
                                                                                                                                                                                        แบบ สขร.1                                                                                                                                                                                                                                                                              
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อเบี้ย 
วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 

ล าดับ
ท่ี 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1. น ้ำด่ืมเดือน มิ.ย.61         450.00       450.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วนำวอเตอร์ วนำวอเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสม
ในการพิจารณาคดัเลือก
ข้อเสนอ 

68/2561 
วันที่ 1 มิ.ย.2561 

2 ซื อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 10,800.00 10,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสม
ในการพิจารณาคดัเลือก
ข้อเสนอ 

69/2561 
วันที่ 5 มิ.ย.2561 

3. ซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กศ.) 7,760.00 7,760.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสม
ในการพิจารณาคดัเลือก
ข้อเสนอ 

70/2561 
วันที่ 11 มิ.ย.2561 

4. ซื อวัสดุก่อสร้ำง (ช่ำง) 2,985.00 2,985.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ดวงสุภำค้ำไม้ ดวงสุภำค้ำไม้ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสม
ในการพิจารณาคดัเลือก
ข้อเสนอ 

71/2561 
วันที่ 12 มิ.ย.2561 

5. ซื อวั ส ดุ งำน บ้ ำน งำนค รัว 
(กศ.) 

4,895.00 4,895.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสม
ในการพิจารณาคดัเลือก
ข้อเสนอ 

72/2561 
วันที่ 13 มิ.ย.2561 

6. ซื อวัส ดุอุปกรณ์ โครงกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำ
เสพติดต้ำบลบ่อเบี ย 

5,070.00 5,070.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสม
ในการพิจารณาคดัเลือก
ข้อเสนอ 

73/2561 
วันที่ 13 มิ.ย.2561 

7. จั ด ซื อ วั ส ดุ แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์
โครงกำรต้ำบลบ่อเบี ยสะอำด
ปลอดภัย ปี 61 

6,408.00 6,408.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสุขเกษมวัสดุ ร้ำนสุขเกษมวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสม
ในการพิจารณาคดัเลือก
ข้อเสนอ 

74/2561 
วันที่ 20 มิ.ย.2561 

8. ซื อวัสดุโครงกำรส่งเสริมควำมรู้
เก่ียวกับสำธำรณภัย   ปี 61 

2,933.00 2,933.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

75/2561 
วันที่ 20 มิ.ย.2561 



9. ซื อวัสดุส้ำนักงำน (กศ.) 9,289.00 9,289.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสม
ในการพิจารณาคดัเลือก
ข้อเสนอ 

76/2561 
วันท่ี 27 มิ.ย.2561 

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

12,505.00 12,505.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.อุตรดิตถ์ไทยกำรค้ำ หจก.อุตรดิตถ์ไทย
กำรค้ำ 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสม
ในการพิจารณาคดัเลือก
ข้อเสนอ 

77/2561 
วันท่ี 28 มิ.ย.2561 

11. ซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ช่ำง)       9,645.00       
9,645.00 

วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสม
ในการพิจารณาคดัเลือก
ข้อเสนอ 

78/2561 
วันท่ี 29 มิ.ย.2561 

12. จ้ำงเหมำจัดท้ำป้ำยโฆษณำ
และเผยแพร่ 

5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สุดยอดงำนป้ำย สุดยอดงำนป้ำย มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสม
ในการพิจารณาคดัเลือก
ข้อเสนอ 

91/2561 
วันท่ี 7 มิ.ย.2561 

13. จ้ ำ ง เห ม ำ จั ด ท้ ำ อ ำห ำ ร
กลำงวันและอำหำรว่ำงเลี ยง
รั บ ร อ ง ก ำ ร ป ร ะ เมิ น
ประสิทธิภำพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 

2,000.00 2,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวฐิติมน ดีสอน นำงสำวฐิติมน ดีสอน มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสม
ในการพิจารณาคดัเลือก
ข้อเสนอ 

92/2561 
วันท่ี 12 มิ.ย.2561 

14. จ้ำงเหมำจัดท้ำป้ำยโครงกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำ
เสพติดต้ำบลบ่อเบี ย 

450.00 450.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สุดยอดงำนป้ำย สุดยอดงำนป้ำย มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสม
ในการพิจารณาคดัเลือก
ข้อเสนอ 

93/2561 
วันท่ี 13 มิ.ย.2561 

15. จ้ำงเหมำจัดท้ำป้ำยแหล่งเรียนรู้
เศ รษฐกิ จพอเพี ยงโค รงกำร
ต้ำบลบ่อเบี ยสะอำดปลอดภัย ปี 
61 

450.00 450.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สุดยอดงำนป้ำย สุดยอดงำนป้ำย มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสม
ในการพิจารณาคดัเลือก
ข้อเสนอ 

94/2561 
วันท่ี 20 มิ.ย.2561 

16. จ้ำงเหมำจัดท้ำป้ำยโครงกำร
ส่งเสริมควำมรู้เก่ียวกับ     
สำธำรณภัย ปี 61 

450.00 450.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สุดยอดงำนป้ำย สุดยอดงำนป้ำย มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสม
ในการพิจารณาคดัเลือก
ข้อเสนอ 

95/2561 
วันท่ี 20 มิ.ย.2561 

17. จ้ำงเหมำซ่อมคอมพิวเตอร์ 
หมำยเลขครุภัณฑ์ 
416/53/1,416/56/2 

700.00 700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ชัยเจริญคอมพิวเตอร์ 
จ้ำกัด 

บ.ชัยเจริญคอมพิวเตอร์ 
จ้ำกัด 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

96/2561 
วันท่ี 20 มิ.ย.2561 



18. จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์
ส่ ว น ก ล ำ ง  ห ม ำ ย เล ข
ทะเบียน บฉ 4257 อต 

1,280.00 1,280.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ส.กำรบำง อ.บ้ำนโคก ส.กำรบำง อ.บ้ำนโคก มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสม
ในการพิจารณาคดัเลือก
ข้อเสนอ 

97/2561 
วันท่ี 27 มิ.ย.2561 

19. จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์
ส่ ว น ก ล ำ ง  ห ม ำ ย เล ข
ทะเบียน กง 2606 อต 

2,871.35 2,871.35 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำอุตรดิตถ์      
ผู้จ้ำหน่ำยโตโยต้ำ จ้ำกัด 

บ.โตโยต้ำอุตรดิตถ์      
ผู้จ้ำหน่ำยโตโยต้ำ 

จ้ำกัด 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสม
ในการพิจารณาคดัเลือก
ข้อเสนอ 

98/2561 
วันท่ี 28 มิ.ย.2561 

20. จ้ำงเหมำจัดท้ำป้ำยโครงกำร
ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้ำ ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ 
ตำมพระปณิธำนศำสตรำจำรย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำ
จุฬำภรณวลัยลักษณ์อัครรำช
กุมำรี ปี 61 

450.00 450.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สุดยอดงำนป้ำย สุดยอดงำนป้ำย มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสม
ในการพิจารณาคดัเลือก
ข้อเสนอ 

99/2561 
วันท่ี 2 มิ.ย.2561 

21. จ้ำงเหมำจัดท้ำป้ำยไวนิลโครงกำร
ส้ำรวจข้อมูลจ้ำนวนสัตว์และขึ น
ท ะ เบี ย น จ้ ำ น ว น สั ต ว์  แ ล ะ
ขับเคลื่อนโครงกำรสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ
ตำมพระปณิธำน ศ.ดร.สมเด็จพระ
เจ้ำลูก เธอเจ้ำฟ้ ำจุฬำภรณวลัย
ลักษณ์อัครรำชกุมำรี ปี 61 

450.00 450.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สุดยอดงำนป้ำย สุดยอดงำนป้ำย มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสม
ในการพิจารณาคดัเลือก
ข้อเสนอ 

100/2561 
วันท่ี 2 มิ.ย.2561 

22. จ้ำงเหมำจัดท้ำป้ำยโฆษณำ
และเผยแพร่ 

2,520.00 2,520.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สุดยอดงำนป้ำย สุดยอดงำนป้ำย มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสม
ในการพิจารณาคดัเลือก
ข้อเสนอ 

101/2561 
วันท่ี 11 มิ.ย.2561 

23. โครงกำรก่อสร้ำงหอกระจำย
ข่ำวในหมู่บ้ำนพร้อมเครื่อง
เสียง บ้ำนเด่นชำติ ม.8 

 170,000.00 171,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง -ร้ำนมงคลพันธุ์ไม ้
เสนอรำคำ 170,000 บำท 
-หสม. P.ก่อสร้ำง 
เสนอรำคำ 170,500 บำท 
-หสม.มั่นคงกำรโยธำ 
เสนอรำคำ 170,700 บำท 

มงคลพันธุ์ไม้/ 
170,000.00 บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ

ต่้ำสุดและมีคุณสมบัติ

ครบถ้วนและ

เหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

12/2561 
วันท่ี 6 มิ.ย.2561 



24. โครงกำรซ่อมแซมถนน คสล. 
สำยบ้ำนนำยบรรจง ปัญญำ
แก้ว บ้ำนห้วยยำง ม.7 

  280,000.00 282,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง -หสม.วีระชัยก่อสร้ำง 
เสนอรำคำ 280,000 บำท 
-หสม.เพ่ิมพูนคูณทรัพย์ 
เสนอรำคำ 281,000 บำท 
-หสม.สมำนกำรโยธำ 
เสนอรำคำ 281,500 บำท 

หสม.วีระชัยก่อสร้ำง/ 
280,000 บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่้ำสุดและมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและ
เหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

13/2561 
วันท่ี 7 มิ.ย.2561 

25. โครงกำรก่อสร้ำงหอกระจำย
ข่ำวในหมู่บ้ำนพร้อมเครื่อง
เสียง บ้ำนปำงไฮ ม.9 

  153,800.00 155,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง -ร้ำนมงคลพันธุ์ไม ้
เสนอรำคำ 154,300 บำท 
-หสม. P.ก่อสร้ำง 
เสนอรำคำ 154,700 บำท 
-หสม.มั่นคงกำรโยธำ 
เสนอรำคำ 154,800 บำท 

ร้ำนมงคลพันธุ์ไม/้ 
153,800.00 บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่้ำสุดและมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและ
เหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

14/2561 
วันท่ี 27 มิ.ย.2561 

26. อำหำรเสริม (นม) โรงเรียน 
ภำคเรียนที่ 1/6 

  172,649.96   
172,649.96 

วิธีเฉพำะเจำะจง บ.โกลด์มิลค์ จ้ำกัด บ.โกลด์มิลค์ จ้ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสม
ในการพิจารณาคดัเลือก
ข้อเสนอ 

3/2561 
วันท่ี 28 มิ.ย.2561 

27. น ้ำมัน เดือน มิ.ย.61    16,600.00    
16,600.00 

วิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตร 
ฟำกท่ำ จ้ำกัด 

สหกรณ์กำรเกษตร 
ฟำกท่ำ จ้ำกัด 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสม
ในการพิจารณาคดัเลือก
ข้อเสนอ 

3/2561 
วันท่ี 23 มิ.ย.2561 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 882,711.31       

 


