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                                                     สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อเบี้ย 
                                                                       วันที่ 31 เดือน  กรกฎาคม 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 ก.ค. 61 540.00 540.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วนำวอเตอร์ วนำวอเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

79/2561 
วันท่ี 2 ก.ค.2561 

2 ซื อวัสดุส้ำนักงำน (สป.) 13,571.00 13,571.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

80/2561 
วันท่ี 3 ก.ค.2561 

3. ซื อวัสดุส้ำนักงำน (คลัง) 19,519.00 19,519.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภญิญำ 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

81/2561 
วันท่ี 4 ก.ค.2561 

4. ซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สธ.) 13,030.00 13,030.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

82/2561 
วันท่ี 4 ก.ค.2561 

5. ซื อวัสดุส้ำนักงำน (สป.) 480.00 480.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.อุตรดิตถ์ไทยกำรค้ำ  หจก.อุตรดิตถ์ไทยกำรค้ำ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

83/2561 
วันท่ี 10 ก.ค.2561 

6. ซื อ วัส ดุและอุปกรณ์ โค รงกำร
ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ 
ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำตำม
พระปณิธำน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้ำ
ลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์
อัครรำชกุมำรี ปี 61 

18,250.00 18,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ธัญญำพัทรกำรเกษตร 
(หมอพืช) 

ธัญญำพัทรกำรเกษตร 
(หมอพืช) 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

84/2561 
วันท่ี 2 ก.ค.2561 



7. ซื อวัสดุและอุปกรณ์ โครงกำร
ส้ำรวจข้อมูลจ้ำนวนสัตว์และขึ น
ท ะ เบี ย น จ้ ำ น ว น สั ต ว์ แ ล ะ
ขับเคลื่อนโครงกำรสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ
ตำมพระปณิธำน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ
ว ลั ย ลั ก ษ ณ์ อั ค ร ร ำ ช กุ ม ำ รี               
ปี 61 

12,250.00 12,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ธัญญำพัทรกำรเกษตร 
(หมอพืช) 

ธัญญำพัทรกำรเกษตร 
(หมอพืช) 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

85/2561 
วันท่ี 2 ก.ค.2561 

8. ซื อถังน ้ำด่ืม 770.00 770.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วนำวอเตอร์ วนำวอเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

86/2561 
วันท่ี 11 ก.ค. 61 

9. ซื อ วั ส ดุ ส้ ำนั ก งำน  (หมึ ก
เครื่องถ่ำยเอกสำร) 

8,500.00 8,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ยูคอมก๊อปป้ี
เซอร์วิส 

หจก.ยูคอมก๊อปป้ี
เซอร์วิส 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

87/2561 
วันท่ี 11 ก.ค. 61 

10. ซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สป.) 27,320.00 27,320.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

88/2561 
วันท่ี 11 ก.ค. 61 

11. ซื อวั ส ดุ งำน บ้ ำน งำนค รัว 
(สธ.) 

26,350.00 26,350.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

89/2561 
วันท่ี 12 ก.ค. 61 

12. ซื อ ค รุ ภั ณ ฑ์ ส้ ำ นั ก ง ำ น 
(กองทุนหลักประกันสุขภำพ) 

4,500.00 4,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.อุตรดิตถ์ศรีฟ้ำ 
เฟอร์นิเจอร์ 

หจก.อุตรดิตถ์ศรีฟ้ำ 
เฟอร์นิเจอร์ 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

90/2561 
วันท่ี 12 ก.ค. 61 

13. ซื อวัส ดุอุปกรณ์ โครงกำร
อบรมคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียนและเยำวชนในต้ำบล
บ่อเบี ย ปี 61 
 
 

3,150.00 3,150.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

91/2561 
วันท่ี 16 ก.ค. 61 

 



14. ซื อครุภัณฑ์ส้ำนักงำน (สธ.) 4,500.00 4,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.อุตรดิตถ์ศรีฟ้ำ 
เฟอร์นิเจอร์ 

หจก.อุตรดิตถ์ศรีฟ้ำ 
เฟอร์นิเจอร์ 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

92/2561 
วันท่ี 17 ก.ค.2561 

15. ซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ (คลัง) 16,620.00 16,620.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

93/2561 
วันท่ี 23 ก.ค. 61 

16. ซื อเทียนจ้ำน้ำพรรษำและ
เครื่องสังฆทำนโครงกำรจัด
งำนเข้ำพรรษำ ปี 61 

6,650.00 6,650.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสำยฝนมีเงินกำรค้ำ ร้ำนสำยฝนมีเงินกำรค้ำ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

94/2561 
วันท่ี 23 ก.ค. 61 

17. ซื อพั ส ดุ โค รงกำรป้องกั น    
สำธำรณภัย ปี 61 

2,000.00 2,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หสม.พีเค ซัพพลำย   
คอร์เปเรช่ัน 

หสม.พีเค ซัพพลำย   
คอร์เปเรช่ัน 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

95/2561 
วันท่ี 24 ก.ค. 61 

18. ซื อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (สป.) 3,720.00 3,720.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยแปลง จันอุทัย นำยแปลง จันอุทัย มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

96/2561 
วันท่ี 31 ก.ค. 61 

19. จ้ ำ ง ซ่ อ ม แ ซ ม ค รุ ภั ณ ฑ์
ค อ ม พิ ว เต อร์  ห ม ำย เล ข 
416/2551/2 

2,190.00 2,190.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ชัยเจริญคอมพิวเตอร์ บ.ชัยเจริญคอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

102/2561 
วันท่ี 16 ก.ค. 61 

20. จ้ำงเหมำจัดท้ำป้ำยโครงกำร
อบรมคุณ ธรรมจริยธรรม
นักเรียนและเยำวชนต้ำบล
บ่อเบี ย 

450.00 450.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สุดยอดงำนป้ำย สุดยอดงำนป้ำย มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

103/2561 
วันท่ี 16 ก.ค. 61 

21. จ้ ำงค่ ำ ถ่ ำย เอกส ำรเย็บ /
เข้ำปกหนังสือ 

885.00 885.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนภรณ์ซีร๊อกซ ์ ร้ำนภรณ์ซีร๊อกซ ์ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

104/2561 
วันท่ี 20 ก.ค. 61 

22. จ้ำงเหมำจัดท้ำป้ำยโครงกำร
ท้องถ่ินอำสำปลูกป่ำเฉลิม
พระเกียรติ จิตอำสำ สร้ำงป่ำ 
รักน ้ำ 

450.00 450.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สุดยอดงำนป้ำย สุดยอดงำนป้ำย มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

105/2561 
วันท่ี 20 ก.ค. 61 

 



23. จ้ำงเหมำจัดเตรียมสถำนท่ี
โครงกำรป้องกันสำธำรณภัย 

1,000.00 1,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเสวียน ศรีบุญเรือน นำยเสวียน ศรีบุญเรือน มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

106/2561 
วันท่ี 24 ก.ค.2561 

24. จ้ำงเหมำจัดท้ำป้ำยโครงกำร
ป้องกันสำธำรณภัย ปี 61 

450.00 450.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สุดยอดงำนป้ำย สุดยอดงำนป้ำย มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

107/2561 
วันท่ี 24 ก.ค. 61 

25. น ้ำมัน เดือน ก.ค.61    14,500.00   14,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตร 
ฟำกท่ำ จ้ำกัด 

สหกรณ์กำรเกษตร 
ฟำกท่ำ จ้ำกัด 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

2/2561 
วันท่ี 28 ก.ค. 61 

26. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.
สำยห้วยต่ำง บ้ำนภูต่ำง ม.10 

167,800.00 169,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง -มงคลพันธ์ุไม้ เสอรำคำ 
168,000.00 บำท 
-หสม. ส้ำรำญก่อสร้ำง เสนอ
รำคำ 168,300.00 บำท 
-บริษัท เชียรวิบุญ (ประเทศ
ไทย) จ้ำกัด เสนอรำคำ 
168,500.00 บำท 

  

มงคลพันธุ์ไม/้ 
167,800.00 บำท 

 

เป็นผู้เสนอรำคำต่้ำสุด
และมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและเหมาะสม
ในการพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

15/2561 
วันท่ี 6 ก.ค. 61 

27. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.
สำยห้วยผักหอม บ้ำนห้วยไผ่ 
ม.2 

241,000.00 243,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง -บริษัท เชียรวิบุญ (ประเทศ
ไทย) จ้ำกัด 
เสนอรำคำ 241,300 บำท 
-ร้ำนมงคลพันธ์ุไม้ 
เสนอรำคำ 241,800 บำท 
-หจก.จงเจริญพำณิชย์ 
เสนอรำคำ 242,000 บำท 

บ.เชียรวิบุญ              
(ประเทศไทย) จ้ำกัด/ 

241,000.00 บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำต่้ำสุด
และมีคุณสมบัติ

ครบถ้วนและเหมาะสม
ในการพิจารณาคัดเลือก

ข้อเสนอ 

16/2561 
วันท่ี 9 ก.ค. 61 

28. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.
สำยห้วยปำดหมู บ้ำนห้วยไผ่ 
ม.2 

254,000.00 256,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง -บริษัท เชียรวิบุญ (ประเทศ
ไทย) จ้ำกัด 
เสนอรำคำ 254,500 บำท 
-หจก.จงเจริญพำณิชย์ 
เสนอรำคำ 255,000 บำท 
-ร้ำนมงคลพันธ์ุไม้ 
เสนอรำคำ 255,300 บำท 

บ.เชียรวิบุญ              
(ประเทศไทย) จ้ำกัด/ 

254,000.00 บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำต่้ำสุด
และมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและเหมาะสม
ในการพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

17/2561 
วันท่ี 9 ก.ค. 61 



29. โครงกำรซ่อมแซมถนน คสล.
ภำยในหมู่ บ้ ำน  (เส้นผ่ ำน 
ศ พ ด . บ้ ำ น ป ำ ง ค อ ม )               
บ้ำนปำงคอม ม.3 

165,000.00 166,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง -หสม.ทองโทนกำรโยธำทุก
ชนิด เสนอรำคำ 165,200 
บำท 
-หสม.พีท-ีบีบี ก่อสร้ำง 
เสนอรำคำ 165,500 บำท 
-หจก.ข้ำทองพิชัย 
เสนอรำคำ 165,700 บำท 

หสม.ทองโทนกำรโยธำ
ทุกชนิด/ 

165,000.00 บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำต่้ำสุด
และมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและเหมาะสม
ในการพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

18/2561 
วันท่ี 12 ก.ค. 61 

30. โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำย
น ้ ำ เ สี ย ภ ำ ย ใน ห มู่ บ้ ำ น 
(พร้อมฝำปิด) บ้ำนบ่อเบี ย 
ม.1 

186,000.00 187,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง -หสม.ส้ำรำญก่อสรำ้ง 
เสนอรำคำ 186,300 บำท 
-หสม.จีรพรรณก่อสร้ำง 
เสนอรำคำ 186,500 บำท 
-ร้ำนมงคลพันธุ์ไม้ 
เสนอรำคำ 186,700 บำท 

หสม.ส้ำรำญก่อสร้ำง/ 
186,000.00 บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำต่้ำสุด
และมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและเหมาะสม
ในการพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

19/2561 
วันท่ี 12 ก.ค. 61 

31. โครงกำรต่อเติมส้ำนักงำน 
อบต.บ่อเบี ย 

348,500.00 350,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง -ร้ำนมงคลพันธุ์ไม้ 
เสนอรำคำ 349,000 บำท 
-หสม. P. ก่อสร้ำง 
เสนอรำคำ 349,500 บำท 
-หสม.มั่นคงกำรโยธำ 
เสนอรำคำ 349,700 บำท 

ร้ำนมงคลพันธุ์ไม/้ 
348,500.00 บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำต่้ำสุด
และมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและเหมาะสม
ในการพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

20/2561 
วันท่ี 25 ก.ค. 61 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,563,945.00       

 


