
                                                                                                                                                                                                         แบบ สขร.1 

                                                      สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561  
                                                                     องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อเบี้ย 
                                                                   วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 

ล าดับ
ท่ี 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

1. น ้ำด่ืมเดือน พ.ค 61 630.00 630.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วนำวอเตอร์ วนำวอเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

54/2561 
วันท่ี 1 พ.ค.2561 

2 ซื อครุภัณฑ์โรงงำน (ช่ำง) 25,750.00 25,750.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. พงษ์เกษตร 
อุตรดิตถ์ 1999 

หจก. พงษ์เกษตร 
อุตรดิตถ์ 1999 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

55/2561 
วันท่ี 2 พ.ค.2561 

3. ซื อครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
(ช่ำง) 

10,200.00 10,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. พงษ์เกษตร 
อุตรดิตถ์ 1999 

หจก. พงษ์เกษตร 
อุตรดิตถ์ 1999 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

56/2561 
วันท่ี 3 พ.ค.2561 

4. ซื อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (ช่ำง) 3,820.00 3,820.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ดวงสุภำค้ำไม้ ดวงสุภำค้ำไม้ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

57/2561 
วันท่ี 3 พ.ค.2561 

5. ซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ช่ำง) 6,920.00 6,920.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

58/2561 
วันท่ี 3 พ.ค.2561 

6. ซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ (คลัง) 13,380.00 13,380.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

59/2561 
วันท่ี 3 พ.ค.2561 

7. ซื อวัสดุส้ำนักงำน (สป.) 20,290.00 20,290.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

60/2561 
วันท่ี 17 พ.ค.2561 



8. ซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สป.) 2,600.00 2,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

61/2561 
วันท่ี 18 พ.ค.2561 

9. ซื อวั ส ดุ งำน บ้ ำน งำนค รัว 
(สป.) 

2,825.00 2,825.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ดี.ดี. กำรค้ำ ดี.ด.ี กำรค้ำ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

62/2561 
วันท่ี 18 พ.ค.2561 

10. ซื อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 79,500.00 79,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง เมธำไฟเบอร์ เมธำไฟเบอร์ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

63/2561 
วันที่ 18 พ.ค.2561 

11. ซื อ วั ส ดุ ส้ ำนั ก งำน  (หมึ ก
เครื่องถ่ำย) 

8,500.00 8,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ยูคอมก๊อปป้ี 
เซอร์วิส 

หจก.ยูคอมก๊อปป้ี 
เซอร์วิส 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

64/2561 
วันท่ี 18 พ.ค.2561 

12. ซื อครุภัณฑ์อื่นๆ รำยกำรไฟ
สำมเหลี่ยมหยุดตรวจ 

47,500.00 47,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.บ้ำนท้องถิ่นไทย จ้ำกัด บ.บ้ำนท้องถิ่นไทย จ้ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

65/2561 
วันท่ี 22 พ.ค.2561 

13. ซื อวัสดุของสมนำคุณโครงกำร
พัฒนำศักยภำพบุคลำกรเพ่ือกำร
พัฒนำและส่งเสริมคุณภำพชีวิต
ผู้สูงอำยุต้ำบลบ่อเบี ย ปี 61 

760.00 760.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

66/2561 
วันท่ี 28 พ.ค.2561 

14. ซื อน ้ำยำพ่นก้ำจัดยุงลำย 31,250.00 31,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมพงษ์ ธรรมลังกำ นำยสมพงษ์ ธรรมลังกำ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

67/2561 
วันท่ี 28 พ.ค.2561 

15. จ้ ำ ง เห ม ำซ่ อ ม แซ ม รถย น ต์
ส่วนกลำง หมำยเลขทะเบียน 
บฉ 4257 อต 

700.00 700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วังทองกระจกรถยนต์ 
(อุตรดิตถ์) 

วังทองกระจกรถยนต์ 
(อุตรดิตถ์) 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

86/2561 
วันท่ี 28 พ.ค.2561 

16. จ้ำงเหมำท้ำป้ำยไวนิลโครงกำร
พัฒนำศักยภำพบุคลำกรเพ่ือกำร
พัฒนำและส่งเสริมคุณภำพชีวิต
ผู้สูงอำยุต้ำบลบ่อเบี ย ปี 61 
 
 

450.00 450.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สุดยอดงำนป้ำย สุดยอดงำนป้ำย มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

87/2561 
วันท่ี 28 พ.ค.2561 



17. จ้ำงเหมำรถตู้โครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกรเพ่ือกำรพัฒนำ
แล ะ ส่ ง เส ริ ม คุ ณ ภ ำ พ ชี วิ ต
ผู้สูงอำยุต้ำบลบ่อเบี ย ปี 61 

10,500.00 10,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยณัฐวุฒิ ดวงตำน้อย นำยณัฐวุฒิ ดวงตำน้อย มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

88/2561 
วันท่ี 28 พ.ค.2561 

18. จ้ ำ ง เห ม ำพ่ นส ำร เคมี ก้ ำจั ด
ยุงลำยโครงกำรป้องกันและ
ควบคุมโรคที่เกิดจำกยุงลำยเป็น
พำหนะน้ำโรค ปี 61 

10,000.00 10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยน้ำ ซำบุ นำยน้ำ ซำบุ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

89/2561 
วันท่ี 28 พ.ค.2561 

19. จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก
เ พ่ื อ ช่ ว ย ป ฏิ บั ติ ง ำ น ก อ ง
กำรศึกษำ (ผู้ช่วยคูผู้ ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยยำง) 

32,000.00 32,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.นิศำลักษณ์ มีปล้อง น.ส.นิศำลักษณ์ มีปล้อง มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

90/2561 
วันท่ี 31 พ.ค.2561 

20. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล 
สำยห้วยสวนหมอ่น พร้อมท่อ
ลอดเหลี่ยม บ้ำนปำงไฮ ม.9 

366,300.00 369,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง -หสม.สำ้รำญก่อสรำ้ง 
เสนอรำคำ 366,300 บำท 
-หสม.ภศัรยำก่อสร้ำง 
เสนอรำคำ 367,000 บำท 
-หสม.จีรพรรณก่อสร้ำง 
เสนอรำคำ 368,000 บำท 

หสม. ส้ำรำญก่อสร้ำง/ 
366,300 บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำต่้ำสุด
และมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและเหมาะสม
ในการพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

11/2561 
วันท่ี 8 พ.ค.2561 

21. อำหำรเสริม(นม)โรงเรียน 
ภำคเรียนที่ 1/61  

67,564.80 67,564.80 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.โกลด์มิลค์ จ้ำกัด บ.โกลด์มิลค์ จ้ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

2/2561 
วันท่ี 15 พ.ค.2561 

22. น ้ำมันเดือน พ.ค.61 12,100.00 12,100.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตร    
ฟำกท่ำ จ้ำกัด 

สหกรณ์กำรเกษตร    
ฟำกท่ำ จ้ำกัด 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

1/2561 
วันท่ี พ.ค.2561 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 753,539.80       

 


