
สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   มนีาคม 2563 
องค์การริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลอืก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลอืกโดยสังเขป 

1 
ค่าจดัซ้ือวสัดุและอุปกรณ์กีฬา ตาม
โครงการจดัการแข่งขนักีฬาตา้นยา
เสพติด ปี 2563 

41,440.- เฉพาะเจาะจง 
หจก.เอฟบีที สปอร์ต 2000 
เสนอ 41,440.-   บาท 

หจก.เอฟบีที สปอร์ต 2000 
เสนอ 41,440.-   บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

2 
ค่าจดัซ้ือน ้ามนับรรเทาอาการปวด
เม่ือย (โครงการกีฬา ปี 63) 

1,920.- เฉพาะเจาะจง 
บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ    1,920.- บาท 

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ    1,920.- บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

3 ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ 705.- เฉพาะเจาะจง 
บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ    705.- บาท 

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ    705.- บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

4 
ค่าจดัซ้ือวสัดุโครงการอบรมเชิง
ปฏิบติัการในการควบคุม 

15,753.- เฉพาะเจาะจง 
ร้าน บี.พี เพ่ือนนกัเรียน 
เสนอ  15,753.- บาท 

ร้าน บี.พี เพ่ือนนกัเรียน 
เสนอ  15,753.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 
 

5 
ค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน จ านวน 15 
รายการ (ส านกัปลดั) 

7,335.- เฉพาะเจาะจง 
บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ 7,335.-   บาท 

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ 7,335.-   บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

6 
ค่าจดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง  จ านวน  12 
รายการ 

3,680.- เฉพาะเจาะจง 
หจก.วงัสมบูรณ์โลหะ 
เสนอ  3,680.-   บาท 

หจก.วงัสมบูรณ์โลหะ 
เสนอ  3,680.-   บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

7 ค่าจดัซ้ือน ้าด่ืมสะอาด  จ านวน 48 ถงั 480.- เฉพาะเจาะจง 
นางนอ้งนารถ  คงเจริญ 
เสนอ  480.-   บาท 

นางนอ้งนารถ  คงเจริญ 
เสนอ  480.-   บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 



สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   มนีาคม 2563 
องค์การริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลอืก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลอืกโดยสังเขป 

8 ค่าจดัซ้ือแบตเตอร์ร่ีรถยนต ์กค 5965  3,500.-  เฉพาะเจาะจง 
หจก.วงัสมบูรณ์โลหะ 
เสนอ    3,500.- บาท 

หจก.วงัสมบูรณ์โลหะ 
เสนอ    3,500.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

9 
ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิลโครงการ
อบรมเชิงปฏิบติัการในการควบคุม
โรคติดต่อ 

518.- เฉพาะเจาะจง 
ร้านคลองหาดป้ายสวย 
เสนอ    518.- บาท 

ร้านคลองหาดป้ายสวย 
เสนอ    518.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

10 
ค่าจา้งเหมาจดัท าพานพุ่มดอกไมส้ด 
วนัทอ้งถ่ินไทย 18 มี.ค. 2563 

1,000.- เฉพาะเจาะจง 
ร้านบ๊ิกดอกไม ้
เสนอ    1,000.- บาท 

ร้านบ๊ิกดอกไม ้
เสนอ    1,000.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

11 
ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 
จ านวน 3 เคร่ือง (ส านกัปลดั) 

2,650.- เฉพาะเจาะจง 
ร้านวงัน ้าเยน็ออโตซ้าวด ์
เสนอ    2,650.-  บาท 

ร้านวงัน ้าเยน็ออโตซ้าวด ์
เสนอ    2,650.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

12 
ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมและตรวจสภาพ
รถบรรทุกน ้าทะเบียน 80-9257   
สระแกว้ 

2,700.- เฉพาะเจาะจง 
นายอภิชาติ  ผลใหญ่ 
เสนอ    2,700.-  บาท 

นายอภิชาติ  ผลใหญ่ 
เสนอ    2,700.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

13 
ค่าจา้งเหมาตรวจสภาพและซ่อมแซม
รถยนตส่์วนกลาง ทะเบียน กค5965 
สระแกว้  

3,451.82 เฉพาะเจาะจง 
บ.สยามนิสสนัสระแกว้วฒันา 
จ ากดั 
เสนอ    3,451.82.-  บาท 

บ.สยามนิสสนัสระแกว้วฒันา 
จ ากดั 
เสนอ    3,451.82.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

14 
ค่าจา้งเหมาเพ่ือปฏิบติังานดา้น
ช่วยเหลืองานพสัดุ 

54,000.- เฉพาะเจาะจง 
นางสาวพิมพรรณวดี  ชงัดี 

เสนอ    3,451.82.-  บาท 

นางสาวพิมพรรณวดี  ชงัดี 

เสนอ    3,451.82.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 
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ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลอืก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลอืกโดยสังเขป 

15 
ค่าจา้งเหมาเพ่ือปฏิบติังานช่วยเหลือ
งานธุรการ (กองคลงั)  

54,000.-  เฉพาะเจาะจง 
นางสาวฤทยั  ใจใส 
เสนอ    54,000.- บาท 

นางสาวฤทยั  ใจใส 
เสนอ    54,000.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

16 
ค่าจา้งเหมาเพ่ือปฏิบติังานช่วยเหลือ
งานจดัเก็บรายไดแ้ละบนัทึกขอ้มลู 

54,000.- เฉพาะเจาะจง 
นางฉนัทนา  บวักลาง 
เสนอ    54,000.- บาท 

นางฉนัทนา  บวักลาง 
เสนอ    54,000.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

17 
ค่าจา้งเหมาบริการปฏิบติังานผูช่้วย
ผูดู้แลเดก็ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นชุม
ทอง 

54,000.- เฉพาะเจาะจง 
นางสาววชัราภรณ์  พาผล 
เสนอ    54,000.- บาท 

นางสาววชัราภรณ์  พาผล 
เสนอ    54,000.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

18 
ค่าจา้งเหมาผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีผูช่้วยผูดู้แล
เดก็ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นน ้าค า 

54,000.- เฉพาะเจาะจง 
นางสาวพชัรี  จารึกกลาง 
เสนอ    54,000.- บาท 

นางสาวพชัรี  จารึกกลาง 
เสนอ    54,000.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

19 
ค่าจดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ จ านวน 
2 รายการ (กองการศึกษาฯ) 

33,800.- เฉพาะเจาะจง 
วีทีที ซพัพลาย 
เสนอ    33,800.-  บาท 

วีทีที ซพัพลาย 
เสนอ    33,800.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

20 
ค่าจดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงน ้ามนัหล่อล่ืน
โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภยั
แลง้ 

16,000.- เฉพาะเจาะจง 
หจก.จิรพฒัน์ปิโตเลียม 
เสนอ    16,000.-   บาท 

หจก.จิรพฒัน์ปิโตเลียม 
เสนอ    16,000.-   บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

21 

ค่าจดัซ้ือชุดอุปกรณ์ส าหรับหอ้งเรียน
โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษา ดว้ย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV  ศูนย์
พฒันาเดก็เลก็บา้นชุมทอง 

29,300.- เฉพาะเจาะจง 
บ.ซีเคียวลิงค(์ประเทศไทย) จ ากดั 

เสนอ    29,300.-  บาท 

บ.ซีเคียวลิงค(์ประเทศไทย) จ ากดั 

เสนอ    29,300.-  บาท 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 
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องค์การริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลอืก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลอืกโดยสังเขป 

22 
โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.7 – ม.
10 (บา้นเขาดินแดง – บา้นนอ้ยเจริญ
สุข)  

257,000.-  เฉพาะเจาะจง 
นายภูริศ  นิลวิสุทธ์ิ 
เสนอ    257,000.- บาท 

นายภูริศ  นิลวิสุทธ์ิ 
เสนอ    257,000.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

23 
โครงการก่อสร้างถนนคสล. (ซอย 5 
หมู่ท่ี 1 บา้นน ้าค า 

282,000.- เฉพาะเจาะจง 
นายสมศกัด์ิ  พุ่มทอง 
เสนอ    282,000.- บาท 

นายสมศกัด์ิ  พุ่มทอง 
เสนอ    282,000.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 


