินทร์บุรี(8,025.-) หจก.ศิริลักษณ์กบินทร์บุรี(8,025.-)  
8 จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมปรึกษาหารือใน

การจัดงานประเพณีสู่ขวัญข้าว 
1,650 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พ.สุวรรณศร(1,650.-) ร้าน พ.สุวรรณศร(1,650.-)  

9 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 81,500 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.พี.ซัพพลาย(81,500.-) ร้าน เอส.พี.ซัพพลาย(81,500.-)  
10 จัดซื้อวัสดุสํานักงานกองคลงั 15,148 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น.เอ (15,148.-) ร้าน เอ็น.เอ (15,148.-)  
11 จัดซื้อวัสดุสํานักงานสํานักปลัด 37,479 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น.เอ.(37,479.-) ร้าน เอ็น.เอ.(37,479.-)  
12 จัดซื้อดอกไม้สําหรับโครงการแก้ไขเหตุรําคาญ 300 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศิริภรณ์ ศรีเจริญ(300.-) นางสาวศิริภรณ์ ศรีเจริญ(300.-)  
13 จัดซื้อวัสดุสํานักงานกองช่าง 21,946 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น.เอ (21,946.-) ร้าน เอ็น.เอ (21,946.-)  
14 จัดซื้อวัสดุสํานักงานกองสาธารณสุข 7,332 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น.เอ (7,332.-) ร้าน เอ็น.เอ (7,332.-)  
15 จัดซื้อปุ๋ยเคมี 15-15-15 จํานวน 2 กระสอบ 1,600 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเกษตรหนองไฮ(1,600.-) ร้านเกษตรหนองไฮ(1,600.-)  
16 จัดซื้อวัสดุสําหรับซ่อมแซมห้องน้ําหอประชุม 10,840 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.พี.ซัพพลาย (10,840.-) ร้าน เอส.พี.ซัพพลาย (10,840.-)  

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน  มกราคม  พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลนนทรี  อําเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

17 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 39,480 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาหารชายเฟิร์ส(39,480.-) ร้านอาหารชายเฟิร์ส(39,480.-)  
18 จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จพง.พัสดุ 642 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนด์พีฯ (642.-) หจก.อาร์แอนด์พีฯ (642.-)  
20 จัดจ้างทําปา้ยไวนิลโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 7,560 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น.เอ (7,560.-) ร้าน เอ็น.เอ (7,560.-)  
21 เช่าเต็นท์โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 42,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ต.นําโชค (42,000.-) ร้าน ต.นําโชค (42,000.-)  
22 จัดจ้างทําปา้ยไวนิลโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ 4,320 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น.เอ (4,320.-) ร้าน เอ็น.เอ (4,320.-)  
23 จัดจ้างรถโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการวันเด็ก

แห่งชาติ 
2,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นางดําเนิน แก้ววงษ์บน (2,000.-) นางดําเนิน แก้ววงษ์บน (2,000.-)  

24 เช่าเวที เครื่องเสียง ซุ้มเก้าอี้โครงการวันเด็กแห่งชาติ 20,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสมบัติพาณิชย์ (20,000.-) ร้านสมบัติพาณิชย์ (20,000.-)  
25 จัดจ้างทําอาหารโครงการวันเด็กแห่งชาติ 25,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พ.สุวรรณศร (25,000.-) ร้าน พ.สุวรรณศร (25,000.-)  
26 จัดจ้างซ่อมระบบประปา 14,160 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ท.รุ่งไพศาล (14,160.-) ร้าน ท.รุ่งไพศาล (14,160.-)  
27 จัดจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ 81-9746 33,790 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเมืองเก่ากลการ  (33,790.-) ร้านเมืองเก่ากลการ  (33,790.-)  
28 จัดจ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า 81-6007 14,400 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเมืองเก่ากลการ (14,400.-) ร้านเมืองเก่ากลการ (14,400.-)  
29 จัดจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า จํานวน 5 เครื่อง 22,214.27 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเพาเวอร์ทูลส์กบินทร์บุรี 

(22,214.27) 
ร้านเพาเวอร์ทูลส์กบินทร์บุรี 
(22,214.27) 

 

30 จัดจ้างซ่อมและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 36,011 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสมบัติพาณิชย์ (36,011.-) ร้านสมบัติพาณิชย์ (36,011.-)  
31 จัดซื้อจานรับสัญญาณพร้อมติดตั้ง 2 จุด 7,500 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกูดส์เซฟ เทรดดิ้ง (7,500.-) ร้านกูดส์เซฟ เทรดดิ้ง (7,500.-)  
32 จัดจ้างทําปา้ยไวนิลการชําระภาษี 7 ป้าย 9,945 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น.เอ (9,945.-) ร้าน เอ็น.เอ (9,945.-)  
33 จัดจ้างทําอาหารกลางวันและอาหารว่างโครงการแก้ไข

เหตุรําคาญ 
6,250 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พ.สุวรรณศร (6,250.-) ร้าน พ.สุวรรณศร (6,250.-)  

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน  มกราคม  พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลนนทรี  อําเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

34 จัดจ้างทําปา้ยไวนิลโครงการแก้ไขเหตุรําคาญ 450 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น.เอ (450.-) ร้าน เอ็น.เอ (450.-)  
35 จัดจ้างทําปา้ยไวนิลโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ 1,800 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น.เอ (1,800.-) ร้าน เอ็น.เอ (1,800.-)  
36 จัดจ้างทําเอกสารประกอบอบรมโครงการส่งเสริมการ

คัดแยกขยะ 
7,200 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน มดก๊อปปี้ (7,200.-) ร้าน มดก๊อปปี้ (7,200.-)  

37 จัดจ้างทําอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ 

20,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พ.สุวรรณศร (20,000.-) ร้าน พ.สุวรรณศร (20,000.-)  

38 จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 5 เครื่อง 3,500 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเคทีคอมพิวเตอร์ (3,500.-) ร้านเคทีคอมพิวเตอร์ (3,500.-)  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลนนทรี  อําเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

1 จัดซื้อวัสดุในการติดตั้งป้าย(ป้ายภาษีและป้ายเลือกตั้ง) 3,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกูดส์เซฟเทรดดิ้ง (3,000.-) ร้านกูดส์เซฟเทรดดิ้ง (3,000.-)  
2 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 12 รายการ 16,680 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกูดสืเซฟเทรดดิ้ง (16,680.-) ร้านกูดสืเซฟเทรดดิ้ง (16,680.-)  
3 จัดซื้อวัสดุสํานักงานกองช่าง 5,104 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น.เอ (5,104.-) ร้าน เอ็น.เอ (5,104.-)  
4 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สํานักปลัด 12,290 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนด์พีฯ (12,290.-) หจก.อาร์แอนด์พีฯ (12,290.-)  
5 จัดซื้อหมึกปริ๊นเตอร์กองคลัง 14,740 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนด์พีฯ (14,740.-) หจก.อาร์แอนด์พีฯ (14,740.-)  
6 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วนตําบลนนทรี 
34,580 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาหารชายเฟิร์ส (34,580.-) ร้านอาหารชายเฟิร์ส (34,580.-)  

7 จัดจ้างทําอาหารกลางวันและอาหารว่างผู้เข้าประชมุ
สภา 

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

8 จัดจ้างทําปา้ยชื่ออะคริลิค(พนักงานและผู้บริหาร) 
จํานวน 29 ป้าย 

4,350 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น.เอ (4,350.-) ร้าน เอ็น.เอ (4,350.-)  

9 จัดจ้างทําปา้ยไวนิลโครงการสู่ขวัญข้าว 10,839 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น.เอ (10,839.-) ร้าน เอ็น.เอ (10,839.-)  
10 เช่าเต็นท์โดม เต็นท์ เวที เครื่องเสียง ตกแต่งสถานที่ 

จัดทําสปอร์ตโฆษณาประชาสัมพันธ์ โครงการจัดงาน
ประเพณีสู่ขวัญข้าว 

34,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ต.นําโชค (34,000.-) ร้าน ต.นําโชค (34,000.-)  

11 จัดจ้างหมอขวัญและวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดงาน
ประเพณีสู่ขวัญข้าว 

6,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิจาร ชมชื่น (6,000.-) นายวิจาร ชมชื่น (6,000.-)  

12 จัดจ้างทําอาหารกลางวันตามโครงการจัดงานประเพณีสู่
ขวัญข้าว 

12,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พ.สุวรรณศร (12,000.-) ร้าน พ.สุวรรณศร (12,000.-)  

13 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลนนทรี 

38,220 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาหารชายเฟิร์ส (38,220.-) ร้านอาหารชายเฟิร์ส (38,220.-)  

       
 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลนนทรี  อําเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

1 จัดซื้อเครื่องทําลายกระดาษ 1 เครื่อง 27,000 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนด์พีฯ (27,000.-) หจก.อาร์แอนด์พีฯ (27,000.-)  
2 จัดซื้อทรายอะเบท 345,600 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ทีเอส เอ็นฯ (345,600.-) บ.ทีเอส เอ็นฯ (345,600.-)  
3 จัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค Compuprint  1 เครื่อง 35,000 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนด์พีฯ (35,000.-) หจก.อาร์แอนด์พีฯ (35,000.-)  
4 จัดซื้อป้ายไฟสามเหลี่ยม (หยุดตรวจ) 2 ป้าย 24,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านดํารงโรจน์ (24,000.-) ร้านดํารงโรจน์ (24,000.-)  
5 จัดซื้อวัสดุการศึกษาวัสดุสํานักงานสื่อการเรียนการสอน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
136,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สยามครีเอท ฯ (136,000.-) บ.สยามครีเอท ฯ (136,000.-)  

6 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
นนทรี 

32,473 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น.เอ (32,473.-) ร้าน เอ็น.เอ (32,473.-)  

7 จัดซื้อพร้อมติดตั้งตู้ระบบสาขาโทรศัพท์ 56,900 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนด์พีฯ (56,900.-) หจก.อาร์แอนด์พีฯ (56,900.-)  
8 จัดซื้อวัสดุสําหรับกิจกรรมโครงการรณรงค์ลดมลภาวะ 1,140 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกูดส์เซฟ เทรดดิ้ง (1,140.-) ร้านกูดส์เซฟ เทรดดิ้ง (1,140.-)  
9 จัดซื้อพรมปูพื้น ตามโครงการรณรงค์ลดมลภาวะ 10,700 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ศิริลักษณ์กบินทร์บุรี (10,700.-) หจก.ศิริลักษณ์กบินทร์บุรี (10,700.-)  
10 จัดซื้อดอกไม้สําหรับกิจกรรมโครงการรณรงค์ลด

มลภาวะ 
6,400 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริภรณ์ ศรีเจริญ (6,400.-) น.ส.ศิริภรณ์ ศรีเจริญ (6,400.-)  

11 จัดซื้อชุดอุปกรณ์ DLTV 27,700 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สอยดาวคอมพิวเตอร์ (27,700.-) บ.สอยดาวคอมพิวเตอร์ (27,700.-)  
12 จัดซื้อจอรับภาพมอนิเตอร์และเครื่องมัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร์ 
46,000 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนด์พีฯ (46,000.-) หจก.อาร์แอนด์พีฯ (46,000.-)  

13 จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานซ่อมแซมงาน
บํารุงรักษา 

15,513 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกูดส์เซฟเทรดดิ้ง (15,513.-) ร้านกูดส์เซฟเทรดดิ้ง (15,513.-)  

14 จัดซื้อเครื่องเล่นสนามตามโครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬา
เครื่องเล่นสนามฯ 

150,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สยามครีเอทฯ (150,000.-) บ.สยามครีเอทฯ (150,000.-)  

 

 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลนนทรี  อําเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

15 จัดจ้างทําแนวกนัไฟรอบบ่อขยะ หมู่ 7 4,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.พี.ซัพพลาย (4,000.-) ร้าน เอส.พี.ซัพพลาย (4,000.-)  
16 จัดจ้างทําปา้ยไวนิลโครงการรณรงค์ป้องกันโรค

ไข้เลือดออก 3 ป้าย 
2,538 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น.เอ (2,538.-) ร้าน เอ็น.เอ (2,538.-)  

17 จัดจ้างทําปา้ยไวนิลโครงการรณรงค์ลดมลภาวะ 5,400 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น.เอ (5,400.-) ร้าน เอ็น.เอ (5,400.-)  
18 เช่าเต็นท์ เช่าเก้าอี้ เวทีและเครื่องเสียงตามโครงการลด

มลภาวะ 
7,500 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ต.นําโชค (7,500.-) ร้าน ต.นําโชค (7,500.-)  

19 จัดจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ 81-4091 8,060 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเมืองเก่ากลการ (8,060.-) ร้านเมืองเก่ากลการ (8,060.-)  
20 จัดจ้างซ่อมรถส่วนกลาง กข 7352 14,870 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบูรพาคาร์เซอร์วิส(14,870.-) ร้านบูรพาคาร์เซอร์วิส(14,870.-)  
21 โครงการปรับปรุงสํานักงาน อบต.ชั้น 2 195,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.พี.ซัพพลาย (195,000.-) ร้าน เอส.พี.ซัพพลาย (195,000.-)  
22 จัดจ้างติดตั้งจอรับภาพและเครื่องมัลติมีเดียห้องประชุม 15,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.พี.ซัพพลาย(15,000.-)   
       
       
       
       
       
       

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน  เมษายน  พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลนนทรี  อําเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

1 จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 102,240 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสิทธลิักษณ์การเกษตร(102,240.-) ร้านสิทธลิักษณ์การเกษตร(102,240.-)  
2 จัดซื้อวัสดุสํานักงานกองคลงั 5,839 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น.เอ (5,839.-) ร้าน เอ็น.เอ (5,839.-)  
3 จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันจักรี 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริภรณ์ ศรีเจริญ(1,000.-) น.ส.ศิริภรณ์ ศรีเจริญ(1,000.-)  
4 จัดซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ธงอาเซียนและวัสดุ

อุปกรณ์สําหรับตั้งโต๊ะหมู่บูชา 
119,320 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอุบลโพธิ์ศรีทอง (119,320.-) ร้านอุบลโพธิ์ศรีทอง (119,320.-)  

5 จัดซื้อกรวยและแผงกั้นเหล็กจราจร 49,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน D.B.SUPPLY(49,000.-) ร้าน D.B.SUPPLY(49,000.-)  
6 จัดซื้อหมึกปริ๊นเตอร์กองคลัง 9,050 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนด์พีฯ (9,050.-) หจก.อาร์แอนด์พีฯ (9,050.-)  
7 จัดซื้อวัสดุเพื่อทําฐานตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณหน้า

สํานักงาน อบต. 
8,750 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.พี.ซัพพลาย(8,750.-) ร้าน เอส.พี.ซัพพลาย(8,750.-)  

8 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 16,375 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอส.พี.ซัพพลาย (16,375.-) ร้านเอส.พี.ซัพพลาย (16,375.-)  
9 จัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมบ้านตามโครงการปรับ

สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย จํานวน 2 หลัง 
40,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอส.พี.ซัพพลาย (40,000.-) ร้านเอส.พี.ซัพพลาย (40,000.-)  

10 จัดจ้างทําอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
นนทรี 

32,760 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาหารชายเฟิร์ส(32,760.-) ร้านอาหารชายเฟิร์ส(32,760.-)  

11 จัดจ้างทําปา้ยไวนิลโครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนน 

1,500 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น.เอ (1,500.-) ร้าน เอ็น.เอ (1,500.-)  

12 โครงการเปลี่ยนฝาปิดบ่อรับน้ําตะแกรงเหล็กหน้าตลาด
แพนเวย์และศาลาหมู่บ้านมั่นคง 

32,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.พี.ซัพพลาย(32,000.-) ร้าน เอส.พี.ซัพพลาย(32,000.-)  

13 จัดจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ห้องน้ําและซ่อมแซมท่อระบาย
น้ําหลังศูนย์ อปพร. 

74,959 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน  เอส.พีซัพพลาย(74,959.-) ร้าน  เอส.พีซัพพลาย(74,959.-)  

14 โครงการวางท่อระบายน้ํา หมู่ 11 11,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ส.สหกิจการค้า (11,000.-) ร้าน ส.สหกิจการค้า (11,000.-)  
 

 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลนนทรี  อําเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

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

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลนนทรี  อําเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

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.-)  
 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลนนทรี  อําเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

1 จัดซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลนนทรี 

29,100 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรัชพลพานิช (29,100.-) ร้านรัชพลพานิช (29,100.-)  

2 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 เครื่อง 43,800 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนด์พีฯ (43,800.-) หจก.อาร์แอนด์พีฯ (43,800.-)  
3 จัดซื้ออาหารว่างรับรองผู้เข้าประชุมทบทวนแผน 725 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พ.สุวรรณศร (725.-) ร้าน พ.สุวรรณศร (725.-)  
4 จัดซื้อถ้วยรางวัลสําหรับการประกวดขบวนรณรงค์ตาม

โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3,570 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น.เอ (3,570.-) ร้าน เอ็น.เอ (3,570.-)  

5 จัดซื้อทรายกําจัดลูกน้ํา (ทรายอะเบท) 32 ถัง 144,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็นฯ (144,000.-) บริษัท ที เอ็นฯ (144,000.-)  
6 จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า 52,165 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอส พี ซัพพลาย (52,165.-) ร้าน เอส พี ซัพพลาย (52,165.-)  
7 จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 รีม 10,400 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น.เอ (10,400.-) ร้าน เอ็น.เอ (10,400.-)  
8 จัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวันศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นนทรี 
38,400 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน รัชพลพานิช (38,400.-) ร้าน รัชพลพานิช (38,400.-)  

9 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 คัน ตามโครงการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 

108,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววิภาพร มีชัย (108,000.-) นางสาววิภาพร มีชัย (108,000.-)  

10 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 

30,800 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวรรณภา (30,800.-) ร้านวรรณภา (30,800.-)  

11 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

113,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านซีซีจีทรานส์แอนด์ซัพพลาย
(113,000.-) 

ร้านซีซีจีทรานส์แอนด์ซัพพลาย
(113,000.-) 

 

12 จัดจ้างทําอาหารกลางวันและอาหารว่างรับรองผู้เข้า
ประชุมสภาพ 

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

13 จัดจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะเลขทะเบียน 81-9746 17,700 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเมืองเก่ากลการ (17,700.-) ร้านเมืองเก่ากลการ (17,700.-)  
14 จัดจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะเลขทะเบียน 81-4091 10,900 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเมืองเก่ากลการ (10,900.-) ร้านเมืองเก่ากลการ (10,900.-)  

 

 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลนนทรี  อําเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

15 จัดจ้างซ่อมประปาสําหรับรถดับเพลิง อบต.นนทรี 31,910 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอส พี ซัพพลาย (31,910.-) ร้านเอส พี ซัพพลาย (31,910.-)  
16 จัดจ้างทําปา้ยไวนิลตามโครงการแก้ไขและป้องกัน

ปัญหายาเสพติด 
2,047 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น เอ (2,047.-) ร้าน เอ็น เอ (2,047.-)  

17 จัดจ้างทําอาหารกลางวันและอาหารว่างตามโครงการ
แก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด 

26,800 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พ.สุวรรณศร (26,800.-) ร้าน พ.สุวรรณศร (26,800.-)  

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลนนทรี  อําเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

1 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที 319,978.76 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังน้ําเย็น (319,978.76) สหกรณ์โคนมวังน้ําเย็น (319,978.76)  
2 จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มรับรองผู้เข้าประชุม 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พ.สุวรรณศร (1,000.-) ร้าน พ.สุวรรณศร (1,000.-)  
3 จัดซื้อวัสดุสําหรับจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมฯ 69,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอุบล โพธิ์ศรีทอง (69,000.-) ร้านอุบล โพธิ์ศรีทอง (69,000.-)  
4 จัดซื้อเครื่องไทยธรรมและดอกไม้โครงการจัดงาน

ประเพณีแห่เทียน 
7,750 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศิริภรณ์ ศรีเจริญ(7,750.-) นางสาวศิริภรณ์ ศรีเจริญ(7,750.-)  

5 จัดซื้อน้ํายาฆ่าเชื้อโรค (เดทตอล) 6 ลัง 27,900 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น.เอ (27,900.-) ร้าน เอ็น.เอ (27,900.-)  
6 จัดซื้อวัสดุการเกษตรประดับบริเวณซุ้ม 18,300 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านณัฐพงษ์พาณิชย์ (18,300.-) ร้านณัฐพงษ์พาณิชย์ (18,300.-)  
7 จัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวันศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลนนทรี 
40,320 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรัชพลพานิช (40,320.-) ร้านรัชพลพานิช (40,320.-)  

8 จัดจ้างทําปา้ยไวนิลตามโครงการจัดงานประเพณีแห่
เทียน 

450 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น เอ (450.-) ร้าน เอ็น เอ (450.-)  

9 จัดจ้างซ่อมแซมถนนสุวรรณศร-หนองข่า 126,500 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอส พี ซัพพลาย (126,500.-) ร้าน เอส พี ซัพพลาย (126,500.-)  
10 จัดจ้างทําปา้ยไวนิลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 1 ป้าย 4,687 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น เอ (4,687.-) ร้าน เอ็น เอ (4,687.-)  
11 จัดจ้างซ่อมรถส่วนกลาง เลขทะเบียน กค 2667 4,300 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เมืองเก่ากลการ (4,300.-) ร้าน เมืองเก่ากลการ (4,300.-)  
12 จ้างเหมารถตู้ 1 คัน 20,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ กองเงินกลาง(20,000.-) นายประเสริฐ กองเงินกลาง(20,000.-)  
       
       

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลนนทรี  อําเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

1 จัดซื้อวัสดุสํานักงานกองคลงั 6,610 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น เอ (6,610.-) ร้าน เอ็น เอ (6,610.-)  
2 จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายพนักงานเก็บขนขยะ 16 ชุด 7,824 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน มดก๊อปปี้ (7,824.-) ร้าน มดก๊อปปี้ (7,824.-)  
3 จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(ถุงมือยาง ถุงมือผ้า ผ้าปิดจมูก 

และรองเท้าบู๊ท) 
22,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกูดส์เซฟ เทรดดิ้ง (22,000.-) ร้านกูดส์เซฟ เทรดดิ้ง (22,000.-)  

4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นโครงการป้องกันการจมน้ําใน
เด็กวัยเรียน 

100,000 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอฟบีที สปอร์ต 2000 (100,000.-) หจก.เอฟบีที สปอร์ต 2000 
(100,000.-) 

 

5 จัดซื้อวัสดุสํานักงานสํานักปลัด 36,030 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น เอ (36,030) ร้าน เอ็น เอ (36,030)  
6 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 66,628 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น เอ (66,628.-) ร้าน เอ็น เอ (66,628.-)  
7 จัดซื้อหมึกปริ๊นเตอร์สําหรับกองคลัง 20,300 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น เอ (20,300.-) ร้าน เอ็น เอ (20,300.-)  
8 จัดซื้อผ้าม่านและวอลเปเปอร์พร้อมติดตั้งห้องรองนายก 59,050 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านศิรดาผ้าม่าน (59,050.-) ร้านศิรดาผ้าม่าน (59,050.-)  
9 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นนทรี 167,440 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น เอ (167,440.-) ร้าน เอ็น เอ (167,440.-)  
10 จัดซื้อม่านปรับแสง ขนาด 85*108 ซม.  14 อัน 18,900 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น เอ (18,900.-) ร้าน เอ็น เอ (18,900.-)  
11 จัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน

สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบล
นนทรี 

35,185 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรัชพลพานิช (35,185.-) ร้านรัชพลพานิช (35,185.-)  

12 จัดจ้างทําอาหารกลางวันและอาหารว่างรับรองผู้เข้า
ประชุมสภา 

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

13 จัดจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน 81-9746 30,040 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเมืองเก่ากลการ (30,040.-) ร้านเมืองเก่ากลการ (30,040.-)  
14 จัดจ้างทําปา้ยไวนิลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค. 4,687 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น เอ (4,687.-) ร้าน เอ็น เอ (4,687.-)  
15 จัดจ้างทําปา้ยไวนิลตามโครงการป้องกันการจมน้ํา 675 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น เอ (675.-) ร้าน เอ็น เอ (675.-)  
16 จัดจ้างทําปา้ยไวนิลตามโครงการเข้าค่ายหลักสูตรโตไป

ไม่โกง 
360 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น เอ (360.-) ร้าน เอ็น เอ (360.-)  

17 จัดจ้างทําอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม และ
ค่าเช่าสถานที่โครงการป้องกันการจมน้ํา 

29,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สหพัฒอินเตอร์โฮลดิ้งฯ (29,000.-) บ.สหพัฒอินเตอร์โฮลดิ้งฯ (29,000.-)  

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลนนทรี  อําเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

18 จัดจ้างทําอาหารกลางวันและอาหารว่างรับรองผู้เข้า
ประชุมสภา 

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

19 จัดจ้างซ่อมแซมระบบประปา เขานางจีน หมู่ 14 8,800 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ท.รุ่งไพศาลถังเหล็ก (8,800.-) หจก.ท.รุ่งไพศาลถังเหล็ก (8,800.-)  
20 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศโครงการเข้าค่ายโตไปไม่โกง 108,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววิภาพร มีชัย (108,000.-) นางสาววิภาพร มีชัย (108,000.-)  
21 จัดจ้างซ่อมรถบรรทุกน้ํา เลขทะเบียน บท 8404 53,990 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเมืองเก่ากลการ (53,990.-) ร้านเมืองเก่ากลการ (53,990.-)  
22 จัดจ้างซ่อมรถบรรทุกน้ํา เลขทะเบียน บน 5054 17,750 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเมืองเก่ากลการ (17,750.-) ร้านเมืองเก่ากลการ (17,750.-)  
23 จัดจ้างทําปา้ยไวนิลโครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ 450 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น เอ (450.-) ร้าน เอ็น เอ (450.-)  
24 จัดจ้างเข้าเล่มข้อบัญญัติ 6 เล่ม 900 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน มดก๊อปปี้ (900.-) ร้าน มดก๊อปปี้ (900.-)  
25 โครงการก่อสร้างโครงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.

นนทรี 
68,500 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอส พี เอ็นจิเนียริ่ง 1975 

(68,500.-) 
หจก.เอส พี เอ็นจิเนียริ่ง 1975 
(68,500.-) 

 

26 จัดจ้างทําอาหารกลางวันและอาหารว่างโครงการสงูวัย
ใส่ใจสุขภาพ 

16,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พ.สุวรรณศร (16,000.-) ร้าน พ.สุวรรณศร (16,000.-)  

       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลนนทรี  อําเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

1 จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สําหรับเด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

10,760 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น.เอ (10,760.-) ร้าน เอ็น.เอ (10,760.-)  

2 จัดซื้อวัสดุสํานักงานสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

72,270 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น.เอ (72,270.-) ร้าน เอ็น.เอ (72,270.-)  

3 จัดซื้อถังขยะ ขนาด 120 ลิตร จํานวน 90 ถัง 148,500 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซินเตอร์โปรดักส์ฯ(148,500.-) บ.ซินเตอร์โปรดักส์ฯ(148,500.-)  
4 จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคตามโครงการปรับ

สภาพแวดล้อม 2 หลัง 
2,800 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านปราณีโภชนาการ (2,800.-) ร้านปราณีโภชนาการ (2,800.-)  

5 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 

12,450 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามครีเอทอินเตอร์เทรดฯ 
(12,450.-) 

บริษัท สยามครีเอทอินเตอร์เทรดฯ 
(12,450.-) 

 

6 จัดซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย อายุ 3-5 
ปี 

10,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามครีเอทอินเตอร์เทรดฯ 
(10,000.-) 

บริษัท สยามครีเอทอินเตอร์เทรดฯ 
(10,000.-) 

 

7 จัดซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย อายุ 3-5 
ปี 

1,200 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามครีเอทอินเตอร์เทรดฯ 
(1,200.-) 

บริษัท สยามครีเอทอินเตอร์เทรดฯ 
(1,200.-) 

 

8 จัดซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย อายุ 3-5 
ปี 

2,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามครีเอทอินเตอร์เทรดฯ 
(2,000.-) 

บริษัท สยามครีเอทอินเตอร์เทรดฯ 
(2,000.-) 

 

9 จัดซื้อเครื่องขัดพื้น ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง 20,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น.เอ (20,000.-) ร้าน เอ็น.เอ (20,000.-)  
10 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

อบต.นนทรี 
28,404 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น เอ (28,404.-) ร้าน เอ็น เอ (28,404.-)  

11 จัดซื้อดอกไม้สําหรับพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวน 600 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศิริภรณ์ ศรีเจริญ (600.-) นางสาวศิริภรณ์ ศรีเจริญ (600.-)  
12 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 69,500 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอส พี ซัพพลาย (69,500.-) ร้าน เอส พี ซัพพลาย (69,500.-)  
13 จัดซื้อวัสดุสํานักงานสําหรับกองคลัง 4,180 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น เอ (4,180.-) ร้าน เอ็น เอ (4,180.-)  

 

 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลนนทรี  อําเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

14 จัดซื้ออาหารว่าง วัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนสาระการเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 

1,430 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน รัชพลพานิช (1,430.-) ร้าน รัชพลพานิช (1,430.-)  

15 จัดซื้ออาหารว่าง วัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนสาระการเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดตันทาราม 

1,330 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน รัชพลพานิช (1,330.-) ร้าน รัชพลพานิช (1,330.-)  

16 จัดซื้อต้นไม้และวัสดุโครงการ 1 อปท 1 ถนน 110,800 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านณัฐพลพาณชิย์ (110,800.-) ร้านณัฐพลพาณชิย์ (110,800.-)  
17 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สําหรับจัดทําเสาไม้และเสาเหล็ก

ตามโครงการ 1 อปท 1 ถนน 
65,535 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอส พี ซัพพลาย (65,535.-) ร้าน เอส พี ซัพพลาย (65,535.-)  

18 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน 60 รายการ 278,150 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามครีเอทฯ (278,150.-) บริษัท สยามครีเอทฯ (278,150.-)  
19 จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย 126,718 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอส พี ซัพพลาย (126,718.-) ร้าน เอส พี ซัพพลาย (126,718.-)  
20 จัดซื้ออ่างล้างมือสแตนเลส 6 ก๊อก จํานวน 2 ชุด 59,800 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอส พี ซัพพลาย (59,800.-) ร้าน เอส พี ซัพพลาย (59,800.-)  
21 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 10,350 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอส พี ซัพพลาย (10,350.-) ร้าน เอส พี ซัพพลาย (10,350.-)  
22 จัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชํารุด จํานวน 17 

รายการ 
6,870 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน กูดส์เซฟ เทรดดิ้ง (6,870.-) ร้าน กูดส์เซฟ เทรดดิ้ง (6,870.-)  

23 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 5,065 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกูดส์เซฟ เทรดดิ้ง (5,065.-) ร้านกูดส์เซฟ เทรดดิ้ง (5,065.-)  
24 จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ 1 เครื่อง 18,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น เอ (18,000.-) ร้าน เอ็น เอ (18,000.-)  
25 จัดซื้อหมึกปริ๊นเตอร์สํานักปลัด 17 รายการ 54,450 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น เอ (54,450.-) ร้าน เอ็น เอ (54,450.-)  
26 จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มรับรองคณะกรรมการ

บริหารศูนย์ 
825 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรัชพลพานิช (825.-) ร้านรัชพลพานิช (825.-)  

27 จัดจ้างตัดชุดเครื่องแบบพร้อมเครื่องหมาย อปพร 50 
ชุด 

100,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน DB.SUPPY (100,000.-) ร้าน DB.SUPPY (100,000.-)  

28 จัดจ้างทําปา้ยไวนิลโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 450 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น เอ (450.-) ร้าน เอ็น เอ (450.-)  
 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลนนทรี  อําเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

29 จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มโครงการส่งเสริม
สุขภาพช่องปาก 

600 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านมดก๊อปปี้ (600.-) ร้านมดก๊อปปี้ (600.-)  

30 จัดจ้างทําอาหารกลางวันและอาหารว่างโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 

12,800 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรัชพลพานิช(12,800.-) ร้านรัชพลพานิช(12,800.-)  

31 จัดจ้างทําปา้ยไวนิลโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร 450 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น เอ (450.-) ร้าน เอ็น เอ (450.-)  
32 จัดจ้างทําอาหารกลางวันและอาหารว่างโครงการ

ฝึกอบรมทบทวน 
18,750 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรัชพลพานิช (18,750.-) ร้านรัชพลพานิช (18,750.-)  

33 จัดจ้างทําปา้ยไวนิลโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 360 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น เอ (360.-) ร้าน เอ็น เอ (360.-)  
34 จัดจ้างทําปา้ยไวนิลโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 360 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น เอ (360.-) ร้าน เอ็น เอ (360.-)  
35 จัดจ้างทําปา้ยไวนิลตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 360 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น เอ (360.-) ร้าน เอ็น เอ (360.-)  
36 จัดจ้างทําปา้ยไวนิลโครงการอบรมหลักสูตรการ

สุขาภิบาล 
750 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น เอ (750.-) ร้าน เอ็น เอ (750.-)  

37 จัดจ้างเติมน้ํายาดับเพลิงชนิดผลเคมีแห้ง 10 ถัง 6,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน DB SUPPY (6,000.-) ร้าน DB SUPPY (6,000.-)  
38 จัดจ้างซ่อมรถบรรทุกน้ํา เลขทะเบียน บท 8404 6,800 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเมืองเก่ากลการ (6,800.-) ร้านเมืองเก่ากลการ (6,800.-)  
39 จัดจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถบรรทุกขยะ 81-9746 6,400 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเมืองเก่ากลการ (6,400.-) ร้านเมืองเก่ากลการ (6,400.-)  
40 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 28,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสมบัติพาณิชย์ (28,000.-) ร้านสมบัติพาณิชย์ (28,000.-)  
41 จัดจ้างทําอาหารกลางวันและอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ตามโครงการอบรมสุขาภิบาล 
5,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านปราณีโภชนาการ (5,000.-) ร้านปราณีโภชนาการ (5,000.-)  

42 จ้ดจ้างรถบัสปรับอากาศโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 13,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววิภาพร มีชัย (13,000.-) นางสาววิภาพร มีชัย (13,000.-)  
43 จัดจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้าและเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ 19,975.83 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเพาเวอร์ทูลส์ฯ (19,975.83.-) ร้านเพาเวอร์ทูลส์ฯ (19,975.83.-)  
44 จัดจ้างทําปา้ยไวนิล 450 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น เอ (450.-) ร้าน เอ็น เอ (450.-)  
45 จัดจ้างรถบัสปรับอากาศ  13,500 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววิภาพร มีชัย (13,500.-) นางสาววิภาพร มีชัย (13,500.-)  

 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลนนทรี  อําเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

46 โครงการเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและจดทะเบียน
โดเมนเนม 

7,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทม์สมีเดียเว็บดีไซน์ (7,000.-) บริษัท ไทม์สมีเดียเว็บดีไซน์ (7,000.-)  

47 จัดจ้างทําปา้ยไวนิลโครงการ 1 อปท 1 ถนน 4,575 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น เอ (4,575.-) ร้าน เอ็น เอ (4,575.-)  
48 จัดจ้างขุดลอกดินและวัชพืชทางระบายน้ํา 40,000 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.องอาจเอ็นเจิเนียริ่ง (40,000.-) หจก.องอาจเอ็นเจิเนียริ่ง (40,000.-)  
49 โครงการลงหินคลุกหน้าตลาดแพนเวย์ 45,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ส.เพชรพลอยการช่าง (45,000.-) ร้าน ส.เพชรพลอยการช่าง (45,000.-)  
50 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่เป็นหลุมบ่อ หมู่ 

2,3,5,6,8,9,12,13,14 และ 15 
216,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรวมเพื่อ (216,000.-) ร้านรวมเพื่อ (216,000.-)  

51 จัดจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน 81-9746 6,200 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเมืองเก่ากลการ (6,200.-) ร้านเมืองเก่ากลการ (6,200.-)  
52 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่เป็นหลุมบ่อ หมู่ 4,7,11 226,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรวมเพื่อน (226,000.-) ร้านรวมเพื่อน (226,000.-)  
53 โครงการวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 10,800 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ส.สหกิจการค้า (10,800.-) ร้าน ส.สหกิจการค้า (10,800.-)  
54 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 29,600 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านหล้าเซอร์วิส (29,600.-) ร้านหล้าเซอร์วิส (29,600.-)  
 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 72,500 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านหล้าเซอร์วิส (72,500.-) ร้านหล้าเซอร์วิส (72,500.-)  
       
       
       
       
       
       
       

 

 

 


