
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตารางแสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ลำดับ รายการ จัดซื้อจัดจ้าง 
(บาท) 

รายละเอียดผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 

1 จัดซื้อวัสดุในการรักษาความสะอาด
จำนวน 3 รายการ (ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง) 

80,000 
 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พอ มิท ทิด  
ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2564 ลว. 13 พ.ย. 63 

2 จัดซื้อวัสดุในการทำปุ๋ยชีวภาพ (น้ำขยะ
หอม) จำนวน 5 รายการ ตามโครงการ
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูล
ฝอยอินทรีย์เพ่ือนำมาใช้ประโยชน์  
(ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง) 

49,990 
 

บริษัท บีเอ็น คอนเน็คชั่น จำกัด 
ใบสั่งซื้อเลขที่ 2/2564 
ลว. 13 พฤศจิกายน 2563 

 

3 จ้างเหมาตัดเสื้อกั๊กสะท้อนแสง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จำนวน 357 ตัว (ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง) 

157,080 
 

บริษัท บีเอ็น คอนเน็คชั่น จำกัด  
ใบสั่งจ้างเลขท่ี 2/2564  
ลว. 13 พฤศจิกายน 2563 

4 จัดซื้อไม้ดอกไม้ประดับและวัสดุอุปกรณ์
ในการปลูกตามโครงการบำรุงรักษา 
ปรับปรุงและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  
จำนวน 8 รายการ (e-bidding) 

687,056.60 ร้านจันทรนะฬะ การค้า 
ใบสั่งซื้อเลขที่ 4/2564  
ลว. 23 พฤศจิกายน 2563 

5 จ้างเหมาตัดเครื่องแบบปฏิบัติงานให้แก่
ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  
จำนวน 898 ชุด (e-bidding) 

    821,050  
 

บริษัท อัญญ่า บาย พีเค จำกัด  
สัญญาจ้างเลขที่ 1/2564  
ลว. 18 พฤศจิกายน 2563  

 
6 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  

จำนวน 19 รายการ 
(ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง) 

179,735 
 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี บี ออโต้ เซอร์วิส  
ใบสั่งซื้อเลขที่ 3/2564 
 ลว. 18 พฤศจิกายน 2563 

7 จัดซื้อวัสดุในการรักษาความสะอาด 
จำนวน 2 รายการ ตามโครงการค่าใช้จ่าย 
โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยใน
ชุมชน (ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง) 

7,225 
 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พอ มิท ทิด  
ใบสั่งซื้อเลขที่ 7/2564  
ลว. 7 ธันวาคม 2563 

 
8 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและ

บำรุงรักษาต้นไม้จำนวน 53 รายการ 
(ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

476,644 
 

บริษัท บีเอ็น คอนเน็คชั่น จำกัด  
ใบสั่งจ้างเลขท่ี 8/2564  
ลว. 28 ธ.ค. 2564 

9 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน  
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพ้ืนหรือแบบ
แขวน ขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 2 
เครื่อง (ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง) 
 

102,400 
 

บริษัท เอพลัส 2019 จำกัด 
 โดย ใบสั่งจ้างเลขท่ี 5/2564 
 ลว. 30 พฤศจิกายน 2563  

 



ลำดับ รายการ จัดซื้อจัดจ้าง 
(บาท) 

รายละเอียดผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 

10 จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี  
แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน  
(ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง) 

44,800 
 

บริษัท บุญมียานยนต์ จำกัด  
ใบสั่งซื้อเลขที่ 6/2564  
ลว. 30 พฤศจิกายน 2563 

11 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
จำนวน 2 รายการ และวัสดุสำนักงาน 
จำนวน 26 รายการ รวม 28 รายการ 
(ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง) 

52,595 
 

บริษัท เอ็นริช โฮดิ้ง (2018) จำกัด  
ใบสั่งจ้างเลขท่ี 9/2564  
ลว. 18 มกราคม 2564 

12 จัดซื้อวัสดุในการรักษาความสะอาด  
จำนวน 7 รายการ 
(ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง) 
 

498,856 
 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พอ มิท ทิด  
ใบสั่งซื้อเลขที่ 10/2564  
ลว. 16 กุมภาพันธ์ 2564 

 
13 จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 1 

รายการ 
(ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง) 
 

17,334 
 

บริษัท รีมส์ แอนด์ โรลล์ จำกัด  
ใบสั่งซื้อเลขที ่11/2564 ลงวันที่ 16 
กุมภาพันธ์ 2564  

14 จัดซื้อวัสดุป้องกันอุบัติภัย จำนวน 6 
รายการ  
(ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง) 

153,425 
 

บริษัท บีเอ็น คอนเน็คชั่น จำกัด  
ใบสั่งซื้อเลขที่ 12/2564  
ลว. 27 เมษายน 2564 

15 จัดซื้อวัสดุในการรักษาความสะอาด  
จำนวน 4 รายการ  
(ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง) 

499,500 
 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี บี ออโต้ เซอร์วิส  
ใบสั่งจ้างเลขท่ี 13/2564  
ลว. 21 กรกฎาคม 2564 

16 จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์สำเนาระบบ
ดิจิตอล ยี่ห้อริโก้ รุ่น DX3443 
จำนวน 1 เครื่อง  (ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง) 

37,450 
 

บริษัท เอ็นริช โฮลดิ้ง (2018) จำกัด  
ใบสั่งจ้างเลขท่ี 3/2564  
ลว. 2 สิงหาคม 2564 

17 จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 14 รายการ 
(ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง) 

2,590 
 

ร้านชุติมาตรายาง 
ใบสั่งจ้างเลขท่ี 4/2564  
ลว. 16 สิงหาคม 2564 

 

 

 

 

 

 



ตารางทีแ่สดงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน (โครงการ) จัดซื้อจัดจ้าง (บาท) คิดเป็นร้อยละ 
วิธีเฉพาะเจาะจง 15 2,359,624.40 61.01 

e-bidding  2     1,508,106.60  38.99 
รวม 17   3,867,731  100 

 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตสาทร ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นจำนวน 17 รายการ คิดเป็น
จำนวนเงิน 3,867,731 บาท พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีจำนวนโครงการมากที่สุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง  
จำนวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 61.01 จำนวนเงิน 2,359,624.40 บาท รองลงมา คือ e-bidding 
จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 38.99 จำนวนเงิน 1,508,106.60 บาท 
 
ปัญหาอุปสรรค 
 1. ผู้ประกอบการไมไ่ด้ลงทะเบียนผู้ประกอบการ SME เพ่ือการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ทำให้หาคู่เทียบเปรียบราคาไม่ได้ 
 2. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุต้องทำการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการในกรุงเทพฯ ทำให้หาผู้ประกอบการที่จะทำการ
จัดซื้อจัดจ้างลำบาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ให้ผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนผู้ประกอบการ SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อให้สามารถเกิดการ
เปรียบเทียบราคาได ้  
 2. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุไม่ควรกำหนดพ้ืนที่ของผู้ประกอบการ  

 


