
 

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   ตุลาคม 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

 
 

ล าดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ

ราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลอืก

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 ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลอืก

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 
ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลอืกโดยสังเขป 

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 

ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ
ราคา 

เหตุผลทีค่ัดเลอืกโดยสังเขป 

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 
ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ

ราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลอืก

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 

ผู้ได้รับการคัดเลอืก 
และราคา 

เหตุผลทีค่ัดเลอืกโดยสังเขป 

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 
ผู้ได้รับการคัดเลอืก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลอืกโดยสังเขป 

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 
ผู้ได้รับการคัดเลอืก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลอืกโดยสังเขป 

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 
ผู้ได้รับการคัดเลอืก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลอืกโดยสังเขป 

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 
ผู้ได้รับการคัดเลอืก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลอืกโดยสังเขป 

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 
ผู้ได้รับการคัดเลอืก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลอืกโดยสังเขป 

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 
ผู้ได้รับการคัดเลอืก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลอืกโดยสังเขป 

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 
ผู้ได้รับการคัดเลอืก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลอืกโดยสังเขป 

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 
ผู้ได้รับการคัดเลอืก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลอืกโดยสังเขป 

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 
ผู้ได้รับการคัดเลอืก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลอืกโดยสังเขป 

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 
ผู้ได้รับการคัดเลอืก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลอืกโดยสังเขป 

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 
ผู้ได้รับการคัดเลอืก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลอืกโดยสังเขป 

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 
 



 
สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   พฤษภาคม 2562 
องค์การริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลอืก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลอืกโดยสังเขป 

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 
 



 
สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   พฤษภาคม 2562 
องค์การริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลอืก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลอืกโดยสังเขป 

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 
 



 

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   พฤษภาคม 2562 
องค์การริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลอืก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลอืกโดยสังเขป 

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 
 



 
สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   พฤษภาคม 2562 
องค์การริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลอืก 

และราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลอืกโดยสังเขป 

21 
ค่าจา้งเหมาท าป้ายไวนิล โครงการ
(ซอ้มดบัเพลิง)  

520.-  เฉพาะเจาะจง 
ร้านคลองหาดป้ายสวย 
เสนอ    520.- บาท 

ร้านคลองหาดป้ายสวย 
เสนอ    520.- บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีตกลงราคา 
 


