
 

 

 รายงานผลการจดัซ้ือ/จดัจ้าง ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
 
 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเบญจขร 
อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 



 

                                                                         สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   ตุลาคม 2562                                                     
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

 

ล าดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือก

โดยสังเขป 

1 
ค่าจา้งเหมาประกอบอาหารสภาฯ สมยัสามญั 
สมยั 4 คร้ังท่ี 1/2562  

2,850 เฉพาะเจาะจง 
นางสาวสุรีรัตน์  ทองทา 
เสนอ  2,850  บาท 

นางสาวสุรีรัตน์  ทองทา 
เสนอ  2,850  บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

 
2 
 

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

 
  ร้านบ๊ิกดอกไม ้
เสนอ  1,000.- บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

3 
ค่าค่าจา้งเหมาทาํพวงมาลาดอกไมส้ด(วนัปิย
มหาราช) 

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

 
  ร้านบ๊ิกดอกไม ้
เสนอ  1,000.- บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

4 
 

ค่าจา้งเหมาประกอบอาหารสภา สมยัสามญั 
สมยัท่ี 4 คร้ังท่ี  2/2562 

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

นางสาวสุรีรัตน์  ทองทา 
เสนอ  2,850  บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

5 
จา้งเหมาเพ่ือปฏิบติังานดา้นช่วยเหลืองาน
พสัดุ 

54,000.- เฉพาะเจาะจง 
นางสาวพิมพรรณวดี ชงัดี 
เสนอ  54,000.- บาท 

นางสาวพิมพรรณวดี ชงัดี 
เสนอ  54,000.- บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

6 
ค่าจา้งเหมาเพ่ือปฏิบติังานช่วยเหลืองาน
จดัเก็บรายไดแ้ละบนัทึกขอ้มูล 

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

นางฉนัทนา  บวักลาง 
เสนอ  54,000.- บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

 
 



 

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   ตุลาคม  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

 
 

ล าดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือก

โดยสังเขป 

7 
ค่าจา้งเหมาเพ่ือปฏิบติังานงานธุรการ
(กองคลงั) 

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

นางสาวฤทยั  ใจใส 
เสนอ   54,000.-  บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

 
8 
 

ค่าจา้งเหมาเพ่ือปฏิบติังานช่วยเหลืองาน
กองช่าง 

108,000.- เฉพาะเจาะจง 
 
นายเร่ิมพงษ ์ คงเหมง็ 
เสนอ   108,000.-  บาท 

 
นายเร่ิมพงษ ์ คงเหมง็ 
เสนอ   108,000.-  บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

9 
ค่าจา้งเหมาผูช่้วยปฏิบติังานดา้นผูช่้วย
นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน 

108,000.- เฉพาะเจาะจง 
นางสาวศิณีนาถ  ประชากลาง 
เสนอ   108,000.-  บาท 

นางสาวศิณีนาถ  ประชากลาง 
เสนอ   108,000.-  บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

10 
 

ค่าจา้งเหมาเพ่ือปฏิบติังานผูดู้แลความ
ปลอดภยัสถานท่ีราชการ 

108,000.- เฉพาะเจาะจง 
นายประมวล ไชยโชติ 
เสนอ   108,000.-  บาท 

นายประมวล ไชยโชติ 
เสนอ   108,000.-  บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

11 
ค่าจา้งเหมาเพ่ือปฏิบติังานช่วยเหลืองาน
ธุรการ (สาํนกัปลดั) 

27,000.- เฉพาะเจาะจง 
นางสาวโสรยา  ประชากลาง 
เสนอ   27,000.-  บาท 

นางสาวโสรยา  ประชากลาง 
เสนอ   27,000.-  บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

12 
ค่าจา้งเหมาเพ่ือปฏิบติังานช่วยเหลืองาน
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

108,000.- เฉพาะเจาะจง 
นายสนัน่  อนนัต ์
เสนอ   108,000.-  บาท 

นายสนัน่  อนนัต ์
เสนอ   108,000.-  บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 



 

 
                                                                                        สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จังหวดัสระแก้ว                              

ล าดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

13 
ค่าจา้งเหมาเพ่ือปฏิบติังานช่วยเหลือ
งานการเจา้หนา้ท่ี 

 
108,000.- 

 
เฉพาะเจาะจง 

นางสาวทมลวรรณ  เพาะขาว 
เสนอ  108,000.-  บาท 

นางสาวทมลวรรณ  เพาะขาว 
เสนอ  108,000.-  บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตาม
เง่ือนไขโดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

14 
ค่าจา้งเหมาผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีผูช่้วย
ปฏิบติังานธุรการ(กองการศึกษาฯ) 

 
54,000.- 

 
เฉพาะเจาะจง 

นางสาววชัราภรณ์  ภู่ระโหง 
เสนอ  54,000.-  บาท 

นางสาววชัราภรณ์  ภู่ระโหง 
เสนอ  54,000.-  บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตาม
เง่ือนไขโดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

15 
ค่าจา้งเหมาผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีผูช่้วยผูดู้แล
เดก็ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็อบต.เบญจขร 
(ศพด.บา้นชุมทอง) 

54,000.- เฉพาะเจาะจง 
นางจินตนา  ศิริเวช 
เสนอ   54,000.-  บาท 

นางจินตนา  ศิริเวช 
เสนอ   54,000.-  บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตาม
เง่ือนไขโดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

16 
ค่าจา้งเหมาผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีผูช่้วยผูดู้แล
เดก็ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็อบต.เบญจขร 
(ศพด.บา้นชุมทอง) 

54,000.- เฉพาะเจาะจง 
นางสาวมธุรส  อดทน 
เสนอ   54,000.-  บาท 

นางสาวมธุรส  อดทน 
เสนอ   54,000.-  บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตาม
เง่ือนไขโดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

17 
ค่าจา้งเหมาผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีผูช่้วยผูดู้แล
เดก็ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็อบต.เบญจขร 
(ศพด.บา้นนํ้าคาํ) 

54,000.- เฉพาะเจาะจง 
นางสาวพจนีย ์จนัลา 
เสนอ   54,000.-   บาท 

นางสาวพจนีย ์จนัลา 
เสนอ   54,000.-   บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตาม
เง่ือนไขโดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

18 
ค่าจา้งเหมาผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีผูช่้วยผูดู้แล
เดก็ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็อบต.เบญจขร 
(ศพด.บา้นนํ้าคาํ) 

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

นางสาวพชัรี  จารึกกลาง 
เสนอ   54,000.-   บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตาม
เง่ือนไขโดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

19 
ค่าจา้งเหมาทาํความสะอาดศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็อบต.เบญจขร (ศพด.บา้นชุม

54,000.- เฉพาะเจาะจง 
นางอุดร  ปริโยทยั 
เสนอ   54,000.-   บาท 

นางอุดร  ปริโยทยั 
เสนอ   54,000.-   บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตาม
เง่ือนไขโดยวธีิเฉพาะเจาะจง 



 

 

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 
องค์การริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

ล าดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วธีิจัดซ้ือ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

20 
 

 
ค่าจดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิง
นํ้ามนัหล่อล่ืน 
 

100,000.- เฉพาะเจาะจง 
หจก.จิรพฒันปิ์โตเลียม 
เสนอ   100,000.-   บาท 

หจก.จิรพฒันปิ์โตเลียม 
เสนอ   100,000.-   บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                              
 

ทองและศพด.บา้นนํ้าคาํ) 



 

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

ล าดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือก

โดยสังเขป 

1 
ค่าจดัซ้ือวสัดุอาหารเสริม (นม) 3 
โรงเรียน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2562 

23,030.- เฉพาะเจาะจง 
สหกรณ์โคนมวงันํ้าเยน็ จาํกดั 
เสนอ   23,030.-   บาท 

สหกรณ์โคนมวงันํ้าเยน็ จาํกดั 
เสนอ   23,030.-   บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตาม
เง่ือนไขโดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

2 
ค่าจดัซ้ือวสัดุอาหารเสริม (นม) 2 ศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2562 

5,922.- เฉพาะเจาะจง 
สหกรณ์โคนมวงันํ้าเยน็ จาํกดั 
เสนอ   5,922.-   บาท 

สหกรณ์โคนมวงันํ้าเยน็ จาํกดั 
เสนอ   5,922.-   บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตาม
เง่ือนไขโดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

 
3 
 

ค่าจดัซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 
จาํนวน 3 รายการ 

1,800.- เฉพาะเจาะจง 
นายวนัดี  ถาวร 
เสนอ  1,800.-  บาท 

นายวนัดี  ถาวร 
เสนอ  1,800.-  บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตาม
เง่ือนไขโดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

 
4 
 

ค่าจดัซ้ือครุภณัฑส์าํนกังาน จาํนวน 2 
รายการ (สาํนกัปลดั) 

10,500.- เฉพาะเจาะจง 
ชยัเทพเฟอร์นิเจอร์ 
เสนอ  10,500.-  บาท 

ชยัเทพเฟอร์นิเจอร์ 
เสนอ  10,500.-  บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตาม
เง่ือนไขโดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

5 
ค่าจดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน นํ้าด่ืมสะอาด 
(สาํนกัปลดั) 

650.- เฉพาะเจาะจง 
นางนอ้งนารถ  คงเจริญ 
เสนอ  650.-  บาท 

นางนอ้งนารถ  คงเจริญ 
เสนอ  650.-  บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตาม
เง่ือนไขโดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

6 
ค่าจดัซ้ือวสัดุอาหารเสริม(นม) 3 
โรงเรียน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2562 

336,547.68 เฉพาะเจาะจง 
สหกรณ์โคนมวงันํ้าเยน็ 
เสนอ  336,547.68  บาท 

สหกรณ์โคนมวงันํ้าเยน็ 
เสนอ  336,547.68  บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตาม
เง่ือนไขโดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

7 
ค่าจดัซ้ือวสัดุอาหารเสริม(นม) 2 ศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2562 

86,788.80 เฉพาะเจาะจง 
สหกรณ์โคนมวงันํ้าเยน็ 
เสนอ  86,788.80  บาท 

สหกรณ์โคนมวงันํ้าเยน็ 
เสนอ  86,788.80  บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตาม
เง่ือนไขโดยวธีิเฉพาะเจาะจง 



 

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   พฤศจิกายน 2562 
องค์การริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

8 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว
จราจร คสล.โดยลาดยางทบัผิว
จราจรแอสฟัลตติ์กคอนกรีต (เสน้
ชุมทอง-หนองคาย หมู่ท่ี 5) 

234,000.- เฉพาะเจาะจง 
นายจิตประพนัธ์  สียิ่ง 
เสนอ  234,000.-   บาท 

นายจิตประพนัธ์  สียิ่ง 
เสนอ  234,000.-   บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 



 

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   ธันวาคม 2562 
องค์การริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

1 
ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (ดร้ัม)    
1  รายการ 

800.- เฉพาะเจาะจง 
ร้านวงัสมบูรณ์คอมพิวเตอร์ 
เสนอ   800.-   บาท 

ร้านวงัสมบูรณ์คอมพิวเตอร์ 
เสนอ   800.-   บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

2 
ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (ตลบั
หมึก) สาํนกัปลดั 

26,510.- เฉพาะเจาะจง 
บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ  26,510.-   บาท 

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ  26,510.-   บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

3 
ค่าจดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 
(เคร่ืองสาํรองไฟฟ้า) สาํนกัปลดั 

2,500.- เฉพาะเจาะจง 
ร้านวงัสมบูรณ์คอมพิวเตอร์ 
เสนอ   2,500.-   บาท 

ร้านวงัสมบูรณ์คอมพิวเตอร์ 
เสนอ   2,500.-   บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

4 
ค่าจา้งเหมาซ่อมแซม
คอมพิวเตอร์ 2 รายการ (สาํนกั
ปลดั) 

3,800.- เฉพาะเจาะจง 
ร้านวงัสมบูรณ์คอมพิวเตอร์ 
เสนอ   3,800.-   บาท 

ร้านวงัสมบูรณ์คอมพิวเตอร์ 
เสนอ   3,800.-   บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

5 
ค่าจา้งเหมาจดัทาํพานพุ่มดอกไม้
สดโทนสีเหลือง (5 ธนัวาคม 
2562) สาํนกัปลดั 

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

ร้านบ๊ิกดอกไม ้
เสนอ  1,000.-   บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

6 
จา้งเหมาจดัทาํป้ายไวนิลรณรงค์
ป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 

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

ร้านคลองหาดป้ายสวย 
เสนอ  1,036.-   บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

7 
ค่าจา้งเหมาจดัทาํป้ายสต๊ิกเกอร์ช่ือ 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเบญจขร 

200.- เฉพาะเจาะจง 
ร้านคลองหาดป้ายสวย 
เสนอ   200.-   บาท 

ร้านคลองหาดป้ายสวย 
เสนอ   200.-   บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 



 

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   ธันวาคม 2562 
องค์การริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

8 
ค่าจา้งเหมาบริการปฏิบติังาน
ผูช่้วยผูดู้แลเดก็ศูนยพ์ฒันาเดก็
เลก็บา้นชุมทอง 

27,000.- เฉพาะเจาะจง 
นางสาววชัราภรณ์  พาผล 
เสนอ  27,000.-  บาท 

นางสาววชัราภรณ์  พาผล 
เสนอ  27,000.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

9 
ค่าจดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 
จาํนวน 2 เคร่ือง (สาํนกัปลดั) 

60,000.- เฉพาะเจาะจง 
วงัสมบูรณ์คอมพิวเตอร์ 
เสนอ  60,000.-  บาท 

วงัสมบูรณ์คอมพิวเตอร์ 
เสนอ  60,000.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 



 

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   มกราคม  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

1 
ค่าจดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน(สาํนกัปลดั)
จาํนวน 36 รายการ 

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

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
เสนอ   19,125.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

2 
ค่าจดัซ้ือนํ้าด่ืมสาํหรับผูเ้ขา้ร่วม
โครงการจิตอาสาฯ จาํนวน 100 คน 

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

นางนอ้งนารถ  คงเจริญ 
เสนอ   1,000.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

3 
ค่าจดัซ้ือวสัดุต่าง ๆ สาํหรับโครงการ
จิตอาสาทาํความดีดว้ยใจ 

645.- เฉพาะเจาะจง 
บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ   645.-  บาท 

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ   645.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

4 
ค่าจดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน 7 รายการ (พิธี
พระราชทาน)  

10,670.- เฉพาะเจาะจง 
บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ   10,670.-  บาท 

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ   10,670.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

5 
ค่าจดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน ผา้ประดบั 5 
รายการ (สาํนกัปลดั) 

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

A.K.E. ซพัพลาย 
เสนอ   16,110.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

6 
ค่าจดัซ้ือของรางวลัสาํหรับเดก็และ
เยาวชนท่ีร่วมกิจกรรมต่าง ๆ (กอง
การศึกษา) 

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

เอพีพลาสติก 
เสนอ   22,700.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

7 
ค่าจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ใชส้าํหรับทาํ
กิจกรรม การแข่งขนัระบายสีฯ 

1,440.- เฉพาะเจาะจง 
บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ   1,440.-  บาท 

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ   1,440.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 



 

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   มกราคม 2563 
องค์การริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

8 
ค่าจดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน นํ้ าด่ืม
สะอาด จาํนวน 58 ถงั (สาํนกัปลดั) 

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

นางนอ้งนารถ คงเจริญ 
เสนอ   1,190.-   บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

9 
ค่าจดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 9 รายการ 
(สาํนกัปลดั) 

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

หจก.วงัสมบูรณ์โลหะ 
เสนอ   28,190.-   บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

10 
ค่าจดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน(กอง
การศึกษาฯ) 

5,315.- เฉพาะเจาะจง 
บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ   5,315.-  บาท 

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ   5,315.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

11 
ค่าจดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน(ศพด.
บา้นชุมทอง) 

5,076.- เฉพาะเจาะจง 
บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ   5,076.-  บาท 

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ   5,076.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

12 
ค่าจดัซ้ือวสัดุการเกษตร(สาํนกั
ปลดั) 

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

หจก.วงัสมบูรณ์โลหะ 
เสนอ   1,750.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

13 
ค่าจดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน (ศพด.
นํ้าคาํ) กองการศึกษาฯ 

6,346.- เฉพาะเจาะจง 
บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ   6,346.-  บาท 

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ   6,346.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

14 
ค่าจดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน (ศพด.ชุม
ทอง) กองการศึกษาฯ 

5,339.- เฉพาะเจาะจง 
บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ   5,339.-  บาท 

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ   5,339.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 



 

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   มกราคม 2563 
องค์การริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

15 
ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 
จาํนวน 5 รายการ(กองช่าง) 

6,370.- เฉพาะเจาะจง 
บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ   6,370.-   บาท 

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ   6,370.-   บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

16 
ค่าจดัซ้ือวสัดุการศึกษา (ศพด.ชุม
ทอง ) 

2,531.- เฉพาะเจาะจง 
บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ   2,531.- บาท 

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ   2,531.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

17 
ค่าจดัซ้ือวสัดุการศึกษา (ศพด.
นํ้าคาํ) 

2,736.- เฉพาะเจาะจง 
บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ   2,736.- บาท 

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ   2,736.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

18 
ค่าจดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว
(ศพด.นํ้าคาํ) 

2,735.- เฉพาะเจาะจง 
บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ   2,735.-  บาท 

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ   2,735.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

19 
ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กอง
ช่าง) 6 รายการ 

6,665.- เฉพาะเจาะจง 
บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ   6,665.-  บาท 

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ   6,665.-  บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

20 ค่าจดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน(กองช่าง) 3,125.- เฉพาะเจาะจง 
บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ   3,125.-  บาท 

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ   3,125.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

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

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ   200.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 



 

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   มกราคม 2563 
องค์การริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

22 
ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมและตรวจ
สภาพรถบรรทุกนํ้า หมายเลข
ทะเบียน 80-9257 

69,713.71 เฉพาะเจาะจง 
บ.นิวแมน จาํกดั 
เสนอ   69,713.71  บาท 

บ.นิวแมน จาํกดั 
เสนอ   69,713.71  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

23 
ค่าจา้งเหมาจดัทาํป้ายไวนิล
โครงการจิตอาสาทาํความดีดว้ย
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 
ค่าจา้งเหมาจดัทาํดอกไมส้ด
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 
ค่าจา้งเหมาจดัทาํป้ายไวนิล
(โครงการวนัเดก็แห่งชาติ ปี 
2563) 

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

ร้านคลองหาดป้ายสวย 
เสนอ  2,925.-  บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 



 

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   มกราคม 2563 
องค์การริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

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 จาํกดั 
เสนอ   11,262.82 บาท 

บ.สยามนิสสนัสระแกว้วฒันา จาํกดั 
เสนอ   11,262.82 บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดย
วธีิเฉพาะเจาะจง 

31 
ค่าจา้งเหมาทาํป้ายประชาสมัพนัธ์ 
พรบ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
ประจาํปี 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(สาํนกัปลดั) 

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 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

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

490,000.- เฉพาะเจาะจง 
หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กระทิงทอง 
เสนอ   490,000.- บาท 

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กระทิงทอง 
เสนอ   490,000.- บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

35 
 

ค่าจดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน  ศพด. 
ชุมทอง (กองการศึกษา) 

2,913.- 
 

เฉพาะเจาะจง 
บริษทั ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
เสนอ   2,913.-  บาท 

บริษทั ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
เสนอ   2,913.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 



 

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   กุมภาพนัธ์  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

1 
ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 
(ศพด.) 

15,390.- เฉพาะเจาะจง 
บริษทั ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
เสนอ   15,390.-  บาท 

บริษทั ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
เสนอ   15,390.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

 
2 

 

ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กอง
การศึกษาฯ) 

1,990.-  
 

เฉพาะเจาะจง 
บริษทั ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
เสนอ 1,990.- บาท 

บริษทั ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
เสนอ 1,990.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 
 

3 
ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กอง
คลงั) 

3,280.- เฉพาะเจาะจง 
บริษทั ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
เสนอ 3,280.- บาท 

บริษทั ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
เสนอ 3,280.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

4 
ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) 
กองคลงั 

5,300.- เฉพาะเจาะจง 
ร้านพิมพไ์ทยเซอร์วิส 
เสนอ 5,300.- บาท 

ร้านพิมพไ์ทยเซอร์วิส 
เสนอ 5,300.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

5 
ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์(หมึก)
กองคลงั 

12,600.- เฉพาะเจาะจง 

 
บริษทั ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
เสนอ  12,600.-  บาท 
 

 
บริษทั ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
เสนอ  12,600.-  บาท 
 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 



 

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   กุมภาพนัธ์  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

6 
ค่าจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ดบัเพลิง
(สาํนกัปลดั) 

5,650.- เฉพาะเจาะจง 
ร้านธญัพชั รุ่งเรือง 
เสนอ   5,650.-  บาท 

ร้านธญัพชั รุ่งเรือง 
เสนอ   5,650.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

 
7 

 

ค่าจดัซ้ือครุภณัฑส์าํนกังาน
(สาํนกัปลดั) 2 รายการ 

35,500.- 
 

เฉพาะเจาะจง 
ร้านชยัเทพเฟอร์นิเจอร์ 
เสนอ 35,500.- บาท 

ร้านชยัเทพเฟอร์นิเจอร์ 
เสนอ 35,500.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

8 
ค่าจดัซ้ือครุภณัฑส์าํนกังาน
(สาํนกัปลดั) 2 รายการ 

35,500.- 
 

เฉพาะเจาะจง 
ร้านชยัเทพเฟอร์นิเจอร์ 
เสนอ 35,500.- บาท 

ร้านชยัเทพเฟอร์นิเจอร์ 
เสนอ 35,500.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

9 
ค่าจดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว
(สาํนกัปลดั) 35 รายการ 

19,996.- 
 

เฉพาะเจาะจง 

 
บริษทั ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
เสนอ  19,996.-  บาท 
 

บริษทั ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
เสนอ  19,996.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

10 ค่าจดัซ้ือกรวยยาง  30  อนั 
25,500.- 

 
เฉพาะเจาะจง 

 
ร้านครุภณัฑรุ่์งเรือง 
เสนอ  25,500.-  บาท 
 

 
ร้านครุภณัฑรุ่์งเรือง 
เสนอ  25,500.-  บาท 
 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

11 
ค่าจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทย ุ 
5 รายการ 

8,280.- เฉพาะเจาะจง 

 
รุ่งเรืองการไฟฟ้า 
เสนอ  8,280.-  บาท 
 

 
รุ่งเรืองการไฟฟ้า 
เสนอ  8,280.-  บาท 
 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 



 

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   กุมภาพนัธ์ 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

12 
ค่าจดัซ้ือครุภณัฑส์าํนกังาน
(เกา้อ้ี+ตู)้กองการศึกษา 

6,700.- เฉพาะเจาะจง 
ร้านชยัเทพเฟอร์นิเจอร์ 
เสนอ 6,700.- บาท 

ร้านชยัเทพเฟอร์นิเจอร์ 
เสนอ 6,700.- บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

13 
 

ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กอง
คลงั) 

22,500.- เฉพาะเจาะจง 
บริษทั ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
เสนอ 22,500.- บาท 

บริษทั ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
เสนอ 22,500.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

14 ค่าจดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน(กองคลงั) 2,788.- เฉพาะเจาะจง 
บริษทั ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
เสนอ   2,788.-  บาท 

บริษทั ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
เสนอ   2,788.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

15 

ค่าจดัซ้ือวสัดุตามโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการจดัทาํแผน
ท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น 
ประจาํปีงบประมาณ 2563 

10,970.- เฉพาะเจาะจง 
บริษทั ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
เสนอ 10,970.-  บาท 

บริษทั ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
เสนอ 10,970.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

16 
ค่าจดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 
(กองคลงั) 

49,500.- เฉพาะเจาะจง 
วทีีที ซพัพลาย 
เสนอ   49,500.-   บาท 

วทีีที ซพัพลาย 
เสนอ   49,500.-   บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

17 ค่าจดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน(กองช่าง) 5,765.- เฉพาะเจาะจง 
บริษทั ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
เสนอ  5,765.-  บาท 

บริษทั ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
เสนอ  5,765.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 



 

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   กุมภาพนัธ์  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

18 
ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กอง
ช่าง) 

4,558.- เฉพาะเจาะจง 
บริษทั ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
เสนอ   4,558.-  บาท 

บริษทั ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
เสนอ   4,558.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

19 
ค่าจดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน หมึก
เคร่ืองถ่าย (สาํนกัปลดั) 

19,500.- เฉพาะเจาะจง 
บริษทั ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
เสนอ   19,500.-  บาท 

บริษทั ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
เสนอ   19,500.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

20 
ค่าจดัซ้ือชุดกีฬา จาํนวน 290 ชุด 
กีฬา อบต.เบญจขร ปี 2563 

58,000.- เฉพาะเจาะจง 
บีบีเซ็นเตอร์ 
เสนอ   58,000.-  บาท 

บีบีเซ็นเตอร์ 
เสนอ   58,000.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

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

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

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

22 
ค่าจดัซ้ือวสัดุอบรมโครงการ
ฝึกอบรมการป้องกนัละระงบั
อคัคีภยั (ซอ้มแผนดบัเพลิง) 

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

บริษทั ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
เสนอ    3,025.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

23 
ค่าจา้งเหมาตรวจสภาพรถยนต์
ส่วนกลางทะเบียน บจ3093 

19,100.- เฉพาะเจาะจง 
บริษทั อินเตอร์ มอเตอร์ เซอร์วสิ 
จาํกดั 
เสนอ    19,100.-  บาท 

บริษทั อินเตอร์ มอเตอร์ เซอร์วสิ 
จาํกดั 
เสนอ    19,100.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

24 
ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต์
ส่วนกลางทะเบียน 5965 
สระแกว้ 

1,700.- เฉพาะเจาะจง 
เอกภพการช่าง 
เสนอ    1,700.-  บาท 

เอกภพการช่าง 
เสนอ    1,700.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 



 

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพนัธ์ 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

25 
ค่าจา้งเหมาบริการยายจุดติดตั้ง
เคร่ืองปรับอากาศพร้อมขยายเขต
ไฟฟ้าจาก 1 เฟส 

10,700.- เฉพาะเจาะจง 
ร้านก่ิงกลา้ 
เสนอ 10,700.- บาท 

ร้านก่ิงกลา้ 
เสนอ 10,700.- บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

26 
ค่าจา้งเหมาทาํป้ายคะแนนกีฬาเป
ตอง 2 ป้าย (งานกีฬา) 

2,400.- เฉพาะเจาะจง 
นางสายรุ้ง  ถาวรสาลี 
เสนอ   2,400.-  บาท 

นางสายรุ้ง  ถาวรสาลี 
เสนอ   2,400.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

27 
โครงการก่อสร้างถนนคศล.(ซอย
บา้นผูใ้หญ่บุญเหลือ แตม้ทอง) 
หมู่ท่ี 4 บา้นเบญจขร 

223,000.- เฉพาะเจาะจง 
หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กระทิงทอง 
เสนอ   223,000.- บาท 

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กระทิงทอง 
เสนอ   223,000.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 



 

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   มนีาคม 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

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 
ค่าจดัซ้ือนํ้ามนับรรเทาอาการปวด
เม่ือย (โครงการกีฬา ปี 63) 

1,920.- เฉพาะเจาะจง 
บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ    1,920.- บาท 

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ    1,920.- บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

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

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
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 
ค่าจดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน จาํนวน 15 
รายการ (สาํนกัปลดั) 

7,335.- เฉพาะเจาะจง 
บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ 7,335.-   บาท 

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ 7,335.-   บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

6 
ค่าจดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง  จาํนวน  12 
รายการ 

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

หจก.วงัสมบูรณ์โลหะ 
เสนอ  3,680.-   บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

7 ค่าจดัซ้ือนํ้าด่ืมสะอาด  จาํนวน 48 ถงั 480.- เฉพาะเจาะจง 
นางนอ้งนารถ  คงเจริญ 
เสนอ  480.-   บาท 

นางนอ้งนารถ  คงเจริญ 
เสนอ  480.-   บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 



 

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   มนีาคม 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

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

หจก.วงัสมบูรณ์โลหะ 
เสนอ    3,500.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

9 
ค่าจา้งเหมาจดัทาํป้ายไวนิลโครงการ
อบรมเชิงปฏิบติัการในการควบคุม
โรคติดต่อ 

518.- เฉพาะเจาะจง 
ร้านคลองหาดป้ายสวย 
เสนอ    518.- บาท 

ร้านคลองหาดป้ายสวย 
เสนอ    518.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

10 
ค่าจา้งเหมาจดัทาํพานพุ่มดอกไมส้ด 
วนัทอ้งถ่ินไทย 18 มี.ค. 2563 

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

ร้านบ๊ิกดอกไม ้
เสนอ    1,000.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

11 
ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 
จาํนวน 3 เคร่ือง (สาํนกัปลดั) 

2,650.- เฉพาะเจาะจง 
ร้านวงันํ้าเยน็ออโตซ้าวด ์
เสนอ    2,650.-  บาท 

ร้านวงันํ้าเยน็ออโตซ้าวด ์
เสนอ    2,650.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

12 
ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมและตรวจสภาพ
รถบรรทุกนํ้าทะเบียน 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 
จาํกดั 
เสนอ    3,451.82.-  บาท 

บ.สยามนิสสนัสระแกว้วฒันา 
จาํกดั 
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 



 

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   มนีาคม 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

15 
ค่าจา้งเหมาเพ่ือปฏิบติังานช่วยเหลืองาน
ธุรการ (กองคลงั)  

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

นางสาวฤทยั  ใจใส 
เสนอ    54,000.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

16 
ค่าจา้งเหมาเพ่ือปฏิบติังานช่วยเหลืองาน
จดัเกบ็รายไดแ้ละบนัทึกขอ้มูล 

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

นางฉนัทนา  บวักลาง 
เสนอ    54,000.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

17 
ค่าจา้งเหมาบริการปฏิบติังานผูช่้วยผูดู้แล
เดก็ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นชุมทอง 

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

นางสาววชัราภรณ์  พาผล 
เสนอ    54,000.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

18 
ค่าจา้งเหมาผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีผูช่้วยผูดู้แลเดก็
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นนํ้าคาํ 

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

นางสาวพชัรี  จารึกกลาง 
เสนอ    54,000.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

19 
ค่าจดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ จาํนวน 2 
รายการ (กองการศึกษาฯ) 

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

วีทีที ซพัพลาย 
เสนอ    33,800.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

20 
ค่าจดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงนํ้ามนัหล่อล่ืน
โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ 

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

หจก.จิรพฒัน์ปิโตเลียม 
เสนอ    16,000.-   บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

21 
ค่าจดัซ้ือชุดอุปกรณ์สาํหรับหอ้งเรียนโครงการ
พฒันาคุณภาพการศึกษา ดว้ยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นชุมทอง 

29,300.- เฉพาะเจาะจง 
บ.ซีเคียวลิงค(์ประเทศไทย) 
จาํกดั 

เสนอ    29,300.-  บาท 

บ.ซีเคียวลิงค(์ประเทศไทย) 
จาํกดั 

เสนอ    29,300.-  บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 



 

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   มนีาคม 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

 

 
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

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 บา้นนํ้าคาํ 

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

นายสมศกัด์ิ  พุ่มทอง 
เสนอ    282,000.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 



 

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   เมษายน 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

1 ค่าจดัซ้ือวสัดุเวชภณัฑแ์อลกอฮอล ์ 1,800.- เฉพาะเจาะจง 
บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
เสนอ 1,800.-   บาท 

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
เสนอ 1,800.-   บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

2 
ค่าจดัซ้ือวสัดุต่าง ๆ โครงการอบรม
เชิงปฏิบติัการในการควบคุม
โรคติดต่อ 

708.- เฉพาะเจาะจง 
ร้าน บี.พี. เพ่ือนนกัเรียน 
เสนอ    708.- บาท 

ร้าน บี.พี. เพ่ือนนกัเรียน 
เสนอ    708.- บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

3 
ค่าจดัซ้ือวสัดุท่ีใชใ้นการป้องกนั
ควบคุมโรคติดต่อ 

2,570.- เฉพาะเจาะจง 
ร้าน บี.พี. เพ่ือนนกัเรียน 
เสนอ    2,570.-  บาท 

ร้าน บี.พี. เพ่ือนนกัเรียน 
เสนอ    2,570.-  บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

4 
ค่าจดัซ้ือครุภณัฑก์ารเกษตร เคร่ืองพ่น
สารเคมีชนิดสายสะพายหลงั  3 เคร่ือง 

6,570.- เฉพาะเจาะจง 
ร้านธญัพนัธ์รุ่งเรือง 
เสนอ   6,570.-   บาท 

ร้านธญัพนัธ์รุ่งเรือง 
เสนอ   6,570.-   บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 
 

5 
ค่าจดัซ้ือครุภณัฑวิ์ทยาศาสตร์
เคร่ืองวดัอุณหภูมิ 11 เคร่ือง 

53,790.- เฉพาะเจาะจง 
ร้านธญัพนัธ์รุ่งเรือง 
เสนอ  53,790.-    บาท 

ร้านธญัพนัธ์รุ่งเรือง 
เสนอ  53,790.-    บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

6 ค่าจดัซ้ือวสัดุแพทย ์ 7 รายการ 4,290.- เฉพาะเจาะจง 
บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ  4,290.-   บาท 

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ  4,290.-   บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

7 
ค่าจดัซ้ือวสัดุการแพทยอุ์ปกรณ์   7  
รายการ 

120,320.- เฉพาะเจาะจง 
ร้านธญัพนัธ์รุ่งเรือง 
เสนอ  120,320.-    บาท 

ร้านธญัพนัธ์รุ่งเรือง 
เสนอ  120,320.-    บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 



 

 สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   เมษายน 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

8 
ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (หมึก 3 
ตลบั) 

9,309.- เฉพาะเจาะจง 
บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 
เสนอ 9,309.-   บาท 

บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 
เสนอ 9,309.-   บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

9 
ค่าจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ทางการแพทย ์
(ไฮเตอร์) 

40,320.- เฉพาะเจาะจง 
ร้าน เคมิคอลแอนดเ์ซฟต้ี 
เสนอ    40,320.- บาท 

ร้าน เคมิคอลแอนดเ์ซฟต้ี 
เสนอ    40,320.- บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

10 
ค่าจดัซ้ือครุภณัฑวิ์ทยาศาสตร์หรือ
การแพทย(์เคร่ืองวดัอุณหภูมิ 3 เคร่ือง) 

13,500.- เฉพาะเจาะจง 
ร้าน เคมิคอลแอนดเ์ซฟต้ี 
เสนอ    13,500.- บาท 

ร้าน เคมิคอลแอนดเ์ซฟต้ี 
เสนอ    13,500.- บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

11 
ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กองคลงั) 
จาํนวน 4 รายการ 

2,198.- เฉพาะเจาะจง 
บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ   2,198.-   บาท 

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ   2,198.-   บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 
 

12 
ค่าจดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน(กองช่าง)  3  
รายการ 

3,460.- เฉพาะเจาะจง 
บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ   3,460.-   บาท 

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ   3,460.-   บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

13 
ค่าจดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน(กองคลงั) 26 
รายการ 

12,494.- เฉพาะเจาะจง 
บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ  12,494.-   บาท 

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ  12,494.-   บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

14 
ค่าจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 
(ขวดสเปย)์ 

25,536.- เฉพาะเจาะจง 
ร้านเคมิคอลแอนดเ์ซฟต้ี 
เสนอ  25,536.-  บาท 

ร้านเคมิคอลแอนดเ์ซฟต้ี 
เสนอ  25,536.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 



 

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   เมษายน 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

15 
ค่าจดัซ้ือวสัดุวิทยาศาสตร์ฯ (เจล
แอลกอฮอล ์ขนาด 50 มิลฯ 60 ขวด 

1,920.- เฉพาะเจาะจง 
บี.พี.เพ่ือนนกัเรียน 
เสนอ  1,920.-    บาท 

บี.พี.เพ่ือนนกัเรียน 
เสนอ  1,920.-    บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

16 
ค่าซ้ือวสัดุอุปกรณ์อ่ืนๆ การแพทย ์
จาํนวน 15 รายการ 

6,562. เฉพาะเจาะจง 
บี.พี.เพ่ือนนกัเรียน 
เสนอ  6,562.-    บาท 

บี.พี.เพ่ือนนกัเรียน 
เสนอ  6,562.-    บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

17 ค่าจา้งเหมาจดัทาํป้ายโครงการภยัแลง้  1,512.- เฉพาะเจาะจง 
ร้าน คลองหาดป้ายสวย 
เสนอ    1,512.-  บาท 

ร้าน คลองหาดป้ายสวย 
เสนอ    1,512.-  บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

18 
ค่าจา้งเหมาจดัทาํตรายาง 6 อนั (กอง
คลงั) 

2,120.- เฉพาะเจาะจง 
บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ   2,120.-   บาท 

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ   2,120.-   บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 
 

19 
ค่าจดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์  
1 เคร่ือง (กองคลงั) 

30,000.- เฉพาะเจาะจง 
ครูยอดไอทีเซ็นเตอร์ 
เสนอ   30,000.-   บาท 

ครูยอดไอทีเซ็นเตอร์ 
เสนอ   30,000.-   บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

20 
ค่าจดัซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1 เคร่ือง 
(กองคลงั) 

4,300.- เฉพาะเจาะจง 
ครูยอดไอทีเซ็นเตอร์ 
เสนอ   4,300.-   บาท 

ครูยอดไอทีเซ็นเตอร์ 
เสนอ   4,300.-   บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

21 
โครงการขดุขยายหนา้ฝาย หมู่ท่ี 3 
บา้นเขาจานแก่น 

310,000.- เฉพาะเจาะจง 
นางสาวปัณญวีย ์ สียิ่ง 
เสนอ  310,000.-  บาท 

นางสาวปัณญวีย ์ สียิ่ง 
เสนอ  310,000.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 



 

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   เมษายน 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวัดสระแก้ว 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

22 
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.6 ซอย
หลงัโรงเรียนหว้ยไคร้  

235,000.- เฉพาะเจาะจง 
นายสมศกัด์ิ  พุ่มทอง 
เสนอ  235,000.-    บาท 

นายสมศกัด์ิ  พุ่มทอง 
เสนอ  235,000.-    บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

23 
โครงการก่อสร้างคสล.ม.7-ม.10 (บา้น
เขาดินแดง) 

286,000.- เฉพาะเจาะจง 
นายภูริศ  นิลวิสุทธ์ิ 
เสนอ  286,000.-    บาท 

นายภูริศ  นิลวิสุทธ์ิ 
เสนอ  286,000.-    บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

24 
โครงการก่อสร้างถนนคศล.ม.9 (ซอย
ทางโคง้)  

247,000.- เฉพาะเจาะจง 
นายสมศกัด์ิ  พุ่มทอง 
เสนอ  247,000.-    บาท 

นายสมศกัด์ิ  พุ่มทอง 
เสนอ  247,000.-    บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

25 
โครงการลงลูกรังพร้อมปรับเกล่ีย
ลูกรัง ม.4 จาํนวน 2 จุด  

210,000.- เฉพาะเจาะจง 
นายอนนัตชยั  สาเจริญ 
เสนอ   210,000.- บาท 

นายอนนัตชยั  สาเจริญ 
เสนอ   210,000.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 
 

26 
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ หมู่ท่ี 3 (เส้นบา้นเขาจานแก่น-
บา้นคลองลาภใกล)้ 

358,000.- เฉพาะเจาะจง 
หจก.ส.อรัญเจริญการโยธา 
เสนอ   358,000.-  บาท 

หจก.ส.อรัญเจริญการโยธา 
เสนอ   358,000.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

27 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
คอนกรีต หมู่ท่ี 5 (เสน้บา้นชุมทอง-
หนองคาย) 

233,000.- เฉพาะเจาะจง 
หจก.ส.อรัญเจริญการโยธา 
เสนอ   233,000.-  บาท 

หจก.ส.อรัญเจริญการโยธา 
เสนอ   233,000.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

28 
โครงการก่อสร้างฝายชะลอนํ้าก่ึงถาวรดาด
ดว้ยคสล.คลองไผ ่หมู่ท่ี 10 บา้นนอ้ยเจริญ
สุข 

266,000.- เฉพาะเจาะจง 
นางสาวปัณญวีย ์ สียิ่ง 
เสนอ  266,000.-  บาท 

นางสาวปัณญวีย ์ สียิ่ง 
เสนอ  266,000.-  บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 



 

 สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   พฤษภาคม 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

1 ค่าจดัซ้ือนํ้าด่ืมสะอาด 630.- เฉพาะเจาะจง 
นางนอ้งนารถ  คงเจริญ 
เสนอ 630.-   บาท 

นางนอ้งนารถ  คงเจริญ 
เสนอ 630.-   บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

2 
ค่าจดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน ธงชาติ
,ธงภปร. 

1,680.- เฉพาะเจาะจง 
ร้าน บี.พี. เพ่ือนนกัเรียน 
เสนอ    1,680.- บาท 

ร้าน บี.พี. เพ่ือนนกัเรียน 
เสนอ    1,680.- บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

3 
ค่าจดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง จาํนวน 2 
รายการ (กองช่าง) 

365.- เฉพาะเจาะจง 
บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ    365.-   บาท 

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ    365.-   บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

4 
ค่าจดัซ้ือวสัดุอ่ืน ๆ ตามโครงการ
ป้องกนัภยัแลง้ 

12,400.- เฉพาะเจาะจง 
ศรณรงคพ์าณิชย ์
เสนอ   12,400.-   บาท 

ศรณรงคพ์าณิชย ์
เสนอ   12,400.-   บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 
 

5 
ค่าจดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง(ท่อคอนกรีตอดั
แรง 9 ท่อน) 

4,635.- เฉพาะเจาะจง 
หจก.วงัสมบูรณ์โลหะ 
เสนอ  4,635.-    บาท 

หจก.วงัสมบูรณ์โลหะ 
เสนอ  4,635.-    บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

6 
ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ บข.416-51-0013 
 (กองคลงั) 

3,550.- เฉพาะเจาะจง 
ร้านฟีนิกซ์ คอมพิวเตอร์ 
เสนอ  3,550.-    บาท 

ร้านฟีนิกซ์ คอมพิวเตอร์ 
เสนอ  3,550.-    บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

7 
ค่าจดัซ้ืออาหารเสริม (นม) 3 โรงเรียน 
ระหวา่ง (18 พ.ค.-30 มิ.ย.63) 

83,392.48 เฉพาะเจาะจง 
สหกรณ์โคนมวงันํ้าเยน็ จาํกดั 
เสนอ  83,392.48 บาท 

สหกรณ์โคนมวงันํ้าเยน็ จาํกดั 
เสนอ  83,392.48 บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 



 

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   พฤษภาคม 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จังหวดัสระแก้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

8 

ค่าจดัซ้ืออาหารเสริม (นม) 2 ศูนย์
พฒันาเดก็เลก็องคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลเบญจขร  ระหวา่ง (18 พ.ค.-30 
มิ.ย.63) 

16,969.40 เฉพาะเจาะจง 
สหกรณ์โคนมวงันํ้าเยน็ จาํกดั 
เสนอ  16,969.40 บาท 

สหกรณ์โคนมวงันํ้าเยน็ จาํกดั 
เสนอ  16,969.40 บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 



 

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   มถุินายน 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

1 ค่าจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้า ปลัก๊ไฟ (กองช่าง) 390.- เฉพาะเจาะจง 
บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
 เสนอ     390.-   บาท 

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
 เสนอ     390.-   บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

2 ค่าจดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน(กองช่าง) 5,665.- เฉพาะเจาะจง 
บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ   5,665.- บาท 

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ   5,665.- บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

3 
ค่าจดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง (ไมอ้ดั หนา 8 
มิล) (กองช่าง) 

650.- เฉพาะเจาะจง 
บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ    650.-   บาท 

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ    650.-   บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

4 
ค่าจดัซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค (Covid-
19) ขา้วสาร 

147,825.- เฉพาะเจาะจง 
นายชาติ  ประจาํตน 
เสนอ   147,825.-   บาท 

นายชาติ  ประจาํตน 
เสนอ   147,825.-   บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 
 

5 
ค่าจดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 
(พรมปูพ้ืนไวนิล F/S 5 ช้ิน) จาํนวน 1 
ชุด 

898.80.- เฉพาะเจาะจง 
บ.สยามนิสสนัสระแกว้วฒันา 
จาํกดั 
เสนอ  898.80.-   บาท 

บ.สยามนิสสนัสระแกว้วฒันา 
จาํกดั 
เสนอ  898.80.-   บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

6 ค่าจดัซ้ือนํ้ามนัเบรก 2 แกลลอน 400.- เฉพาะเจาะจง 
หจก.วงัสมบูร์โลหะ 
เสนอ  400.-    บาท 

หจก.วงัสมบูร์โลหะ 
เสนอ  400.-    บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

7 
ค่าจดัซ้ือครุภณัฑส์าํนกังาน(เกา้อ้ี
สาํนกังาน) กองคลงั 

7,500.- เฉพาะเจาะจง 
ร้านชยัเทพเฟอร์นิเจอร์ 
เสนอ  7,500.-  บาท 

ร้านชยัเทพเฟอร์นิเจอร์ 
เสนอ  7,500.-  บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 



 

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   มถุินายน 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

8 
ค่าจา้งเหมาตรวจสภาพรถบรรทุกนํ้า 
หมายเลขทะเบียน 80-9257 สระแกว้ 

72,189.69.- เฉพาะเจาะจง 
บ.นิวแมน จาํกดั 
เสนอ  72,189.69.-  บาท 

บ.นิวแมน จาํกดั 
เสนอ  72,189.69.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

9 
ค่าจา้งเหมารถตีนตะขาบไฮโดรลิค 
(รถแบค็โฮ) ชนิดบุง้ก๋ีตกัเขา้ พร้อม
วางท่อระบายนํ้า หมู่ท่ี 7 

5,550.- เฉพาะเจาะจง 
นายเฉลิม  บา้นแสน 
เสนอ  5,550.- บาท 

นายเฉลิม  บา้นแสน 
เสนอ  5,550.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

10 
ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ PC เลขครภณัฑ ์416-55-
0018 (สาํนกัปลดั) 

2,900.- เฉพาะเจาะจง 
วงัสมบูรณ์คอมพิวเตอร์ 
เสนอ  2,900.- บาท 

วงัสมบูรณ์คอมพิวเตอร์ 
เสนอ  2,900.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

11 
ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมรถยนตส่์วนกลาง 
เลขทะเบียน บจ3093 สระแกว้ 

4,950.- เฉพาะเจาะจง 
อู่ไชยแสง 
เสนอ  4,950.- บาท 

อู่ไชยแสง 
เสนอ  4,950.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

12 
ค่าจา้งเหมาทาํป้ายตามโครงการ 
Covid 

518.- เฉพาะเจาะจง 
คลองหาดป้ายสวย 
เสนอ  518.- บาท 

คลองหาดป้ายสวย 
เสนอ  518.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

13 
ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมรถยนตส่์วนกลาง 
ทะเบียน กค 5965 สระแกว้ 

1,777.27.- เฉพาะเจาะจง 
คลองหาดป้ายสวย 
เสนอ  1,777.27.- บาท 

คลองหาดป้ายสวย 
เสนอ  1,777.27.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

14 
ค่าจา้งเหมาสาํรวจจาํนวนสัตวแ์ละข้ึน
ทะเบียนสตัว ์จาํนวน 1,250 ตวั 

3,750.- เฉพาะเจาะจง 
น.ส.ประเทือง คงวงศ ์
เสนอ  3,750.-  บาท 

น.ส.ประเทือง คงวงศ ์
เสนอ  3,750.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 



 

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   มถุินายน 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

15 
ค่าจา้งเหมาจดัทาํป้ายไวนิล (โครงการ
แห่เทียนพรรษา ปี 63) 

540.- เฉพาะเจาะจง 
ร้านคลองหาดป้ายสวย 
เสนอ  540.-  บาท 

ร้านคลองหาดป้ายสวย 
เสนอ  540.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

16 
ค่าจา้งเหมาตกแต่งรถแห่เทียน
(โครงการแห่เทียน ปี 63) 

8,500.- เฉพาะเจาะจง 
นางนอ้งนุช  ทนนัไชย 
เสนอ  8,500.-  บาท 

นางนอ้งนุช  ทนนัไชย 
เสนอ  8,500.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

17 
ค่าจดัซ้ือครุภณัฑกี์ฬา เคร่ืองออกกาํลงั
กาบ ม.8  

242,783.- เฉพาะเจาะจง 
หจก.พีดี ซพัพลาย โปรดกัท ์
เสนอ  242,783.-  บาท 

หจก.พีดี ซพัพลาย โปรดกัท์ 
เสนอ  242,783.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

18 
ค่าจดัซ้ืออาหารเสริม(นม) 3 โรงเรียน 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
(ระหวา่งวนัท่ี 1 ก.ค. -7 ส.ค. 63) 

59,706.92 เฉพาะเจาะจง 
สหกรณ์โคนมวงันํ้าเยน็ จาํกดั 
เสนอ  59,706.92  บาท 

สหกรณ์โคนมวงันํ้าเยน็ จาํกดั 
เสนอ  59,706.92  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

19 

ค่าจดัซ้ืออาหารเสริม(นม) 2 ศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2563 (ระหวา่งวนัท่ี 1 ก.ค. -
7 ส.ค. 63) 

13,344.24 เฉพาะเจาะจง 
สหกรณ์โคนมวงันํ้าเยน็ จาํกดั 
เสนอ  13,344.24   บาท 

สหกรณ์โคนมวงันํ้าเยน็ จาํกดั 
เสนอ  13,344.24   บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

20 
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้นผิวดิน
ขนาดกลาง หมู่ 3 บา้นเขาจานแก่น 

2,197,125.- E-bidding 
สหกรณ์โคนมวงันํ้าเยน็ จาํกดั 
เสนอ   2,197,125.-   บาท 

สหกรณ์โคนมวงันํ้าเยน็ จาํกดั 
เสนอ   2,197,125.-   บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 



 

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   กรกฎาคม  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

1 
ค่าจดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน หมึกเคร่ือง
ถ่ายเอกสาร (กองช่าง) 

36,000.- เฉพาะเจาะจง 
ร้านพิพมไ์ทย เซอร์วิส 
 เสนอ     36,000.-  บาท 

ร้านพิพมไ์ทย เซอร์วิส 
 เสนอ     36,000.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

2 
ค่าจดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง
(แบตเตอรร่ี เคร่ืองป่ันไฟ 3K) 

2,080.- เฉพาะเจาะจง 
หจก.วงัสมบูรณ์โลหะ 
เสนอ   2,080.- บาท 

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ   5,665.- บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

3 ค่าจดัซ้ือนํ้าด่ืมสะอาด จาํนวน 56 ถงั 560.- เฉพาะเจาะจง 
นางนอ้งนารถ คงเจริญ 
เสนอ    560.-   บาท 

นางนอ้งนารถ คงเจริญ 
เสนอ    560.-   บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

4 
ค่าจดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน (กอง
การศึกษาฯ) 

11,983.- เฉพาะเจาะจง 
บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ   11,983.-  บาท 

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ   11,983.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 
 

5 
ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กอง
การศึกษาฯ) 

1,845.- เฉพาะเจาะจง 
บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ  1,845.-   บาท 

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ  1,845.-   บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

6 
ค่าจดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน ศพด.ชุมทอง 
(กองการศึกษาฯ) 

4,651.- เฉพาะเจาะจง 
บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ  4,651.-  บาท 

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ  4,651.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

7 
ค่าจดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน ศพด.นํ้าคาํ 
(กองการศึกษาฯ) 

3,650.- เฉพาะเจาะจง 
บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ  3,650.-  บาท 

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ  3,650.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 



 

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   กรกฎาคม  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

8 
ค่าจดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว ศพด.
ชุมทอง(กองการศึกษา) 

6,610.- เฉพาะเจาะจง 
บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ  6,610.-  บาท 

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ  6,610.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

9 
ค่าจดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว ศพด.
บา้นนํ้าคาํ (กองการศึกษาฯ) 

9,265.- เฉพาะเจาะจง 
บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ  9,265.-  บาท 

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ  9,265.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

10 
ค่าจดัซ้ือวสัดุการศึกษา ศพด.บา้นชุม
ทอง (กองการศึกษาฯ) 

4,895.- เฉพาะเจาะจง 
บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ  4,895.-  บาท 

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ  4,895.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

11 
ค่าจดัซ้ือวสัดุการศึกษา ศพด.บา้น
นํ้าคาํ(กองการศึกษาฯ) 

4,115.- เฉพาะเจาะจง 
บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ  4,115.-  บาท 

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ  4,115.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

12 
ค่าจดัซ้ือครุภณัฑส์าํนกังานโต๊ะพบั
เอนกประสงค ์จาํนวน 10 ตวั 

17,000.- เฉพาะเจาะจง 
ร้านเคมิคอลแอนดเ์ซฟต้ี 
เสนอ  17,000.- บาท 

ร้านเคมิคอลแอนดเ์ซฟต้ี 
เสนอ  17,000.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

13 ค่าจดัซ้ือผา้ประดบั 2 รายการ 16,800.- เฉพาะเจาะจง 
ร้านเคมิคอลแอนดเ์ซฟต้ี 
เสนอ  16,800.- บาท 

ร้านเคมิคอลแอนดเ์ซฟต้ี 
เสนอ  16,800.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

14 
ค่าจดัซ้ือพานดอกไมค้าเนชัน่ใหญ่ “สี
ม่วง” “สีเหลือง” 

2,400.- เฉพาะเจาะจง 
บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ  2,400.-  บาท 

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ  2,400.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 



 

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   กรกฎาคม  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

15 
ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์(ศูนยพ์ฒันา
เดก็ฯ) 

3,150.- เฉพาะเจาะจง 
บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ  3,150.-  บาท 

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ  3,150.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

16 
ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จาํนวน 3 
รายการ 

28,580.- เฉพาะเจาะจง 
บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ  28,580.- บาท 

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ  28,580.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

17 
ค่าจดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน จาํนวน   1 
รายการ 

1,080.- เฉพาะเจาะจง 
ร้าน บี.พี.เพ่ือนนกัเรียน 
เสนอ   1,080.-  บาท 

ร้าน บี.พี.เพ่ือนนกัเรียน 
เสนอ   1,080.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

18 
ค่าจดัซ้ือวสัดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย ์2 รายการ (ทรายกาํจดัยงุ) 

48,500.- เฉพาะเจาะจง 
ร้านรุ่งเรืองซพัพลาย 
เสนอ  48,500.-  บาท 

ร้านรุ่งเรืองซพัพลาย 
เสนอ  48,500.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

19 
ค่าจดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง  ศูนยพ์ฒันาเดก็
เลก็ทั้ง 2 ศูนย ์

33,940.- เฉพาะเจาะจง 
หจก.วงัสมบูรณ์โลหะ 
เสนอ  33,940.-    บาท 

หจก.วงัสมบูรณ์โลหะ 
เสนอ  33,940.-    บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

20 
ค่าจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้า ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็
ทั้ง 2 ศูนย ์

3,665.- เฉพาะเจาะจง 
หจก.วงัสมบูรณ์โลหะ 
เสนอ  3,665.-  บาท 

หจก.วงัสมบูรณ์โลหะ 
เสนอ  3,665.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

21 
ค่าจดัซ้ือครุภณัฑส์าํนกังาน กลอ้ง
วงจรปิด CCTV  จาํนวน 9 ตวั 

45,900.- เฉพาะเจาะจง 
ไลออนคิง เซลลแ์อนด ์เซอร์วิส 
เสนอ  45,900.-  บาท 

ไลออนคิง เซลลแ์อนด ์เซอร์วิส 
เสนอ  45,900.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 



 

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   กรกฎาคม  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

22 ค่าจา้งเหมาจดัทาํตรายาง (กองช่าง) 620.- เฉพาะเจาะจง 
ศูนยต์รายางสระแกว้ 
เสนอ  620.-  บาท 

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ  620.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

23 
ค่าจา้งเหมาจดัทาํป้ายไวนิลพระบรม
ฉายาลกัษณ์ รัชกาลท่ี 10 

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

ร้านคลองหาดป้ายสวย 
เสนอ   1,260.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

24 
ค่าจา้งซ่อมแซมร้ัวศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็
บา้นชุมทอง 

5,000.- เฉพาะเจาะจง 
นายศราวฒิุ  แช่มชอ้ย 
เสนอ   5,000.-  บาท 

นายศราวฒิุ  แช่มชอ้ย 
เสนอ   5,000.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

25 
ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองตดัหญา้ 
เลขครุภณัฑ ์442-57-0002 

1,550.- เฉพาะเจาะจง 
นายอภิชาติ  ผลใหญ่ 
เสนอ  1,550.-  บาท 

นายอภิชาติ  ผลใหญ่ 
เสนอ  1,550.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 



 

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

1 
ค่าจดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน จาํนวน 3 
รายการ 

2,030.- เฉพาะเจาะจง 
ร้านบี.พี.เพ่ือน.นกัเรียน 
 เสนอ     2,030.-  บาท 

ร้านบี.พี.เพ่ือน.นกัเรียน 
 เสนอ     2,030.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

2 
ค่าจดัซ้ือวสัดุการศึกษาเก่ียวกบัการทาํ
กิจกรรมประกอบการเรียน 

4,756.- เฉพาะเจาะจง 
หจก.วงันํ้าเยน็สหภณัฑ ์
เสนอ   4,756.- บาท 

หจก.วงันํ้าเยน็สหภณัฑ ์
เสนอ   4,756.- บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

3 
ค่าจดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน ชุดดรัมเคร่ือง
ถ่ายเอกสาร(สาํนกัปลดั) 

8,500.- เฉพาะเจาะจง 
ไลออนคิง เซลล ์แอนด ์เซอร์วิส 
เสนอ    8,500.-  บาท 

ไลออนคิง เซลล ์แอนด ์เซอร์วิส 
เสนอ    8,500.-  บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

4 
ค่าจดัวสัดุคอมพิวเตอร์ ดรัมหมึก
เลเซอร์เจท็ FUJI XEROX DocuPrint 
M225-P265 

2,350.- เฉพาะเจาะจง 
บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ   2,350.-  บาท 

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ   2,350.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 
 

5 
ค่าจดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 
จาํนวน 2 รายการ 

18,225.- เฉพาะเจาะจง 
บ.อินเตอร์ มอเตอร์ เซอร์วิส 
จาํกดั 
เสนอ  18,225.-   บาท 

บ.อินเตอร์ มอเตอร์ เซอร์วิส 
จาํกดั 
เสนอ  18,225.-   บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

6 
ค่าจดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน(หมึกเคร่ือง
ถ่ายเอกสาร)(กองช่าง) 

18,000.- เฉพาะเจาะจง 
ร้านพิมพไ์ทย เซอร์วิส 
เสนอ  18,000.-   บาท 

ร้านพิมพไ์ทย เซอร์วิส 
เสนอ  18,000.-   บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

7 
ค่าจดัซ้ือครุภณัฑก์ารเกษตร (เคร่ือง
สูบนํ้าอตัโนมติั) สาํนกัปลดั 

9,370.- เฉพาะเจาะจง 
หจก.วงัสมบูรณ์โลหะ 
เสนอ  9,370.-  บาท 

หจก.วงัสมบูรณ์โลหะ 
เสนอ  9,370.-  บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 



 

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

8 
ค่าจดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว (สาย
ชาํระ) จาํนวน 1 รายการ 

205.- เฉพาะเจาะจง 
หจก.วงัสมบูรณ์โลหะ 
เสนอ  205.-  บาท 

หจก.วงัสมบูรณ์โลหะ 
เสนอ  205.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

9 
ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ือง
คอมพิวเตอร์(กองช่าง)  
บ.ข.416-53-0015 

2,850.- เฉพาะเจาะจง 
พี พี คอมพิวเตอร์ แอนด ์
เน็ตเวิร์ค 
เสนอ  2,850.-  บาท 

พี พี คอมพิวเตอร์ แอนด ์
เน็ตเวิร์ค 
เสนอ  2,850.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

10 

ค่าจา้งเหมาประกอบอาหารพร้อม
อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมในการประชุม
สภา สมยัสามญัสมยัท่ี 3 คร้ัง 1/2563 
ในวนัพุธท่ี 5 สิงหาคม 2563  

3,600.- เฉพาะเจาะจง 
นางนอ้งนารถ  คงเจริญ 
เสนอ   3,600.-    บาท 

นางนอ้งนารถ  คงเจริญ 
เสนอ   3,600.-    บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

11 

ค่าจา้งเหมาประกอบอาหารพร้อม
อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมในการประชุม
สภา สมยัสามญั สมยัท่ี 3 คร้ังท่ี 
2/2563 ในวนัศุกร์ 7 สิงหาคม 2563 

4,050.- เฉพาะเจาะจง 
นางนอ้งนารถ  คงเจริญ 
เสนอ   4,050.-    บาท 

นางนอ้งนารถ  คงเจริญ 
เสนอ   4,050.-    บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

12 

ค่าจา้งเหมาจดัทาํป้ายไวนิลเฉลิมพระ
เกียรติสมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนี
พนัปีหลวง 1 ป้าย 

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

ร้านคลองหาดป้ายสวย 
เสนอ  1,260.-   บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

13 
จา้งเหมาประกอบอาหารพร้อมอาหารวา่ง
และเคร่ืองด่ืมประชุมสภา สมยัสามญั สมยัท่ี 
3 คร้ังท่ี 3/2563 

4,050.- เฉพาะเจาะจง 
นางนอ้งนารถ  คงเจริญ 
เสนอ   4,050.-    บาท 

นางนอ้งนารถ  คงเจริญ 
เสนอ   4,050.-    บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 



 

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

14 
จา้งเหมาตดัสต๊ิกเกอร์หอ้งทาํงานปลดั
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเบญจขร 

1,740.- เฉพาะเจาะจง 
ร้านคลองหาดป้ายสวย 
เสนอ   1,740.-  บาท 

ร้านคลองหาดป้ายสวย 
เสนอ   1,740.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

15 

จา้งเหมาประกอบอาหารพร้อมอาหาร
วา่งและเคร่ืองด่ืมประชุมสภา สมยั
สามญั สมยัท่ี 3 คร้ังท่ี 4/2563 ในวนั
ศุกร์ 28 ส.ค. 63 

3,600.- เฉพาะเจาะจง 
นางนอ้งนารถ  คงเจริญ 
เสนอ   3,600.-    บาท 
 

นางนอ้งนารถ  คงเจริญ 
เสนอ   3,600.-    บาท 
 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

16 
จา้งเหมาเช่าพ้ืนท่ีอินเตอร์เน็ตรายปี 12 
เดือน 

8,000.- เฉพาะเจาะจง 
บ.ไทมส์มีเดีย เวบ็ดีไซด ์จาํกดั 
เสนอ   8,000.-  บาท 

บ.ไทมส์มีเดีย เวบ็ดีไซด ์จาํกดั 
เสนอ   8,000.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

17 
จา้งเหมาทาํความสะอาดศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็อบต.เบญจขร (ศพด.บา้นชุม
ทองและศพด.บา้นนํ้าคาํ) 

16,839.- เฉพาะเจาะจง 
นางดอกออ้ย  ทนพลกรัง 
เสนอ  16,839.-  บาท 

นางดอกออ้ย  ทนพลกรัง 
เสนอ  16,839.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

18 
ค่าจดัซ้ืออาหารเสริม(นม) 3 โรงเรียน 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
(ระหวา่งวนัท่ี 10 ส.ค.- 30พ.ย.63) 

169,527.12.- เฉพาะเจาะจง 
สหกรณ์โคนมวงันํ้าเยน็ จาํกดั 
เสนอ  169,527.12.-  บาท 

สหกรณ์โคนมวงันํ้าเยน็ จาํกดั 
เสนอ  169,527.12.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

19 

ค่าจดัซ้ืออาหารเสริม(นม) 2 ศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2563 (ระหวา่งวนัท่ี 10 
ส.ค.- 30พ.ย.63) 

41,000.- เฉพาะเจาะจง 
สหกรณ์โคนมวงันํ้าเยน็ จาํกดั 
เสนอ  41,000.-    บาท 

 
สหกรณ์โคนมวงันํ้าเยน็ จาํกดั 
เสนอ  41,000.-    บาท 
 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 



 

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

20 
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ท่ี 
2 บา้นหว้ยไคร้เหนือ จาํนวน 2 จุด 

159,700.- เฉพาะเจาะจง 
นายสมศกัด์ิ  พุ่มทอง 
เสนอ  159,700.-   บาท 

นายสมศกัด์ิ  พุ่มทอง 
เสนอ  159,700.-   บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 



 

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   กนัยายน  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

1 
ค่าจดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง จาํนวน 12 
รายการ (สาํนกัปลดั) 

3,805.- เฉพาะเจาะจง 
หจก.วงัสมบูรณ์โลหะ 
 เสนอ     3,805.-  บาท 

หจก.วงัสมบูรณ์โลหะ 
 เสนอ     3,805.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

2 
ค่าค่าจดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน นํ้าด่ืม
สะอาด 48 ถงั (สาํนกัปลดั) 

480.- เฉพาะเจาะจง 
นางนอ้งนารถ คงเจริญ 
เสนอ   480.-  บาท 

นางนอ้งนารถ คงเจริญ 
เสนอ   480.-  บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

3 
ค่าจดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน (จาํนวน 11 
รายการ (สาํนกัปลดั) 

6,172.- เฉพาะเจาะจง 
บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ    6,172.-  บาท 

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ    6,172.-  บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

4 
ค่าจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทย ุจาํนวน 5 
รายการ  (สาํนกัปลดั) 

2,210.- เฉพาะเจาะจง 
หจก.วงัสมบูรณ์โลหะ 
 เสนอ     2,210.-  บาท 

หจก.วงัสมบูรณ์โลหะ 
 เสนอ     2,210.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 
 

5 
ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ 
(กองคลงั) 

19,230.- เฉพาะเจาะจง 
บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ    19,230.-  บาท 

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ    19,230.-   บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

6 ค่าจดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน(กองคลงั)  21,454.- เฉพาะเจาะจง 
ร้านพิมพไ์ทย เซอร์วิส 
เสนอ  21,454.-  บาท 

ร้านพิมพไ์ทย เซอร์วิส 
เสนอ  21,454.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

7 
ค่าจดัซ้ือครุภณัฑส์าํนกังาน เกา้อ้ี
สาํนกังาน จาํนวน 8 ตวั (กองการศึกษาฯ) 

       4,800.- เฉพาะเจาะจง 
ร้านชยัเทพเฟอร์นิเจอร์ 
  เสนอ  4,800.-  บาท 

ร้านชยัเทพเฟอร์นิเจอร์ 
  เสนอ  4,800.-  บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 



 

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   กนัยายน  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

8 
ค่าจดัซ้ือวสัดุฝึกอบรม จาํนวน 6 
รายการ 

4,245.- เฉพาะเจาะจง 
บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ    4,245.-    

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ    4,245.-    

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

9 
ค่าจดัซ้ือครุภณัฑก์ารเกษตรเคร่ืองพ่น
ละอองฝอย 
 

74,000.- เฉพาะเจาะจง 
ทรัพยอ์นนัตก์ารคา้  
เสนอ  74,000.-   บาท 

ทรัพยอ์นนัตก์ารคา้  
เสนอ  74,000.-   บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

10 
ค่าจดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน (แบบพิมพ)์ 
กองคลงั  

2,460.- เฉพาะเจาะจง 
โรงพิมพอ์าสารักษาดินแดน 
กรมการปกครอง 
เสนอ   2,460.- บาท 

โรงพิมพอ์าสารักษาดินแดน 
กรมการปกครอง 
เสนอ   2,460.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

11 
ค่าจดัซ้ือวสัดุฝึกปฏิบติั จาํนวน 3 
รายการ  

12,700.- เฉพาะเจาะจง 
ร้านบา้นเซฟต้ีซพัพลาย 
เสนอ   12,700.-    บาท 

ร้านบา้นเซฟต้ีซพัพลาย 
เสนอ   12,700.-    บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

12 
ค่าจดัซ้ือครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทย ุ
ไมโครโฟนหอ้งประชุม 

84,250.- เฉพาะเจาะจง 
อนนัตอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
เสนอ  84,250.-  บาท 

อนนัตอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
เสนอ  84,250.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

13 

จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนตก์องช่าง 
ทะเบียน บจ3093 สระแกว้ เลข
ครุภณัฑ ์001-46-0001 จาํนวน 
 9 รายการ 

29,300.- เฉพาะเจาะจง 
นายอภิชาต  ผลใหญ่ 
เสนอ   29,300.-    บาท 

นายอภิชาต  ผลใหญ่ 
เสนอ   29,300.-    บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 



 

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   กนัยายน  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

14 
จา้งเหมาค่าบริการพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูล
ระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ ปี 
พ.ศ. 2563 

6,955.- เฉพาะเจาะจง 
บ.บ๊ิกบีโซลูชัน่ จาํกดั 
เสนอ   6,955.-  บาท 

บ.บ๊ิกบีโซลูชัน่ จาํกดั 
เสนอ   6,955.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

15 จา้งเหมาจดัทาํตรายาง (กองคลงั) 410.- เฉพาะเจาะจง 
บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ   410.-    บาท 

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จาํกดั 
เสนอ   410.-    บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

16 
จา้งเหมาจดัทาํป้ายไวนิลโครงการจิต
อาสาภยัพิบติัประจาํองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลเบญจขร 

518.- เฉพาะเจาะจง 
ร้านคลองหาดป้ายสวย 
เสนอ   518.-  บาท 

ร้านคลองหาดป้ายสวย 
เสนอ   518.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

17 
จา้งเหมารถบสั ตามโครงการส่งแสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการแยก
ขยะท่ีตน้ทาง ชุดท่ี 3 

20,000.- เฉพาะเจาะจง 
นางปานจิต  คงกลาง 
เสนอ    20,000.-  บาท 

นางปานจิต  คงกลาง 
เสนอ    20,000.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

18 
จา้งเหมาจดัทาํป้ายประชาสมัพนัธ์ใน
การรับชาํระภาษีท่ีดินและส่ิงปลูก
สร้าง ปี 2563 

518.- เฉพาะเจาะจง 
ร้านคลองหาดป้ายสวย 
เสนอ  518.-   บาท 

ร้านคลองหาดป้ายสวย 
เสนอ  518.-   บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

19 
จา้งเหมาสาํรวจความพึงพอใจของ
ประชาชนผูรั้บบริการจาก อบต.
เบญจขร 

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

 
มหาวิทยาลยับูรพา  
เสนอ  25,000.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 



 
 

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   กนัยายน  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป 

20 
ปรับปรุงระบบประปาผิวดินขนาด
ใหญ่ หมู่ท่ี 9 บา้นวงัไหม 

220,000.- เฉพาะเจาะจง 
นางอุดร  ปริโยทยั 
เสนอ  220,000.-    บาท 

นางอุดร  ปริโยทยั 
เสนอ  220,000.-    บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

21 
จา้งเหมาซ่อมแซมอาคารสาํนกังาน
และหอ้งประชุมองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลเบญจขร 

99,000.- เฉพาะเจาะจง 
นายปรีชา  โมราบุตร 
เสนอ  99,000.-  บาท 

นายปรีชา  โมราบุตร 
เสนอ  99,000.-  บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

22 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ ม. 6 บา้นซบัพลู ซอยหลงั
โรงเรียนสายบา้นนางพชัร ถาวรรัตน์- 
บา้นนางดาว ก่ิงอรุณ  

400,000.- เฉพาะเจาะจง 
นายสมศกัด์ิ  พุ่มทอง 
เสนอ  400,000.-   บาท 

นายสมศกัด์ิ  พุ่มทอง 
เสนอ  400,000.-   บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 


