
     แบบ สขร.1                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                     สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สงิหาคม 2561                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อเบี้ย 
                                                                       วันที่ 31 เดือน  สิงหาคม 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 ส.ค. 61 570.00 570.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วนำวอเตอร์ วนำวอเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

97/2561 
วันท่ี 1 ส.ค.2561 

2 ซื อ วัส ดุยำนพำหนะและ
ขนส่ง (สป.) 

3,660.00 3,660.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ส.กำรยำงบ้ำนโคก ส.กำรยำงบ้ำนโคก มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

98/2561 
วันท่ี 1 ส.ค.2561 

3. ซื อวัสดุส้ำนักงำน (กศ.) 4,870.00 4,870.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

99/2561 
วันท่ี 1 ส.ค.2561 

4. ซื อ วัส ดุยำนพำหนะและ
ขนส่ง (สป.) 

23,960.00 23,960.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ลิ มเจริญยำงยนต์ หจก.ลิ มเจริญยำงยนต์ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

100/2561 
วันท่ี 2 ส.ค.2561 

5. ซื อวัสดุส้ำนักงำน (ช่ำง) 10,023.00 10,023.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

101/2561 
วันท่ี 7 ส.ค.2561 

6. ซื อ วัส ดุยำนพำหนะและ
ขนส่ง (สป.) 

7,920.00 7,920.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ลิ มเจริญยำงยนต์ หจก.ลิ มเจริญยำงยนต์ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

102/2561 
วันท่ี 8 ส.ค.2561 

7. ซื อวัสดุส้ำนักงำน (สธ.) 2,993.00 2,993.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

103/2561 
วันท่ี 16 ส.ค.2561 



8. ซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สป.) 1,500.00 1,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ยูคอมก๊อปป้ี
เซอร์วิส 

หจก.ยูคอมก๊อปป้ี
เซอร์วิส 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

104/2561 
วันท่ี 16 ส.ค.2561 

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

17,000.00 17,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ยูคอมก๊อปป้ี
เซอร์วิส 

หจก.ยูคอมก๊อปป้ี
เซอร์วิส 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

105/2561 
วันท่ี 16 ส.ค.2561 

10. ซื อวัสดุส้ำนักงำน (สป.) 8,100.00 8,100.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

106/2561 
วันท่ี 17 ส.ค.2561 

11. ซื อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (สธ.) 754.00 754.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

107/2561 
วันท่ี 17 ส.ค. 61 

12. ซื อวัสดุส้ำนักงำน (ช่ำง) 7,781.00 7,781.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

108/2561 
วันท่ี 23 ส.ค. 61 

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

1,765.00 1,765.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน พีเจ มอลล์ ร้ำน พีเจ มอลล์ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

109/2561 
วันท่ี 23 ส.ค. 61 

14. ซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ช่ำง) 7,320.00 7,320.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

110/2561 
วันท่ี 24 ส.ค. 61 

15. ซื อวัสดุส้ำนักงำน (กศ.) 7,075.00 7,075.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

111/2561 
วันท่ี 27 ส.ค. 61 

16. ซื อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (ช่ำง) 5,460.00 5,460.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนไฟฟ้ำบนดอย ร้ำนไฟฟ้ำบนดอย มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

112/2561 
วันท่ี 31 ส.ค. 61 

17. ซื อวัสดุก่อสร้ำง (ช่ำง) 41,820.00 41,820.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ดวงสุภำค้ำไม้ ดวงสุภำค้ำไม้ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

113/2561 
วันท่ี 31 ส.ค. 61 

18. จ้ำงซ่อมบ้ำรุงครุภัณฑ์เครื่อง
ตัดหญ้ำ 

530.00 530.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวีระศักดิ์ เฮียวงษ ์ นำยวีระศักดิ์ เฮียวงษ ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ 

108/2561 
วันท่ี 1 ส.ค. 61 



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

6,000.00 6,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ลิ มเจริญยำงยนต์ หจก.ลิ มเจริญยำงยนต์ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

109/2561 
วันท่ี 7 ส.ค. 61 

20. จ้ำงซ่อมบ้ำรุงครุภัณฑ์รถยนต์
ส่ ว น ก ล ำ ง  ห ม ำ ย เล ข          
บฉ 4257 อต 

3,250.00 3,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ลิ มเจริญยำงยนต์ หจก.ลิ มเจริญยำงยนต์ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

110/2561 
วันท่ี 8 ส.ค. 61 

21. จ้ ำ ง ซ่ อ ม แ ซ ม ค รุ ภั ณ ฑ์
เครื่องปรับอำกำศ หมำยเลข 
420/53/0001 (คลัง) 

1,400.00 1,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมใจ กำระปักษ์ นำยสมใจ กำระปักษ์ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

111/2561 
วันท่ี 8 ส.ค.2561 

22. จ้ ำ ง ซ่ อ ม แ ซ ม ค รุ ภั ณ ฑ์
เครื่องปรับอำกำศ (กศ.) 

1,200.00 1,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมใจ กำระปักษ์ นำยสมใจ กำระปักษ์ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

112/2561 
วันท่ี 27 ส.ค. 61 

23. จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกเพ่ือช่วย
ปฏิบัติงำนศูนย์พัฒนำคุณภำพ
ชีวิตและส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุ
ต้ำบลบ่อเบี ย 

8,000.00 8,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำววรำพร บุค้ำ นำงสำววรำพร บุค้ำ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

113/2561 
วันท่ี 28 ส.ค. 61 

24. จ้ ำ ง เห ม ำจั ด ท้ ำ ป้ ำ ย ไว นิ ล
โครงกำรอบรมให้ควำมรู้กำร้อง
กันโรคเอดส์และโรคติดต่อทำง
เพศสัมพันธ์         ปี 61 

450.00 450.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สุดยอดงำนป้ำย สุดยอดงำนป้ำย มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

114/2561 
วันท่ี 31 ส.ค. 61 

25. โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ 
อบต.บ่อเบี ย 

99,000.00 100,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง -ร้ำนมงคลพันธุ์ไม ้
เสนอรำคำ 99,200 บำท 

ร้ำนมงคลพันธุ์ไม/้ 
99,000.00 บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

21/2561 
วันท่ี 24 ส.ค. 61 

26. โครงกำรจัดภูมิทศัน์บริเวณ
ตลำดช่องมหำรำช           
บ้ำนบ่อเบี ย ม.1 

99,000.00 100,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง -ร้ำนมงคลพันธุ์ไม ้
เสนอรำคำ 99,500 บำท 

 

ร้ำนมงคลพันธุ์ไม/้ 
99,000.00 บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

22/2561 
วันท่ี 27 ส.ค. 61 

27. น ้ำมัน เดือน ส.ค.61    17,500.00 17,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตร 
ฟำกท่ำ จ้ำกัด 

สหกรณ์กำรเกษตร 
ฟำกท่ำ จ้ำกัด 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ 

2/2561 
วันท่ี 31 ส.ค. 61 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 388,901.00       



 


