
 

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   ตุลาคม 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

 
 

ล าดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือก

โดยสังเขป 

1 
ค่าจดัซ้ือยางรถยนตส่์วนกลาง (บจ3093 
สระแกว้ 

11,000.- เฉพาะเจาะจง 
บ.อินเตอร์ มอเตอร์เซอร์วสิ จ ากดั 
เสนอ  11,000.-  บาท 

บ.อินเตอร์ มอเตอร์เซอร์วสิ 
จ ากดั 
เสนอ  11,000.-  บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

 
2 
 

ค่าจา้งเหมาจดัท าพวงมาลาดอกไมส้ด เน่ือง
ในวนัคลา้ยวนัสวรรคต 13 ต.ค.61 

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

 
  ร้านบ๊ิกดอกไม ้
เสนอ  1,000.- บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

3 
ค่าค่าจา้งเหมาในการประกอบอาหารในการ
ประชุมสภาสมยัสามญั สมยัท่ี 4 คร้ังท่ี 
1/2561 

3,225.- เฉพาะเจาะจง 
นางนอ้งนารถ  คงเจริญ 
เสนอ  3,225.-   บาท 

นางนอ้งนารถ  คงเจริญ 
เสนอ  3,225.-   บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

4 
 

ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมรถยนตส่์วนกลาง
ทะเบียน กค 5965 สระแกว้ 

9,074.99 เฉพาะเจาะจง 
บ.สยามนิสสนัสระแกว้-วฒันา 
จ ากดั 
เสนอ 9,074.99  บาท 

บ.สยามนิสสนัสระแกว้-วฒันา 
จ ากดั 
เสนอ 9,074.99  บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

5 
ค่าจา้งเหมาปฏิบติังานช่วยเหลืองานพสัดุและ
ลงระบบ 

108,000.- เฉพาะเจาะจง 
นางสาวพิมพรรณวดี ชงัดี 
เสนอ  108,000.- บาท 

นางสาวพิมพรรณวดี ชงัดี 
เสนอ  108,000.- บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

6 
ค่าจา้งเหมาเพ่ือปฏิบติังานช่วยเหลืองาน
จดัเก็บรายไดแ้ละบนัทึกขอ้มูล 

108,000.- เฉพาะเจาะจง 
นางยภุาวดี  จนัทร์ทา 
เสนอ  108,000.- บาท 

นางยภุาวดี  จนัทร์ทา 
เสนอ  108,000.- บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

 
 
 
 



 

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   ตุลาคม  2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

 
 

ล าดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือก

โดยสังเขป 

7 
ค่าจา้งเหมาเพ่ือปฏิบติังานช่วยเหลือครู
ผูดู้แลเดก็บา้นชุมทอง 

108,000.- เฉพาะเจาะจง 
นางสาวมธุรส อดทน 
เสนอ   108,000.-  บาท 

นางสาวมธุรส อดทน 
เสนอ   108,000.-  บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

 
8 
 

ค่าจา้งเหมาเพ่ือปฏิบติังานช่วยเหลืองาน
ธุรการกองการศึกษาฯ 

108,000.- เฉพาะเจาะจง 
 
นางสาววชัราภรณ์  ภู่ระโหง 
เสนอ   108,000.-  บาท 

 
นางสาววชัราภรณ์  ภู่ระโหง 
เสนอ   108,000.-  บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

9 
ค่าจา้งเหมาเพ่ือปฏิบติังานช่วยเหลือครู
ผูดู้แลเดก็ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นน ้าค า 

108,000.- เฉพาะเจาะจง 
นางสาวประริณญา  แกว้กลัน่ 
เสนอ   108,000.-  บาท 

นางสาวประริณญา  แกว้กลัน่ 
เสนอ   108,000.-  บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

10 
 

ค่าจา้งเหมาเพ่ือปฏิบติังานช่วยเหลือครู
ผูดู้แลเดก็เลก็บา้นน ้าค  า 

108,000.- เฉพาะเจาะจง 
นางอารีรัตน ์ ทวีสิน 
เสนอ   108,000.-  บาท 

นางอารีรัตน ์ ทวีสิน 
เสนอ   108,000.-  บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

11 
ค่าจา้งเหมาเพ่ือปฏิบติังานผูดู้แลความ
ปลอดภยัสถานท่ีราชการ 

54,000.- เฉพาะเจาะจง 
นายประมวล ไชยโชติ 
เสนอ   54,000.-  บาท 

นายประมวล ไชยโชติ 
เสนอ   54,000.-  บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

12 
ค่าจา้งเหมาเพ่ือปฏิบติังานช่วยเหลืองาน
การเจา้หนา้ท่ี 

54,000.- เฉพาะเจาะจง 
นางสาวศิณีนาท  ประชากลาง 
เสนอ   54,000.-  บาท 

นางสาวศิณีนาท  ประชากลาง 
เสนอ   54,000.-  บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

 
 
 



 

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จังหวดัสระแก้ว 

 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

13 
ค่าจา้งเหมาเพ่ือปฏิบติังานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั 

 
54,000.- 

 
เฉพาะเจาะจง 

นายกอ้งเกรียงไกร แกว้วิเศษ 
เสนอ  54,000.-  บาท 

นายกอ้งเกรียงไกร แกว้วิเศษ 
เสนอ  54,000.-  บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตาม
เง่ือนไขโดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

14 
ค่าจา้งเหมาเพ่ือปฏิบติังานช่วยเหลือ
งานธุรการงานป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั 

 
54,000.- 

 
เฉพาะเจาะจง 

นางสาวโสรยา  ประชากลาง 
เสนอ  54,000.-  บาท 

นางสาวโสรยา  ประชากลาง 
เสนอ  54,000.-  บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตาม
เง่ือนไขโดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

15 
ค่าจา้งเหมาเพ่ือปฏิบติังานช่วยเหลือ
งานธุรการกองช่าง 

108,000.- เฉพาะเจาะจง 
นายภาณุพงศ ์ สาลีพวง 
เสนอ   108,000.-  บาท 

นายภาณุพงศ ์ สาลีพวง 
เสนอ   108,000.-  บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตาม
เง่ือนไขโดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

16 ค่าจดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 100,000.- เฉพาะเจาะจง 
หจก.จิรพฒันปิ์โตเลียม 
เสนอ   100,000.-  บาท 

หจก.จิรพฒันปิ์โตเลียม 
เสนอ   100,000.-  บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตาม
เง่ือนไขโดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

17 ค่าจดัซ้ืออาหารเสริมนมศพด. 88,124.40 เฉพาะเจาะจง 
สหกรณ์โคนมวงัน ้าเยน็ 
เสนอ   88,124.40   บาท 

สหกรณ์โคนมวงัน ้าเยน็ 
เสนอ   88,124.40   บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตาม
เง่ือนไขโดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

18 ค่าจดัซ้ืออาหารเสริมนม 3 โรงเรียน 390,265.20 เฉพาะเจาะจง 
สหกรณ์โคนมวงัน ้าเยน็ 
เสนอ   390,265.20   บาท 

สหกรณ์โคนมวงัน ้าเยน็ 
เสนอ   390,265.20  บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตาม
เง่ือนไขโดยวธีิเฉพาะเจาะจง 



สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 
องค์การริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

ล าดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วธีิจัดซ้ือ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

1 ค่าจดัซ้ือน ้าด่ืมสะอาด 690.- เฉพาะเจาะจง 
นางนอ้งนารถ  คงเจริญ 
เสนอ   690.-   บาท 

นางนอ้งนารถ  คงเจริญ 
เสนอ   690.-   บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

2 ค่าจดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง  11 รายการ 2,980.- เฉพาะเจาะจง 
หจก.วงัสมบูรณ์โลหะ 
เสนอ   2,980.-   บาท 

หจก.วงัสมบูรณ์โลหะ 
เสนอ   2,980.-   บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

3 
ค่าจา้งเหมาจดัท าพวงมาลาดอกไม้
สด เน่ืองในวนัปิยมหาราช 

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

ร้านบ๊ิกดอกไมส้ด 
เสนอ   1,000.-   บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

       
       

       

       
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

 

ล าดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือก

โดยสังเขป 

1 
ค่าจดัซ้ือชุดอุปกรณ์ส าหรับหอ้งเรียน
โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ย 
DLTV 

30,700.- เฉพาะเจาะจง 
บ.โปรซีเคียว สยามเทค จ ากดั 
เสนอ   30,700.-   บาท 

บ.โปรซีเคียว สยามเทค จ ากดั 
เสนอ   30,700.-   บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตาม
เง่ือนไขโดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

2 ค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน 3 รายการ 2,790.- เฉพาะเจาะจง 
บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ  2,790.-  บาท 

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ  2,790.-  บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตาม
เง่ือนไขโดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

 
3 
 

ค่าจา้งเหมาจดัท าพานพุ่มดอกไม ้
เน่ืองในวนัเฉลิมพระชนพรรษา
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

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

ร้านบ๊ิกดอกไม ้
เสนอ  1,000.-  บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตาม
เง่ือนไขโดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

 
4 
 

ค่าจา้งเหมาเพ่ือปฏิบติังานช่วยเหลือ
งานธุรการกองคลงั 

53,129.- เฉพาะเจาะจง 
นางสาวฤทยั  ใจใส 
เสนอ  53,129.-  บาท 

นางสาวฤทยั  ใจใส 
เสนอ  53,129.-  บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตาม
เง่ือนไขโดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   มกราคม 2562 
องค์การริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

1 
ค่าจดัซ้ือของรางวลัส าหรับเดก็ท่ี
เขา้ร่วมกิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ
ประจ าปี 2562 

18,980.- เฉพาะเจาะจง 
หจก.วงัน ้าเยน็สหภณัฑ ์
เสนอ  18,980.-   บาท 

หจก.วงัน ้าเยน็สหภณัฑ ์
เสนอ  18,980.-   บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

2 
ค่าจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ใชใ้นการ
แข่งขนัระบายสี วนัเดก็แห่งชาติ 
2562 

2,600.- เฉพาะเจาะจง 
หจก.วงัน ้าเยน็สหภณัฑ ์
เสนอ  2,600.-   บาท 

หจก.วงัน ้าเยน็สหภณัฑ ์
เสนอ  2,600.-   บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

3 ค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน (กองช่าง)  5,579 เฉพาะเจาะจง 
บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ  5,579.-   บาท 

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ  5,579.-   บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

4 
ค่าจดัซญ้ือวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อ
ล่ืน(น ้ามนัเคร่ือง) 

880.- เฉพาะเจาะจง 
หจก.วงัสมบูรณ์โลหะ 
เสนอ  880..-   บาท 

หจก.วงัสมบูรณ์โลหะ 
เสนอ  880..-   บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

5 ค่าจดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 16 รายการ 10,665.- เฉพาะเจาะจง 
หจก.วงัสมบูรณ์โลหะ 
เสนอ  10,665.-   บาท 

หจก.วงัสมบูรณ์โลหะ 
เสนอ  10,665.-   บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

6 ค่าจดัซ้ือครุภณัฑโ์ต๊ะพบั 17,000.- เฉพาะเจาะจง 
ร้านเคมีคอลแอนดเ์ซฟต้ี 
เสนอ  17,000.-   บาท 

ร้านเคมีคอลแอนดเ์ซฟต้ี 
เสนอ  17,000.-   บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

7 ค่าจดัซ้ือน ้าด่ืมสะอาด 720.- เฉพาะเจาะจง 
นางนอ้งนารถ  คงเจริญ 
เสนอ  720.-   บาท 

นางนอ้งนารถ  คงเจริญ 
เสนอ  720.-   บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 



 

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   มกราคม 2562 
องค์การริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

8 
ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต์
ส่วนกลางทะเบียน กค 5965 
สระแกว้ 

2,555.56 เฉพาะเจาะจง 
บ.สยามนิสสนัสระแกว้วฒันา 
จ ากดั 
เสนอ  2,255.56.-   บาท 

บ.สยามนิสสนัสระแกว้วฒันา 
จ ากดั 
เสนอ  2,255.56.-   บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

9 
ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายรณรงควิ์ธี
ก าจดัขยะฯระดบัอ าเภอ 

792.- เฉพาะเจาะจง 
ร้านคลองหาดป้ายสวย 
เสนอ  792.-   บาท 

ร้านคลองหาดป้ายสวย 
เสนอ  792.-   บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

10 
ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล
ก าหนดยื่นแบบช าระภาษี 

2,364.- เฉพาะเจาะจง 
ร้านคลองหาดป้ายสวย 
เสนอ  2,364.-   บาท 

ร้านคลองหาดป้ายสวย 
เสนอ  2,364.-   บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

11 
ค่าจา้งเหมาประกอบอาหารสภา
สมยัสามญั คร้ังท่ี 1/2562 

3,000.- เฉพาะเจาะจง 
นางนอ้งนารถ  คงเจริญ 
เสนอ  3,000.-   บาท 

นางนอ้งนารถ  คงเจริญ 
เสนอ  3,000.-   บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

12 
ค่าจา้งเหมาเช่าเตน็ทพ์ร้อมติดตั้ง
โครงการจดักิจกรรมวนัเด็ก
แห่งชาติ 2562 

6,000.- เฉพาะเจาะจง 
นายไพโรจน์  รุ่งนภาไพศาล 
เสนอ  6,000.-   บาท 

นายไพโรจน์  รุ่งนภาไพศาล 
เสนอ  6,000.-   บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

13 
ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล
โครงการวนัเดก็แห่งชาติ 

2,250.- เฉพาะเจาะจง 
ร้านคลองหาดป้ายสวย 
เสนอ  2,250.-   บาท 

ร้านคลองหาดป้ายสวย 
เสนอ  2,250.-   บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

14 
ค่าจา้งเหมาจดัตกแต่งสถานท่ี
โครงการวนัเดก็แห่งชาติ 

10,000.- เฉพาะเจาะจง 
นายนฐัวฒิุ  วงศส์มศรี 
เสนอ  10,000.-  บาท 

นายนฐัวฒิุ  วงศส์มศรี 
เสนอ  10,000.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 



 
 
 

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   มกราคม 2562 
องค์การริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

15 
ค่าจา้งเหมาเคร่ืองเล่นเพ่ือท า
กิจกรรมวนัเด็ก 

7,000.- เฉพาะเจาะจง 
นายสมบติั  ถาวรยิง่ 
เสนอ  7,000.-  บาท 

นายสมบติั  ถาวรยิง่ 
เสนอ  7,000.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

16 
ค่าจดัซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน(โต๊ะ)
(กองการศึกษา) 

12,000.- เฉพาะเจาะจง 
นายสมบติั  ถาวรยิง่ 
เสนอ  7,000.-  บาท 

นายสมบติั  ถาวรยิง่ 
เสนอ  7,000.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

17 

ค่าจา้งเหมาท าความสะอาดศูนย์
พฒันาเดก็เลก็อบต.เบญจขร
(ศพด.บา้นชุมทองและศพด.บา้น
น ้าค า) 

53,700.- เฉพาะเจาะจง 
นางอุดร  ปริโยทยั 
เสนอ  53,700.-  บาท 

นางอุดร  ปริโยทยั 
เสนอ  53,700.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 



สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   กุมภาพนัธ์ 2562 
องค์การริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมา
ณ (ราคา
กลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

1 
ค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน(กอง
การศึกษาฯ) 

345.- เฉพาะเจาะจง 
หจก.วงัน ้ าเยน็สหภณัฑ ์
เสนอ   345.-  บาท 

หจก.วงัน ้ าเยน็สหภณัฑ ์
เสนอ   345.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

2 
ค่าจดัวสัดุคอมพิวเตอร์(กอง
การศึกษาฯ) 

4,600.- เฉพาะเจาะจง 
หจก.วงัน ้ าเยน็สหภณัฑ ์
เสนอ   4,600.-  บาท 

หจก.วงัน ้ าเยน็สหภณัฑ ์
เสนอ   4,600.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

3 ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 19,090.- เฉพาะเจาะจง 
บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ   19,090.-  บาท 

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ   19,090.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

4 ค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน(กองช่าง) 1,130.- เฉพาะเจาะจง 
หจก.วงัน ้ าเยน็สหภณัฑ ์
เสนอ   1,130.-  บาท 

หจก.วงัน ้ าเยน็สหภณัฑ ์
เสนอ   1,130.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

5 ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 1,520.- เฉพาะเจาะจง 
หจก.วงัน ้ าเยน็สหภณัฑ ์
เสนอ   1,520.-  บาท 

หจก.วงัน ้ าเยน็สหภณัฑ ์
เสนอ   1,520.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

6 
ค่าจดัซ้ือวสัดุในการจดัการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 

24,565.- เฉพาะเจาะจง 
หจก.วงัสมบูรณ์โลหะ 
เสนอ   24,565.-  บาท 

หจก.วงัสมบูรณ์โลหะ 
เสนอ   24,565.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

7 
ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต์
ส่วนกลาง กค 5965 สระแกว้ 

20,135.26 เฉพาะเจาะจง 
บ.สยามนิสสนัสระแกว้-วฒันา จ ากดั 

เสนอ   20,135.26   บาท 
บ.สยามนิสสนัสระแกว้-วฒันา จ ากดั 

เสนอ   20,135.26   บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 



 
 

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   กุมภาพนัธ์ 2562 
องค์การริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

8 
ค่าจา้งเหมาจดัท าป้าย
ประชาสมัพนัธ์ติดประกาศผูส้มคัร
เลือกตั้ง 

1,650.- เฉพาะเจาะจง 
ร้านคลองหาดป้ายสวย 
เสนอ   1,650.-   บาท 

ร้านคลองหาดป้ายสวย 
เสนอ   1,650.-   บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

9 
ค่าจา้งเหมาผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีผูช่้วย
ผูดู้แลเดก็ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้น
ชุมทอง 

36,000.- เฉพาะเจาะจง 
นางจินตนา  ศิริเวช 
เสนอ   36,000.-   บาท 

นางจินตนา  ศิริเวช 
เสนอ   36,000.-   บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

10 
ค่าจา้งเหมาผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีผูช่้วย
ผูดู้แลเดก็ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้น
น ้าค า 

36,000.- เฉพาะเจาะจง 
นางสาวพจนีย ์จนัลา 
เสนอ   36,000.-   บาท 

นางสาวพจนีย ์จนัลา 
เสนอ   36,000.-   บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 



สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   มนีาคม 2562 
องค์การริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

1 
ค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน  28 
รายการ 

12,026.- เฉพาะเจาะจง 
บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ   12,026.-   บาท 

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ   12,026.-   บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

2 
ค่าจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์กีฬาท่ีใชใ้น
การแข่งขนั  

106,964.- เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอฟบีทีสปอร์ต 2000 

เสนอ   106,964.-  บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอฟบีทีสปอร์ต 2000 

เสนอ   106,964.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

3 ค่าจดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 11,849.- เฉพาะเจาะจง 
บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ   11,849.- บาท 

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ   11,849.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

4 
ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์(กอง
ช่าง) 

2,340.- เฉพาะเจาะจง 
บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ   2,340.-  บาท 

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ   2,340.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

5 ค่าจา้งท าพานพุ่มดอกไมส้ด 1,000.- เฉพาะเจาะจง 
ร้านบ๊ิกดอกไม ้
เสนอ   1,000.-  บาท 

ร้านบ๊ิกดอกไม ้
เสนอ   1,000.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

6 
ค่าจา้งซ่อมแซมปะยางรถบรรทุก
น ้า ทะเบียน 80-9257 

650.- เฉพาะเจาะจง 
ร้านค าตนัการยาง 
เสนอ   650.-  บาท 

ร้านค าตนัการยาง 
เสนอ   650.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

7 
ค่าจา้งเหมาท าป้ายไวนิลการ
ประชุมสภา อบต.เบญจขร  

518.- เฉพาะเจาะจง 
ร้านคลองหาดป้ายสวย 
เสนอ   518.-  บาท 

ร้านคลองหาดป้ายสวย 
เสนอ   518.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 



 
 

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   มนีาคม 2562 
องค์การริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

8 
ค่าจา้งเหมาท าอาหารสภาฯ สมยั
วิสามญั คร้ังท่ี 1 สมยัท่ี 1 

4,500.- เฉพาะเจาะจง 
นางนอ้งนารถ คงเจริญ 
เสนอ   4,500.-  บาท 

นางนอ้งนารถ คงเจริญ 
เสนอ   4,500.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

9 
ค่าจา้งเหมาจดัท าอุปกรณ์เก่ียวกบั
สนามกีฬา 

9,000.- เฉพาะเจาะจง 
นางสายรุ้ง  ถาวรสาลี 
เสนอ   9,000.-  บาท 

นางสายรุ้ง  ถาวรสาลี 
เสนอ   9,000.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

10 
ค่าจา้งเหมาซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 8 ตวั 

13,700.- เฉพาะเจาะจง 
ร้านวงัน ้ าเยน็ออโตซ้าวด ์
เสนอ   13,700.-  บาท 

ร้านวงัน ้ าเยน็ออโตซ้าวด ์
เสนอ   13,700.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

11 
ค่าจา้งเหมาซ่อมแซม
คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 

500.- เฉพาะเจาะจง 
ศูนยไ์อที วฒันา 
เสนอ   500.-  บาท 

ศูนยไ์อที วฒันา 
เสนอ   500.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

       



สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   เมษายน  2562 
องค์การริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

 
 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

1 ค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน (กองคลงั) 11,664.- เฉพาะเจาะจง 
บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ   11,664.-  บาท 

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ   11,664.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดย
วธีิเฉพาะเจาะจง 

2 ค่าจดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง (กองช่าง) 210,139.- เฉพาะเจาะจง 
บ.ส.สุริยนัตผ์ลิตภณัฑค์อนกรีต 
จ ากดั 
เสนอ   210,139.-  บาท 

บ.ส.สุริยนัตผ์ลิตภณัฑค์อนกรีต จ ากดั 
เสนอ   210,139.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดย
วธีิเฉพาะเจาะจง 

3 

ค่าจดัซ้ือของรางวลัส าหรับผูช้นะ
การแข่งขนัโครงการจดังาน
ประเพณีสงกรานตแ์ละวนัผูสู้งอาย ุ
2562 

12,750.- เฉพาะเจาะจง 
หา้งหุน้ส่วนจ ากดัวงัน ้ าเยน็สหภณัฑ ์
เสนอ   12,750.-  บาท 

หา้งหุน้ส่วนจ ากดัวงัน ้ าเยน็สหภณัฑ ์
เสนอ   12,750.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดย
วธีิเฉพาะเจาะจง 

4 

ค่าจดัซ้ืออุปกรณ์ใชใ้นการสรงน ้า
พระสงฆ ์ตามโครงการจดังาน
ประเพณีสงกรานตแ์ละวนัผูสู้งอาย ุ
2562 

5,920.- เฉพาะเจาะจง 
ร้านนครภณัฑ ์
เสนอ   5,920.-  บาท 

ร้านนครภณัฑ ์
เสนอ   5,920.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดย
วธีิเฉพาะเจาะจง 

5 
ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์(กอง
คลงั) 

9,450.- เฉพาะเจาะจง 
บริษทั ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
เสนอ   9,450.-  บาท 

บริษทั ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
เสนอ   9,450.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดย
วธีิเฉพาะเจาะจง 

6 
ค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน (กอง
การศึกษาฯ) 

2,423.- เฉพาะเจาะจง 
บริษทั ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
เสนอ   2,423.-  บาท 

บริษทั ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
เสนอ   2,423.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดย
วธีิเฉพาะเจาะจง 



 
 

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   เมษายน 2562 
องค์การริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

7 
ค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน ศพด.
น ้าค า (กองการศึกษา) 

3,842.- เฉพาะเจาะจง 
บริษทั ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
เสนอ   3,842.-  บาท 

บริษทั ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
เสนอ   3,842.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดย
วิธีตกลงราคา 
 

8 
 

ค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน  ศพด. 
ชุมทอง (กองการศึกษา) 

2,913.- 
 

เฉพาะเจาะจง 
บริษทั ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
เสนอ   2,913.-  บาท 

บริษทั ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
เสนอ   2,913.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดย
วิธีตกลงราคา 
 

9 
ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ ทั้ง 2 
ศูนย ์(กองการศึกษา) 

12,600.- เฉพาะเจาะจง 
บริษทั ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
เสนอ   12,600.-  บาท 

บริษทั ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
เสนอ   12,600.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดย
วิธีตกลงราคา 
 

10 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล 6,575.- เฉพาะเจาะจง 
ร้านคลองหาดป้ายสวย 
เสนอ 6,575.- บาท 

ร้านคลองหาดป้ายสวย 
เสนอ 6,575.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดย
วิธีตกลงราคา 
 

11 
ค่าจา้งเหมาจดัสถานท่ีตาม
โครงการจดัการแข่งขนักีฬา ฯ 

12,000.- เฉพาะเจาะจง 
นางสายรุ้ง  ถาวรสาลี 
เสนอ 12,000.- บาท 

นางสายรุ้ง  ถาวรสาลี 
เสนอ 12,000.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดย
วิธีตกลงราคา 
 



สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   เมษายน 2562 
องค์การริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

12 ค่าจา้งเหมาเช่าเตน้ท ์ 8,000.- เฉพาะเจาะจง 
นายไพโรจน์ รุ่งนภาไพศาล 
เสนอ 8,000.- บาท 

นายไพโรจน์ รุ่งนภาไพศาล 
เสนอ 8,000.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดย
วิธีตกลงราคา 
 

 
13 

 
ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 

1,500.-  
 

เฉพาะเจาะจง 
นางสายรุ้ง  ถาวรสาลี 
เสนอ 1,500.- บาท 

นางสายรุ้ง  ถาวรสาลี 
เสนอ 1,500.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดย
วิธีตกลงราคา 
 

14 
ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล
รณรงคอุ์บติัเหตุช่วงเทศกาล
สงกรานต ์ประจ าปี 2562 

2,116.- เฉพาะเจาะจง 
ร้านคลองหาดป้ายสวย 
เสนอ   2,116.-  บาท 

ร้านคลองหาดป้ายสวย 
เสนอ   2,116.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดย
วิธีตกลงราคา 
 

15 
ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล
โครงการจดังานประเพณี
สงกรานตแ์ละวนัผูสู้งอายุ 

2,250.- เฉพาะเจาะจง 
ร้านคลองหาดป้ายสวย 
เสนอ 2,250.- บาท 

ร้านคลองหาดป้ายสวย 
เสนอ 2,250.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดย
วิธีตกลงราคา 
 

16 ค่าจา้งเหมาจดัสถาน 16,000.- เฉพาะเจาะจง 
นางสายรุ้ง  ถาวรสาลี 
เสนอ 16,000.- บาท 

นางสายรุ้ง  ถาวรสาลี 
เสนอ 16,000.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดย
วิธีตกลงราคา 
 



สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   เมษายน 2562 
องค์การริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

17 
ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ (ส านกัปลดั) เลข
ครุภณัฑ ์416-56-0020 

2,460.- เฉพาะเจาะจง 
ศูนยไ์อที วฒันานคร 
เสนอ 2,460.- บาท 

ศูนยไ์อที วฒันานคร 
เสนอ 2,460.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดย
วิธีตกลงราคา 
 

 
18 

 

ค่าจา้งเหมาตกแต่งสถานท่ี เน่ือง
ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

42,000.- 
 

เฉพาะเจาะจง 
นางสาวทิพยสุ์ดา รูปอน้ 
เสนอ 42,000.- บาท 

นางสาวทิพยสุ์ดา รูปอน้ 
เสนอ 42,000.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดย
วิธีตกลงราคา 
 



 
สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   พฤษภาคม 2562 
องค์การริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

1 
ค่าจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้า จ านวน 12 
รายการ ประดบัตกแต่งเพ่ือเฉลิม
พระเกรียรติ ฯ 

59,560.- เฉพาะเจาะจง 
อ. เจริญรุ่งเรืองซพัพลาย 
เสนอ 59,560.- บาท 

อ. เจริญรุ่งเรืองซพัพลาย 
เสนอ 59,560.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดย
วิธีตกลงราคา 
 

2 
 

ค่าจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้า จ านวน 10 
รายการ ประดบัตกแต่งเพ่ือเฉลิม
พระเกียรติ ฯ 

40,000.- เฉพาะเจาะจง 
ร้านรุ่งเรืองการไฟฟ้า 
เสนอ 40,000.- บาท 

ร้านรุ่งเรืองการไฟฟ้า 
เสนอ 40,000.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดย
วิธีตกลงราคา 
 

3 
ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ ทั้ง 2 
ศูนย ์(กองการศึกษา) 

12,600.- เฉพาะเจาะจง 
บริษทั ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
เสนอ   12,600.-  บาท 

บริษทั ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
เสนอ   12,600.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดย
วิธีตกลงราคา 
 

4 
ค่าจดัซ้ือวสัดุก่อสร้างส าหรับติด
ป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการสตัว์
ปลอดโรค ฯ 

2,140.- เฉพาะเจาะจง 
หจก.วงัสมบูรณ์โลหะ 
เสนอ 2,140.- บาท 

หจก.วงัสมบูรณ์โลหะ 
เสนอ 2,140.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดย
วิธีตกลงราคา 
 

5 
ค่าจดัซ้ือวสัดุอบรมโครงการสัตว์
ปลอดโรค ฯ 

1,025.- เฉพาะเจาะจง 
บริษทั ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
เสนอ   1,025.-  บาท 

บริษทั ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
เสนอ   1,025.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดย
วิธีตกลงราคา 
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ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

6 
ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กอง
การศึกษา) 

1,320.- เฉพาะเจาะจง 
บริษทั ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
เสนอ   1,320.-  บาท 

บริษทั ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
เสนอ   1,320.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดย
วิธีตกลงราคา 
 

7 
ค่าจดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
ศพด. ชุมทอง 

4,983.- เฉพาะเจาะจง 
บริษทั ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
เสนอ   4,983.-  บาท 

บริษทั ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
เสนอ   4,983.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดย
วิธีตกลงราคา 
 

8 
ค่าจดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
ศพด. น ้าค า 

8,325.- เฉพาะเจาะจง 
บริษทั ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
เสนอ   8,325.-  บาท 

บริษทั ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
เสนอ   8,325.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดย
วิธีตกลงราคา 
 

9 
ค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน 1 รายการ 
(กองคลงั) 

12,500.- เฉพาะเจาะจง 
บริษทั ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
เสนอ   12,500.-  บาท 

บริษทั ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
เสนอ   12,500.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดย
วิธีตกลงราคา 
 

10 
ค่าจดัซ้ือวสัดุอบรมโครงการ
ฝึกอบรมการป้องกนัละระงบั
อคัคีภยั (ซอ้มแผนดบัเพลิง) 

3,025.- เฉพาะเจาะจง 
บริษทั ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
เสนอ    3,025.-  บาท 

บริษทั ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
เสนอ    3,025.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดย
วิธีตกลงราคา 
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ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

11 
ค่าจดัซ้ือวสัดุน ้ามนั ตามโครงการ
ฝึกอบรมการป้องกนัละระงบั
อคัคีภยั (ซอ้มแผนดบัเพลิง) 

1,400.- เฉพาะเจาะจง 
หจก.จิรพฒัน ์ปิโตเลียม 
เสนอ 1,400.- บาท 

หจก.จิรพฒัน ์ปิโตเลียม 
เสนอ 1,400.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดย
วิธีตกลงราคา 
 

12 ค่าจดัซ้ือวสัดุดบัเพลิง 6,800.- เฉพาะเจาะจง 
บริษทั เซฟต้ี เทรนน่ิง ซพัพลาย จ ากดั 

เสนอ   6,800.-  บาท 
บริษทั เซฟต้ี เทรนน่ิง ซพัพลาย จ ากดั 

เสนอ   6,800.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดย
วิธีตกลงราคา 
 

13 
ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (ส านกั
ปลดั) 

798.- เฉพาะเจาะจง 
บริษทั ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
เสนอ   798.-  บาท 

บริษทั ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
เสนอ   798.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดย
วิธีตกลงราคา 
 

14 
ค่าจดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
(ส านกัปลดั) 

3,600.-  เฉพาะเจาะจง 
บริษทั ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
เสนอ   3,600.-  บาท 

บริษทั ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
เสนอ   3,600.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดย
วิธีตกลงราคา 
 

15 

 
ค่าจา้งเหมาท าป้ายไวนิลพระบรม
ฉายาลกัษณ์ รัชกาลท่ี 10 
 

518.- เฉพาะเจาะจง 
ร้านคลองหาดป้ายสวย 
เสนอ 518.- บาท 

ร้านคลองหาดป้ายสวย 
เสนอ 518.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดย
วิธีตกลงราคา 
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ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

16 
ค่าจา้งเหมาจดัท าซุม้เฉลิมพระเกียรติ
ไฟเบอร์กลาส 

138,000.- เฉพาะเจาะจง 
รุ่งเรืองซพัพลาย 
เสนอ 138,000.-  บาท 

รุ่งเรืองซพัพลาย 
เสนอ 138,000.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 

17 ค่าจา้งเหมาประกอบอาหาร 17,500.- เฉพาะเจาะจง 
นางนอ้งนารถ  คงเจริญ 
เสนอ    17,500.- บาท 

นางนอ้งนารถ  คงเจริญ 
เสนอ    17,500.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 

18 
ค่าจา้งเหมาท าป้ายโครงการละป้าย
รณรงคป์ระชาสมัพนัธ์โครงการสตัว์
ปลอดโรค 

6,216 เฉพาะเจาะจง 
ร้านคลองหาดป้ายสวย 
เสนอ    6,216.- บาท 

ร้านคลองหาดป้ายสวย 
เสนอ    6,216.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 

19 
ค่าจา้งเหมาท าส่ือประชาสมัพนัธ์
โครงการสตัวป์ลอดโรค ฯ 

3,500.- เฉพาะเจาะจง 
นายค าร่วง บุญครุฑ 
เสนอ  3,500.- บาท 

นายค าร่วง บุญครุฑ 
เสนอ  3,500.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 
 

20 
ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมรถยนตส่์วนกลาง 
ทะเบียน กค 5965 สระแกว้ 

21,374.32 เฉพาะเจาะจง 
บริษทั สยามนิสสนั สระแกว้
วฒันา จ ากดั 
เสนอ 21,374.32 บาท 

บริษทั สยามนิสสนั สระแกว้
วฒันา จ ากดั 
เสนอ 21,374.32 บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
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ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

21 
ค่าจา้งเหมาท าป้ายไวนิล โครงการ
(ซอ้มดบัเพลิง)  

520.-  เฉพาะเจาะจง 
ร้านคลองหาดป้ายสวย 
เสนอ    520.- บาท 

ร้านคลองหาดป้ายสวย 
เสนอ    520.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
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ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

1 
ค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน น ้าด่ืมสะอาด 
(ส านกัปลดั)  

720.-  เฉพาะเจาะจง 
นางนอ้งนารถ คงเจริญ 
เสนอ    720.- บาท 

นางนอ้งนารถ คงเจริญ 
เสนอ    720.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 

2 ค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน (กองคลงั)  13,750.-  เฉพาะเจาะจง 
บริษทัศรีกิจเคร่ืองเขียนจ ากดั 
เสนอ    13,750.- บาท 

บริษทัศรีกิจเคร่ืองเขียนจ ากดั 
เสนอ    13,750.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 

3 
ค่าจดัซ้ือวสัดุวคัซีนโรคพิษุนขับา้ 
พร้อมอุปกรณ์  

45,000.-  เฉพาะเจาะจง 
ร้าน ป.ประดิษฐ 
เสนอ    45,000.- บาท 

ร้าน ป.ประดิษฐ 
เสนอ    45,000.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 

4 ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กองคลงั)  7,300.-  เฉพาะเจาะจง 
บริษทั ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ    7,300.- บาท 

บริษทั ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ    7,300.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 

5 ค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน (กองช่าง)  7,845.-  เฉพาะเจาะจง 
บริษทั ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ    7,845.- บาท 

บริษทั ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ    7,845.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
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ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

6 
ค่าจดัซ้ือเทียนพรรษาและฐานตั้งเทียน
โครงการจดังานประเพณีแห่เทียน
จ าน าพรรษา ประจ าปี 2562  

15,750.-  เฉพาะเจาะจง 
ร้านนครภณัฑ ์
เสนอ    15,750.- บาท 

ร้านนครภณัฑ ์
เสนอ    15,750.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 

7 
ค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน (ส านกัปลดั) 
จ านวน 2 รายการ 

26,700.-  เฉพาะเจาะจง 
ไลออนคิง เซลล ์แอนด ์เซอร์วิส 
เสนอ    13,750.- บาท 

ไลออนคิง เซลล ์แอนด ์เซอร์วิส 
เสนอ    13,750.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 

8 
ค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน (ส านกัปลดั) 
จ านวน 3 รายการ 

22,530.-  เฉพาะเจาะจง 
บริษทั ศรีกิจ เคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ    22,530.- บาท 

บริษทั ศรีกิจ เคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ    22,530.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 

9 
ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 
จ านวน 1 รายการ 

18,618.-  เฉพาะเจาะจง 
บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั 
เสนอ    18,618.- บาท 

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั 
เสนอ    18,618.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 

10 
ค่าจดัซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน (ตูเ้หลก็) 
กองการศึกษา  

4,500.-  เฉพาะเจาะจง 
ร้านชยัเทพ เฟอร์นิเจอร์ 
เสนอ    4,500.- บาท 

ร้านชยัเทพ เฟอร์นิเจอร์ 
เสนอ    4,500.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 



สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   มถุินายน  2562 
องค์การริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

11 
ค่าจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทย ุจ านวน 2 
รายการ  

3,050.-  เฉพาะเจาะจง 
ร้านรุ่งเรืองการไฟฟ้า 
เสนอ    3,050.- บาท 

ร้านรุ่งเรืองการไฟฟ้า 
เสนอ    3,050.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 

12 
ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ
(ส านกัปลดั) 

1,300.-  เฉพาะเจาะจง 
ร้านวงัน ้าเยน็ ออโตซ้าวด ์
เสนอ    1,300.- บาท 

ร้านวงัน ้าเยน็ ออโตซ้าวด ์
เสนอ    1,300.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 

13 ค่าจา้งเหมาท าตรายาง (กองการศึกษา) 700.-  เฉพาะเจาะจง 
ศูนยต์รายาง สระแกว้ 
เสนอ    700.- บาท 

ศูนยต์รายาง สระแกว้ 
เสนอ    700.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 

14 ค่าจา้งเหมาท าตรายาง (ส านกัปลดั) 1,780.-  เฉพาะเจาะจง 
ศูนยต์รายาง สระแกว้ 
เสนอ    1,780.- บาท 

ศูนยต์รายาง สระแกว้ 
เสนอ    1,780.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 

15 
ค่าจา้งเหมาประกอบอาหารสภาฯ สมยั
วิสามญั สมยัท่ี 3 คร้ังท่ี 1 ปี 2562 

3,750.-  เฉพาะเจาะจง 
นางนอ้งนารถ คงเจริญ 
เสนอ    3,750.- บาท 

นางนอ้งนารถ คงเจริญ 
เสนอ    3,750.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 



สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   มถุินายน  2562 
องค์การริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

 
  

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

16 
ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 
(กองคลงั) เลขครุภณัฑ ์บข.420-60-
0017  

1,400.-  เฉพาะเจาะจง 
ร้านรุ่งเจริญแอร์1 
เสนอ    1,400.- บาท 

ร้านรุ่งเจริญแอร์1 
เสนอ    1,400.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 

17 
ค่าจา้งเหมาประกอบอาหารสภาฯ สมยั
วิสามญั สมยัท่ี 3 คร้ังท่ี 2 ปี 2562 

2,625.-  เฉพาะเจาะจง 
นางนอ้งนารถ คงเจริญ 
เสนอ    2,625.- บาท 

นางนอ้งนารถ คงเจริญ 
เสนอ    2,625.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 

18 
ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองถ่าย
เอกสาร (กองคลงั) เลขครุภณัฑ ์บข.
417-54-0004 

26,643.-  เฉพาะเจาะจง 
บริษทั เค.เอส.ก๊อปป้ี ออโตเ้มชัน่ 
จ ากดั 
เสนอ    26,643.- บาท 

บริษทั เค.เอส.ก๊อปป้ี ออโต้
เมชัน่ จ ากดั 
เสนอ    26,643.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 

19 
ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ือง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค บข.416-58-0026 

4,550.-  เฉพาะเจาะจง 
ศูนย ์ไอที วฒันานคร 
เสนอ    4,550.- บาท 

ศูนย ์ไอที วฒันานคร 
เสนอ    4,550.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 

20 
ค่าจา้งเหมายา้ยเสาไฟฟ้าและจดัระบบ
สายไฟฟ้าภายในบริเวณ ศพด.ชุมทอง 

5,000.-  เฉพาะเจาะจง 
นายเกรียงศกัด์ิ สงวนเกียรติ 
เสนอ    5,000.- บาท 

นายเกรียงศกัด์ิ สงวนเกียรติ 
เสนอ    5,000.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 



สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   กรกฎาคม  2562 
องค์การริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

1 
ค่าจดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว ศพด.
น ้าค า  

4,018.-  เฉพาะเจาะจง 
บริษทั ศรีกิจ เคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ    4,018.- บาท 

บริษทั ศรีกิจ เคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ    4,018.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 

2 
ค่าจดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว ศพด.
ชุมทอง 

4,315.-  เฉพาะเจาะจง 
บริษทั ศรีกิจ เคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ    4,315.- บาท 

บริษทั ศรีกิจ เคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ    4,315.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 

3 
ค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน (กอง
การศึกษา) 

5,695.-  เฉพาะเจาะจง 
บริษทั ศรีกิจ เคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ    5,695.- บาท 

บริษทั ศรีกิจ เคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ    5,695.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 

4 
ค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน ศพด.น ้าค า 
(กองการศึกษา) 

10,072.-  เฉพาะเจาะจง 
บริษทั ศรีกิจ เคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ    10,072.- บาท 

บริษทั ศรีกิจ เคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ    10,072.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 

5 
ค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน ศพด.ชุมทอง 
(กองการศึกษา) 

6,497.-  เฉพาะเจาะจง 
บริษทั ศรีกิจ เคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ    6,497.- บาท 

 
บริษทั ศรีกิจ เคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ    6,497.- บาท 
 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 



สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   กรกฎาคม  2562 
องค์การริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

6 ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 6,397.-  เฉพาะเจาะจง 
บริษทั ศรีกิจ เคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ    6,397.- บาท 

บริษทั ศรีกิจ เคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ    6,397.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 

7 ค่าจดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง (วาตภยั) 141,502.-  เฉพาะเจาะจง 
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วงัสมบูรณ์
โลหะ 
เสนอ    141,502.- บาท 

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วงัสมบูรณ์
โลหะ 
เสนอ    141,502.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 

8 
ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (หมึก
เคร่ืองถ่าย) กองคลงั 

6,200.-  เฉพาะเจาะจง 
ร้านฟินิกซ์ คอมพิวเตอร์ 
เสนอ    6,200.- บาท 

ร้านฟินิกซ์ คอมพิวเตอร์ 
เสนอ    6,200.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 

9 
ค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน ศพด.น ้าค า 
(กองการศึกษา) 

10,072.-  เฉพาะเจาะจง 
บริษทั ศรีกิจ เคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ    10,072.- บาท 

บริษทั ศรีกิจ เคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ    10,072.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 

10 
ค่าจดัซ้ือวสัดุต่าง ๆ ตามโครงการวนั
เฉลิมพระชนพรรษา 67 พรรษา 

5,875.-  เฉพาะเจาะจง 
บริษทั ศรีกิจ เคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ    5,875.- บาท 

 
บริษทั ศรีกิจ เคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ    5,875.- บาท 
 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 



สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   กรกฎาคม  2562 
องค์การริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

11 
ค่าจดัซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง ตาม
โครงการวนัเฉลิมพระชนพรรษา 67 
พรรษา 

1,400.-  เฉพาะเจาะจง 
บริษทั ศรีกิจ เคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ    1,400.- บาท 

บริษทั ศรีกิจ เคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ    1,400.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 

12 
ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กองคลงั) 
3 รายการ 

6,550.-  เฉพาะเจาะจง 
บริษทั ศรีกิจ เคร่ืองเขียน จ ากดั
เสนอ    6,550.- บาท 

บริษทั ศรีกิจ เคร่ืองเขียน จ ากดั
เสนอ    6,550.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 

13 
ค่าจา้งเหมาท าป้ายไวนิลตามโครงการ
จดังานประเพณีแห่เทียนจ าน าพรรษา 
ปีงบประมาณ 2562 

540.-  เฉพาะเจาะจง 
ร้านคลองหาดป้ายสวย 
เสนอ    540.- บาท 

ร้านคลองหาดป้ายสวย 
เสนอ    540.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 

14 
ค่าจา้งเหมาตกแต่งรถแห่เทียน 1 คนั
และตน้เทียนพรรษา 10 ตน้ 

8,500.-  เฉพาะเจาะจง 
นายณฐัวฒิุ วงศส์มศรี 
เสนอ    8,500.- บาท 

นายณฐัวฒิุ วงศส์มศรี 
เสนอ    8,500.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 

15 
ค่าจา้งเหมาก่อปากท่อบ่อพกัพร้อมฝา
ตระแกรงเหลก็ หมู่ท่ี 5 

69,400.-  เฉพาะเจาะจง 
นายอนนัตชยั สาเจริญ 
เสนอ   69,400.- บาท 

นายอนนัตชยั สาเจริญ 
เสนอ   69,400.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 



สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   กรกฎาคม  2562 
องค์การริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

16 
ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล ตาม
โครงการวนัเฉลิมพระชนพรรษา 67 
พรรษา 

1,036.-  เฉพาะเจาะจง 
ร้านคลองหาดป้ายสวย 
เสนอ    1,036.- บาท 

ร้านคลองหาดป้ายสวย 
เสนอ    1,036.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 

17 
ค่าจา้งเหมาตกแต่งสถานท่ี ตาม
โครงการวนัเฉลิมพระชนพรรษา 67 
พรรษา 

3,000.-  เฉพาะเจาะจง 
นางสาวตุลยดา เงินหล่อ 
เสนอ    3,000.- บาท 

นางสาวตุลยดา เงินหล่อ 
เสนอ    3,000.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 

18 
ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิลพระฉายา
ลกัษณ์ รัชกาลท่ี 10 ตามโครงการวนั
เฉลิมพระชนพรรษา 67 พรรษา 

1,260.-  เฉพาะเจาะจง 
ร้านคลองหาดป้ายสวย 
เสนอ    1,260.- บาท 

ร้านคลองหาดป้ายสวย 
เสนอ    1,260.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 

19 
ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 
หอประชุม จ านวน 4 รายการ 

4,450.-  เฉพาะเจาะจง 
ร้านวงัน ้าเยน็ออโตซ้าวด ์
เสนอ    4,450.- บาท 

ร้านวงัน ้าเยน็ออโตซ้าวด ์
เสนอ    4,450.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 

20 

ค่าจา้งเหมาประกอบอาหารพร้อม
อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมส าหรับ
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ(โครงการวนัเฉลิม
พระชนพรรษา 67 พรรษา 

12,750.-  เฉพาะเจาะจง 
นางนอ้งนารถ คงเจริญ 
เสนอ   12,750.- บาท 

นางนอ้งนารถ คงเจริญ 
เสนอ   12,750.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 



สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   กรกฎาคม  2562 
องค์การริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

21 
ค่าจา้งเหมาประกอบอาหารพร้อม
อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ประชุมสภา 
สมยัสามญั สมยัท่ี 3 คร้ังท่ี 1/2562 

3,750.-  เฉพาะเจาะจง 
ร้านคลองหาดป้ายสวย 
เสนอ    3,750.- บาท 

ร้านคลองหาดป้ายสวย 
เสนอ    3,750.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 

22 
ค่าจา้งเหมาท าป้ายโครงการจิตอาสา
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 

2,330.-  เฉพาะเจาะจง 
ร้านคลองหาดป้ายสวย 
เสนอ    2,330.- บาท 

ร้านคลองหาดป้ายสวย 
เสนอ    2,330.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 



สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม  2562 
องค์การริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

1 
ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (หมึก)กอง
คลงั 

5,290.-  เฉพาะเจาะจง 
บริษทัโปรซีเคียว สยามเทค 
จ ากดั 
เสนอ    5,290.- บาท 

บริษทัโปรซีเคียว สยามเทค 
จ ากดั 
เสนอ    5,290.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 

2 
ค่าจดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์
(เคร่ืองพิมพM์ultifune tion เลเซอร์ 
หรือ LED ขาว-ด า) 2 เคร่ือง 

18,000.-  เฉพาะเจาะจง 
บริษทัโปรซีเคียว สยามเทค 
จ ากดั 
เสนอ    18,000.- บาท 

บริษทัโปรซีเคียว สยามเทค 
จ ากดั 
เสนอ    18,000.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 

3 
ค่าจดัซ้ือครุภณัฑเ์คร่ืองปรับอากาศ 
(กองคลงั) 

35,500.-  เฉพาะเจาะจง 
ร้านรุ่งเจริญแอร์ 1 
เสนอ    35,500.- บาท 

ร้านรุ่งเจริญแอร์ 1 
เสนอ    35,500.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 

4 
ค่าจดัซ้ือวสัดุ (โครงการสภาเดก็และ
เยาวชน ปี2562) 

1,080.-  เฉพาะเจาะจง 
บริษทั ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ    1,080.- บาท 

บริษทั ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ    1,080.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 

5 ค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน (น ้าด่ืม 77 ถงั) 770.-  เฉพาะเจาะจง 
นางนอ้งนารถ คงเจริญ 
เสนอ   770.- บาท 

นางนอ้งนารถ คงเจริญ 
เสนอ   770.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 



สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม  2562 
องค์การริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

6 
ค่าจา้งเหมาท าป้ายพระบรมฉายา
ลกัษณ์พระนางเจา้สิริกิต์ิ (12 สิงหาคม 
2562) 

1,260.-  เฉพาะเจาะจง 
ร้านคลองหาดป้ายสวย 
เสนอ    1,260.- บาท 

ร้านคลองหาดป้ายสวย 
เสนอ    1,260.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 

7 
จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองพ่นหมอก
ควนั 

8,620.-  เฉพาะเจาะจง 
บริษทั แสงวิรุฬห์ทอง จ ากดั 
เสนอ    8,620.- บาท 

บริษทั แสงวิรุฬห์ทอง จ ากดั 
เสนอ    8,620.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 

8 
ค่าจา้งเหมาผกูผา้ระบาย (12 สิงหาคม 
2562) 

18,000.-  เฉพาะเจาะจง 
นางสาวตุลยดา เงินหล่อ 
เสนอ    18,000.- บาท 

นางสาวตุลยดา เงินหล่อ 
เสนอ    18,000.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 

9 
จา้งเหมาประกอบอาหารพร้อมอาหาร
วา่งและเคร่ืองด่ืมประชุมสภา สมยั
สามญั สมยัท่ี 3 คร้ังท่ี 3/2562 

3,375.-  เฉพาะเจาะจง 
นางนอ้งนารถ คงเจริญ 
เสนอ   3,375.- บาท 

นางนอ้งนารถ คงเจริญ 
เสนอ   3,375.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 

10 
จา้งเหมาประกอบอาหารพร้อมอาหาร
วา่งและเคร่ืองด่ืมประชุมสภา สมยั
สามญั สมยัท่ี 3 คร้ังท่ี 3/2562 

2,250.-  เฉพาะเจาะจง 
นางนอ้งนารถ คงเจริญ 
เสนอ   2,250.- บาท 

นางนอ้งนารถ คงเจริญ 
เสนอ   2,250.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 



สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม  2562 
องค์การริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

11 
ค่าจา้งเหมาค่าบริการพ้ืนท่ีเกบ็ขอ้มูล
ระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ ปี 
2562  

6,955.-  เฉพาะเจาะจง 
บริษทั บ๊ิกบีโซลูชัน่ จ ากดั 
เสนอ   6,955.- บาท 

บริษทั บ๊ิกบีโซลูชัน่ จ ากดั 
เสนอ   6,955.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 

12 
จา้งเหมารถขดุตีนตะขาบไฮโดรลิค 
ชนิดปุ้งก๋ีตกัเขา้ฯ(รถแบค็โฮ) 

84,000.-  เฉพาะเจาะจง 
บริษทังามมีศรี จ ากดั 
เสนอ    84,000.- บาท 

บริษทังามมีศรี จ ากดั 
เสนอ    84,000.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 

13 
ค่าจา้งเหมารถโดยสารไม่ประจ าทาง
(รถบสั 2 ชั้น) โครงการสภาเดก็และ
เยาวชน  

17,000.-  เฉพาะเจาะจง 
นายปัญญพฒัน ์สีหวัโทน 
เสนอ    17,000.- บาท 

นายปัญญพฒัน ์สีหวัโทน 
เสนอ    17,000.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 

14 
จา้งเหมาจดัท ากระเป๋า (โครงการสภา
เดก็และเยาวชน) 

10,800.-  เฉพาะเจาะจง 
ร้านศิริมา 
เสนอ   10,800.- บาท 

นายปัญญพฒัน ์สีหวัโทน 
เสนอ    17,000.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 

15 
จา้งเหมาซ่อมแซมท่อระบายน ้า บา้น
ซบัพลู หมู่ท่ี 8 

53,700.-  เฉพาะเจาะจง 
นายอนนัตชยั สาเจริญ 
เสนอ   53,700.- บาท 

นายอนนัตชยั สาเจริญ 
เสนอ   53,700.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 



สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม  2562 
องค์การริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

16 
ค่าจา้งเหมาท าป้ายไวนิล (โครงการ
ส่งเสริมกิจการสภาเดก็และเยาวชน) 

540.-  เฉพาะเจาะจง 
ร้านคลองหาดป้ายสวย 
เสนอ   540.- บาท 

ร้านคลองหาดป้ายสวย 
เสนอ   540.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 

17 
จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
เลขครุภณัฑ ์บข.416-59-0030 

600.-  เฉพาะเจาะจง 
ร้านฟีนิกซ์ คอมพิวเตอร์ 
เสนอ    600.- บาท 

ร้านฟีนิกซ์ คอมพิวเตอร์ 
เสนอ    600.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 

18 
ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิลศูนยก์าร
เรียนรู้การบริหารจดัการขยะ  

518.-  เฉพาะเจาะจง 
ร้านคลองหาดป้ายสวย 
เสนอ    518.- บาท 

ร้านคลองหาดป้ายสวย 
เสนอ    518.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 



สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   กนัยายน  2562 
องค์การริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

1 
ค่าจดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 3 
รายการ (กองช่าง)  

1,140.-  เฉพาะเจาะจง 
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วงัสมบูรณ์
โลหะ 
เสนอ   1,140.- บาท 

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วงัสมบูรณ์
โลหะ 
เสนอ   1,140.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 

2 
ค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน (ส านกัปลดั) 
จ านวน 22 รายการ 

24,505.-  เฉพาะเจาะจง 
บริษทั ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ    24,505.- บาท 

บริษทั ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ    24,505.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 

3 
ค่าจดัซ้ือวสัดุการเกษตร (ส านกัปลดั) 
จ านวน 2 รายการ  

8,400.-  เฉพาะเจาะจง 
บริษทั ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ    8,400.- บาท 

บริษทั ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ    8,400.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 

4 
ค่าจดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง (กองช่าง) 
จ านวน 2 รายการ 

4,455.-  เฉพาะเจาะจง 
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วงัสมบูรณ์
โลหะ 
เสนอ   4,455.- บาท 

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วงัสมบูรณ์
โลหะ 
เสนอ   4,455.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 

5 
ค่าจดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง (กองช่าง) 
จ านวน 3 รายการ 

1,850.-  เฉพาะเจาะจง 
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วงัสมบูรณ์
โลหะ 
เสนอ   1,850.- บาท 

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วงัสมบูรณ์
โลหะ 
เสนอ   1,850.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 



สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   กนัยายน  2562 
องค์การริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

6 
ค่าจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทย ุ(ส านกั
ปลดั) จ านวน 10 รายการ  

8,410.- เฉพาะเจาะจง 
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วงัสมบูรณ์
โลหะ 
เสนอ   8,410.- บาท 

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วงัสมบูรณ์
โลหะ 
เสนอ   8,410.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 

7 ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)  1,900.-   เฉพาะเจาะจง 
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วงัน ้าเยน็สห
ภณัฑ ์
เสนอ    1,900.- บาท 

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วงัน ้าเยน็สห
ภณัฑ ์
เสนอ    1,900.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 

8 
ค่าจดัซ้ือวสัดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย ์(ส านกัปลดั)  

71,250.-  เฉพาะเจาะจง 
บริษทั แสงวิรุฬห์ทอง จ ากดั 
เสนอ    71,250.- บาท 

บริษทั แสงวิรุฬห์ทอง จ ากดั 
เสนอ    71,250.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 

9 
ค่าจดัซ้ือดินลูกรังและท่อระบายน ้า 
หมู่ท่ี 10 บา้นนอ้ยเจริญสุข 

123,590.-  เฉพาะเจาะจง 
นายอนุสรณ์ หาจ าปา 
เสนอ   123,590.- บาท 

นายอนุสรณ์ หาจ าปา 
เสนอ   123,590.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 

10 
ค่าจดัซ้ือกระเป๋าลดโลกร้อน ตาม
โครงการคุณแม่วยัใส 

860.-  เฉพาะเจาะจง 
ร้านศิริมา 
เสนอ   4,000.- บาท 

ร้านศิริมา 
เสนอ   4,000.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 



สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   กนัยายน  2562 
องค์การริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

11 
ค่าจดัซ้ือวสัดุ  ตามโครงการคุณแม่วยั
ใส 

860.- เฉพาะเจาะจง 
บริษทั ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากดั  
เสนอ   860.- บาท 

บริษทั ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากดั  
เสนอ   860.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 

12 ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)  330.-   เฉพาะเจาะจง 
บริษทั ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากดั  
เสนอ   330.- บาท 

บริษทั ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากดั  
เสนอ   330.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 

13 ค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน (กองช่าง)   5,385.-   เฉพาะเจาะจง  
บริษทั ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากดั   
เสนอ   5,385.- บาท 

บริษทั ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากดั  
เสนอ   5,385.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 

14 ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กองคลงั) 10,879.-  เฉพาะเจาะจง 
บริษทั ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากดั   
เสนอ   10,879.- บาท 

บริษทั ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากดั   
เสนอ   10,879.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 

15 
ค่าจดัซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน (ตูเ้กบ็
เอกสาร) 

5,500.-  เฉพาะเจาะจง 
ร้านชยัเทพ เฟอร์นิเจอร์ 
เสนอ   5,500.- บาท 

ร้านชยัเทพ เฟอร์นิเจอร์ 
เสนอ   5,500.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 



สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   กนัยายน  2562 
องค์การริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

16 ค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน (กองคลงั) 39,365.- เฉพาะเจาะจง 
บริษทั ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากดั  
เสนอ  39,365.- บาท 

บริษทั ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากดั  
เสนอ  39,365.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 

17 ค่าจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทย ุ(กองช่าง)  16,620.-   เฉพาะเจาะจง 
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วงัสมบูรณ์
โลหะ 
เสนอ   16,620.- บาท 

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วงัสมบูรณ์
โลหะ 
เสนอ   16,620.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 

18 
ค่าจดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 
(เคร่ืองพิมพ)์ กองช่าง 

6,300.-   เฉพาะเจาะจง  
บริษทั โปรซีเคียว สยามเทค 
จ ากดั 
เสนอ   6,300.- บาท 

บริษทั โปรซีเคียว สยามเทค 
จ ากดั 
เสนอ   6,300.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 

19 
ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมและตรวจสภาพ
รถยนตส่์วนกลาง ทะเบียน กค 5965 
สระแกว้ 

5,225.35  เฉพาะเจาะจง 
บริษทัสยามนิสสนั สระแกว้
วฒันาจ ากดั   
เสนอ   5,225.35 บาท 

บริษทัสยามนิสสนั สระแกว้
วฒันาจ ากดั   
เสนอ   5,225.35 บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 

20 
ค่าจา้งเหมาค่าเช่าพ้ืนท่ีบริการ
อินเตอร์เน็ต ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม 

7,000.- เฉพาะเจาะจง 
บริษทัไทนส์มีเดียเวบ็ดีไซน ์
จ ากดั 
เสนอ   7,000.- บาท 

บริษทัไทนส์มีเดียเวบ็ดีไซน ์
จ ากดั 
เสนอ   7,000.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 



สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   กนัยายน  2562 
องค์การริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

21 
ค่าจา้งเหมารถแทร็คเตอร์ เพ่ือปรับ
เกล่ียดินลูกรังบา้นนอ้ยเจริญสุข หมู่ท่ี 
10 

7,800.- เฉพาะเจาะจง 
นายอนุสรณ์ หาจ าปี 
เสนอ  7,800.- บาท 

นายอนุสรณ์ หาจ าปี 
เสนอ  7,800.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 

22 
ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล ตาม
โครงการคุณแม่วยัใส   

16,620.-   เฉพาะเจาะจง 
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วงัสมบูรณ์
โลหะ 
เสนอ   16,620.- บาท 

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วงัสมบูรณ์
โลหะ 
เสนอ   16,620.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 

23 
ค่าจดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 
(เคร่ืองพิมพ)์ กองช่าง 

540.-   เฉพาะเจาะจง  
ร้านคลองหาดป้ายสวย 
เสนอ   540.- บาท 

ร้านคลองหาดป้ายสวย 
เสนอ   540.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 

24 
ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมท านบดินคลอง
หว้ยไคร้เหนือ หมู่ท่ี 2 บา้นหว้ยไคร้
เหนือ 

86,000.-  เฉพาะเจาะจง 
นายอนุสรณ์ หาจ าปี 
เสนอ   86,000.-  บาท 

นายอนุสรณ์ หาจ าปี 
เสนอ   86,000.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 

25 
ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารและอาหาร
วา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม ตามโครงการคุณ
แม่วยัใส 

6,960.- เฉพาะเจาะจง 
นางนอ้งนารถ คงเจริญ 
เสนอ   6,960.- บาท 

นางนอ้งนารถ คงเจริญ 
เสนอ   6,960.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 



สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   กนัยายน  2562 
องค์การริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

  

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

26 
ค่าจา้งเหมาติดตั้งฟีลม์กรองแสง
รถยนตส่์วนกลาง ทะเบียน กค 5965 
สระแกว้ รหสัครุภณัฑ ์001-55-0002 

4,000.- เฉพาะเจาะจง 
ร้านวงัน ้าเยน็ออโตซ้าวด ์
เสนอ  4,000.- บาท 

ร้านวงัน ้าเยน็ออโตซ้าวด ์
เสนอ  4,000.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 

27 
ค่าจา้งเหมายา้ยเคร่ืองปรับอากาศ เลข
ครุภณัฑ ์บข.402-60-0017  

4,500.-   เฉพาะเจาะจง 
ร้านรุ่งเจริญแอร์ 1 
เสนอ   4,500.- บาท 

ร้านรุ่งเจริญแอร์ 1 
เสนอ   4,500.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 

28 
ค่าจา้งเหมาส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนผูรั้บบริจาค อบต.เบญจขร 

25,000.-   เฉพาะเจาะจง  
มหาวิทยาลยับูรพา 
เสนอ   25,000.- บาท 

มหาวิทยาลยับูรพา 
เสนอ   25,000.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 

29 
ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 
(กองช่าง) 

2,490.-  เฉพาะเจาะจง 
บริษทัโปรซีเคียว สยามเทค 
จ ากดั 
เสนอ   2,490.-  บาท 

บริษทัโปรซีเคียว สยามเทค 
จ ากดั 
เสนอ   2,490.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 

30 
ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี 
5 บา้นชุมทอง 

9,000.- เฉพาะเจาะจง 
นายอนนัตชยั สาเจริญ 
เสนอ   9,000.- บาท 

นายอนนัตชยั สาเจริญ 
เสนอ   9,000.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 


