
 

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   มกราคม  2563 
องค์การริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมา
ณ (ราคา
กลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลอืก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลอืกโดยสังเขป 

1 
ค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน(ส านกัปลดั)
จ านวน 36 รายการ 

19,125.- เฉพาะเจาะจง 
บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
เสนอ   19,125.-  บาท 

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
เสนอ   19,125.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

2 
ค่าจดัซ้ือน ้าด่ืมส าหรับผูเ้ขา้ร่วม
โครงการจิตอาสาฯ จ านวน 100 คน 

1,000.- เฉพาะเจาะจง 
นางนอ้งนารถ  คงเจริญ 
เสนอ   1,000.-  บาท 

นางนอ้งนารถ  คงเจริญ 
เสนอ   1,000.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

3 
ค่าจดัซ้ือวสัดุต่าง ๆ ส าหรับโครงการ
จิตอาสาท าความดีดว้ยใจ 

645.- เฉพาะเจาะจง 
บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ   645.-  บาท 

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ   645.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

4 
ค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน 7 รายการ 
(พิธีพระราชทาน)  

10,670.- เฉพาะเจาะจง 
บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ   10,670.-  บาท 

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ   10,670.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

5 
ค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน ผา้ประดบั 5 
รายการ (ส านกัปลดั) 

16,110.- เฉพาะเจาะจง 
A.K.E. ซพัพลาย 
เสนอ   16,110.-  บาท 

A.K.E. ซพัพลาย 
เสนอ   16,110.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

6 
ค่าจดัซ้ือของรางวลัส าหรับเดก็และ
เยาวชนท่ีร่วมกิจกรรมต่าง ๆ (กอง
การศึกษา) 

22,700.- เฉพาะเจาะจง 
เอพีพลาสติก 
เสนอ   22,700.-  บาท 

เอพีพลาสติก 
เสนอ   22,700.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

7 
ค่าจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ใชส้ าหรับท า
กิจกรรม การแข่งขนัระบายสีฯ 

1,440.- เฉพาะเจาะจง 
บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ   1,440.-  บาท 

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ   1,440.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 
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ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลอืก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลอืกโดยสังเขป 

8 
ค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน น ้ าด่ืม
สะอาด จ านวน 58 ถงั (ส านกัปลดั) 

1,190.- เฉพาะเจาะจง 
นางนอ้งนารถ คงเจริญ 
เสนอ   1,190.-   บาท 

นางนอ้งนารถ คงเจริญ 
เสนอ   1,190.-   บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

9 
ค่าจดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 9 รายการ 
(ส านกัปลดั) 

28,190.- เฉพาะเจาะจง 
หจก.วงัสมบูรณ์โลหะ 
เสนอ   28,190.-   บาท 

หจก.วงัสมบูรณ์โลหะ 
เสนอ   28,190.-   บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

10 
ค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน(กอง
การศึกษาฯ) 

5,315.- เฉพาะเจาะจง 
บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ   5,315.-  บาท 

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ   5,315.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

11 
ค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน(ศพด.
บา้นชุมทอง) 

5,076.- เฉพาะเจาะจง 
บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ   5,076.-  บาท 

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ   5,076.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

12 
ค่าจดัซ้ือวสัดุการเกษตร(ส านกั
ปลดั) 

1,750.- เฉพาะเจาะจง 
หจก.วงัสมบูรณ์โลหะ 
เสนอ   1,750.-  บาท 

หจก.วงัสมบูรณ์โลหะ 
เสนอ   1,750.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

13 
ค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน (ศพด.
น ้าค า) กองการศึกษาฯ 

6,346.- เฉพาะเจาะจง 
บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ   6,346.-  บาท 

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ   6,346.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

14 
ค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน (ศพด.ชุม
ทอง) กองการศึกษาฯ 

5,339.- เฉพาะเจาะจง 
บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ   5,339.-  บาท 

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ   5,339.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 
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ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 
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ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลอืก 

และราคา 
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15 
ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 5 รายการ(กองช่าง) 

6,370.- เฉพาะเจาะจง 
บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ   6,370.-   บาท 

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ   6,370.-   บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

16 
ค่าจดัซ้ือวสัดุการศึกษา (ศพด.ชุม
ทอง ) 

2,531.- เฉพาะเจาะจง 
บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ   2,531.- บาท 

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ   2,531.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

17 
ค่าจดัซ้ือวสัดุการศึกษา (ศพด.
น ้าค า) 

2,736.- เฉพาะเจาะจง 
บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ   2,736.- บาท 

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ   2,736.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

18 
ค่าจดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว
(ศพด.น ้าค า) 

2,735.- เฉพาะเจาะจง 
บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ   2,735.-  บาท 

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ   2,735.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

19 
ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กอง
ช่าง) 6 รายการ 

6,665.- เฉพาะเจาะจง 
บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ   6,665.-  บาท 

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ   6,665.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

20 ค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน(กองช่าง) 3,125.- เฉพาะเจาะจง 
บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ   3,125.-  บาท 

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ   3,125.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

21 ค่าจดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง (กองช่าง)  200.- เฉพาะเจาะจง 
บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ   200.-  บาท 

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากดั 
เสนอ   200.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 
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ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลอืก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลอืกโดยสังเขป 

22 
ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมและตรวจ
สภาพรถบรรทุกน ้า หมายเลข
ทะเบียน 80-9257 

69,713.71 เฉพาะเจาะจง 
บ.นิวแมน จ ากดั 
เสนอ   69,713.71  บาท 

บ.นิวแมน จ ากดั 
เสนอ   69,713.71  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

23 
ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล
โครงการจิตอาสาท าความดีดว้ย
หวัใจ 

518.- เฉพาะเจาะจง 
ร้านคลองหาดป้ายสวย 
เสนอ   518.-  บาท 

ร้านคลองหาดป้ายสวย 
เสนอ   518.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

24 
ค่าเช่าผา้คลุมเกา้อ้ีพลาสติก (พิธี
พระราชทานฯ) 

3,450.- เฉพาะเจาะจง 
หจก.จุ่น เจริญสระแกว้ 
เสนอ   3,450.-   บาท 

หจก.จุ่น เจริญสระแกว้ 
เสนอ   3,450.-   บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

25 
ค่าจา้งเหมาจดัท าดอกไมส้ด
ประดบับริเวณพิธีฯ  

4,500.- เฉพาะเจาะจง 
ร้านบ๊ิกดอกไม ้
เสนอ  4,500.-  บาท 

ร้านบ๊ิกดอกไม ้
เสนอ  4,500.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

26 
ค่าจา้งเหมาเช่าเตน้ทพ์ร้อมติดตั้ง 
(โครงการวนัเดก็แห่งชาติ ปี 
2563) 

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

นายไพโรจน์  รุ่งนภาไพศาล 
เสนอ  8,000.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

27 
ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล
(โครงการวนัเดก็แห่งชาติ ปี 
2563) 

2,925.- เฉพาะเจาะจง 
ร้านคลองหาดป้ายสวย 
เสนอ  2,925.-  บาท 

ร้านคลองหาดป้ายสวย 
เสนอ  2,925.-  บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 
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ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลอืก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลอืกโดยสังเขป 

28 
ค่าจา้งเหมาตกแต่งสถานท่ี 
(โครงการวนัเดก็แห่งชาติ ปี 2563) 

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

นายณฐัวฒิุ  วงศส์มศรี 
เสนอ   10,000.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดย
วธีิเฉพาะเจาะจง 

29 
ค่าจา้งเหมาประกอบอาหารพร้อม
อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมในการ
ประชุมสภาฯ (14 ม.ค. 63) 

2,850.- เฉพาะเจาะจง 
นางสาวสุรีรัตน์  ทองทา 
เสนอ   2,850.-  บาท 

นางสาวสุรีรัตน์  ทองทา 
เสนอ   2,850.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดย
วธีิเฉพาะเจาะจง 

30 
ค่าจา้งเหมาตรวจสภาพและ
ซ่อมแซมรถยนตส่์วนกลาง 
ทะเบียน 5965 สระแกว้ 

11,262.82 เฉพาะเจาะจง 
บ.สยามนิสสนัสระแกว้วฒันา จ ากดั 
เสนอ   11,262.82 บาท 

บ.สยามนิสสนัสระแกว้วฒันา จ ากดั 
เสนอ   11,262.82 บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดย
วธีิเฉพาะเจาะจง 

31 
ค่าจา้งเหมาท าป้ายประชาสมัพนัธ์ 
พรบ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
ประจ าปี 2563 

3,918.- เฉพาะเจาะจง 
ร้านคลองหาดป้ายสวย 
เสนอ   3,918.-  บาท 

ร้านคลองหาดป้ายสวย 
เสนอ   3,918.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดย
วธีิเฉพาะเจาะจง 

32 
ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ (กองคลงั) 

500.- เฉพาะเจาะจง 
ร้านฟินิกซ์ คอมพิวเตอร์ 
เสนอ   500.-  บาท 

ร้านฟินิกซ์ คอมพิวเตอร์ 
เสนอ   500.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดย
วธีิเฉพาะเจาะจง 

33 
ค่าจา้งเหมาเพ่ือปฏิบติังาน
ช่วยเหลืองานธุรการ(ส านกัปลดั) 

72,000.- เฉพาะเจาะจง 
นางสาวโสรยา  ประชากลาง 
เสนอ   72,000.-  บาท 

นางสาวโสรยา  ประชากลาง 
เสนอ   72,000.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดย
วธีิเฉพาะเจาะจง 



สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   มกราคม 2563 
องค์การริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลอืก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลอืกโดยสังเขป 

34 
โครงการก่อสร้างระบบประปา
หอถงัสูง หมู่ท่ี 3 ขนาดกวา้ง 
ความจุ 20 ลบ.ม. (ถงัแชมเปญ) 

490,000.- เฉพาะเจาะจง 
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั กระทิงทอง 
เสนอ   490,000.- บาท 

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั กระทิงทอง 
เสนอ   490,000.- บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

35 
 

ค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน  ศพด. 
ชุมทอง (กองการศึกษา) 

2,913.- 
 

เฉพาะเจาะจง 
บริษทั ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
เสนอ   2,913.-  บาท 

บริษทั ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
เสนอ   2,913.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 


