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                                                     สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อเบี้ย 
                                                                       วันที่ 28 เดือน  กันยายน พ.ศ.2561 

ล าดับ
ท่ี 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

1. ซื้อครุภัณฑ์ดนตรีวงดุริยางค์ 
(กศ.) 

117,000.00 117,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสันอุตรดิตถ์ 
จ ากัด 

บ.สยามนิสสันอุตรดิตถ์ 
จ ากัด 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

113/2561 
วันท่ี 3 ก.ย.2561 

2 น้ าด่ืมเดือน ก.ย. 61 570.00 570.00 วิธีเฉพาะเจาะจง วนาวอเตอร์ วนาวอเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

114/2561 
วันท่ี 3 ก.ย.2561 

3. ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ช่าง) 28,000.00 28,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ณัฐณิชา กระจกใส ณัฐณิชา กระจกใส มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

115/2561 
วันท่ี 6 ก.ย.2561 

4. ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการ
ฝึกอาชีพกลุ่มสตรีผู้สูงอายุฯ 

1,910.00 1,910.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ดีดี การค้า ดี ดี การค้า มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

117/2561 
วันท่ี 6 ก.ย.2561 

5. ซื้อวัสดุโครงการอบรมใหค้วามรู้
การป้องกันโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

1,116.00 1,116.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญา 

หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญา 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

118/2561 
วันท่ี 6 ก.ย.2561 

6. ซื้อวัสดุส านักงาน (เก้าอี้) 44,000.00 44,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุตรดิตถ์ศรีฟ้า 
เฟอร์นิเจอร์ 

หจก.อุตรดิตถ์ศรีฟ้า 
เฟอร์นิเจอร์ 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

120/2561 
วันท่ี 6 ก.ย.2561 

7. ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการฝึก
อาชีพกลุ่ มสตรีผู้ สู งอายุ คน
พิ ก า ร  ผู้ ด้ อ ย โอ ก า ส  แ ล ะ
ประชาชนในต าบลบ่อเบี้ย 

8,790.00 8,790.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางจีรพรรณ สมบัติหล้า นางจีรพรรณ สมบัติหล้า มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

121/2561 
วันท่ี 6 ก.ย.2561 



 

8. ซื้อวัสดุเพื่อท ารั้วกั้นแนว
บริเวณโรงจอดรถ (สป.) 

72,000.00 72,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หรรษา อิฐบล๊อก หรรษา อิฐบล๊อก มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

122/2561 
วันท่ี 11 ก.ย.2561 

9. ซื้อวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง (สป.) 

11,556.00 11,556.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อาร์พี.ออโต้ ดีไซน์ หจก.อาร์พี.ออโต้ ดีไซน์ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

123/2561 
วันท่ี 13 ก.ย.2561 

10. ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สป.) 10,980.00 10,980.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านไฟฟ้าบนดอย ร้านไฟฟ้าบนดอย มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

124/2561 
วันท่ี 17 ก.ย.2561 

11. ซื้อ วัส ดุ โครงการส่ งเสริม ฝึ ก
อาชีพกลุ่ มสตรีผู้ สู งอายุ คน
พิ ก า ร  ผู้ ด้ อ ย โอ ก า ส  แ ล ะ
ประชาชนในต าบลบ่อเบี้ย 

8,000.00 8,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวภารุจา ศรีบุญเรือง นางสาวภารุจา ศรีบุญเรือง มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

125/2561 
วันท่ี 18 ก.ย.2561 

12. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กศ.) 6,720.00 6,720.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญา 

หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญา 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

126/2561 
วันท่ี 19 ก.ย.2561 

13. ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ช่าง) 1,410.00 1,410.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ดวงสุภาค้าไม้ ดวงสุภาค้าไม้ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

128/2561 
วันท่ี 19 ก.ย.2561 

14. ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ช่าง) 2,200.00 2,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ดวงสุภาค้าไม้ ดวงสุภาค้าไม้ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

129/2561 
วันท่ี 19 ก.ย.2561 

15. ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ช่าง) 9,823.00 9,823.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญา 

หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญา 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

130/2561 
วันท่ี 19 ก.ย.2561 

16. ซื้อครุภัณฑ์การศึกษาเครื่องเล่น
กลางแจ้ง (เครื่องเล่นอุโมงค์) 

15,900.00 15,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญา 

หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญา 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

131/2561 
วันท่ี 19 ก.ย.2561 

17. ซื้อวัสดุส านักงาน (คลัง) 24,578.00 24,578.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญา 

หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญา 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

132/2561 
วันท่ี 24 ก.ย.2561 



18. ซื้ อ วัส ดุยานพาหนะและ
ขนส่ง (สป.) 
 

6,800.00 6,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ส.การยางบ้านโคก ส.การยางบ้านโคก มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

133/2561 
วันท่ี 24 ก.ย.2561 

19. ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 14,500.00 14,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สว่างพานิช สว่างพานิช มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

134/2561 
วันท่ี 24 ก.ย.2561 

20. ซื้อวัสดุปรับสภาพแวดล้อมท่ี
อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ 

19,000.00 19,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ดวงสุภาค้าไม้ ดวงสุภาค้าไม้ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

135/2561 
วันท่ี 24 ก.ย.2561 

21. จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและ
ผู้พิการ 

450.00 450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สุดยอดงานป้าย สุดยอดงานป้าย มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

115/2561 
วันท่ี 6 ก.ย.2561 

22. จ้างเหมาพ่นยุงลาย 700.00 700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายน า ซาบุ นายน า ซาบุ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

116/2561 
วันท่ี 13 ก.ย.2561 

23. จ้างเหมาจัดท าป้ายโฆษณา
และเผยแพร่ 

4,100.00 4,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สุดยอดงานป้าย สุดยอดงานป้าย มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

117/2561 
วันท่ี 24 ก.ย.2561 

24. จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการ
ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ 

1,000.00 1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สุดยอดงานป้าย สุดยอดงานป้าย มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

118/2561 
วันท่ี 24 ก.ย.2561 

25. น้ ามัน เดือน ก.ย.61    18,700.00   18,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร 
ฟากท่า จ ากัด 

สหกรณ์การเกษตร 
ฟากท่า จ ากัด 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

2/2561 
วันท่ี 28 ก.ย.2561 

26. โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหล่ียมล าห้วยยาง(ภายใน
ห มู่ บ้ า น )  บ้ า น น า ย ต า             
อินทอง บ้านห้วยยาง ม.7 

319,000.00 320,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง -หจก.มุขระวีก่อสร้าง 
เสนอราคา 319,300 บาท 
-หจก.จงเจริญพาณิชย์ 
เสนอราคา 319,500 บาท 
-หสม.มั่นคงการโยธา 
เสนอราคา 319,500 บาท 

หจก.มุขระวีก่อสร้าง/ 
319,000.00 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและเหมาะสม
ในการพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

23/2561 
วันท่ี 17 ก.ย.2561 



27. โครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ า 
(กล่องเกเบ้ียน) สายห้วยเลา
ข้ า ง ศ า ล ปู ต า บ่ อ เก ลื อ          
บ้านบ่อเบี้ย ม.1 

334,700.00 336,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง -หจก.จงเจริญพาณิชย์ 
เสนอราคา 335,000 บาท 
-หจก.มุขระวีก่อสร้าง 
เสนอราคา 335,200 บาท 
-ร้านมงคลพันธ์ุไม้ 
เสนอราคา 335,500 บาท 

หจก.จงเจริญพาณิชย์/ 
334,700.00 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและเหมาะสม
ในการพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

24/2561 
วันท่ี 26 ก.ย.2561 

28. ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 
 

32,800.00 32,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยพาณิชวีดีโอ บ.ไทยพาณิชวีดีโอ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

1/2561 
วันท่ี 14 ก.ย.2561 

29. ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ชนิดเครือข่าย แบบ
มุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ัง
ภายนอกอาคารของ อบต.
บ่อเบี้ย 

380,000.00 389,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง -หจก.เทพบดินทร์
คอมพิวเตอร์ เสนอราคา 
380,000.00 บาท 
-อธิวัท คงสุข เสนอราคา 
388,200.00 บาท 
-นาย มนตรี มนต์รุจิรัตน์ 
เสนอราคา 389,600.00 
บาท 

หจก.เทพบดินทร์
คอมพิวเตอร์/ 

380,000.00 บาท 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

2/2561 
วันท่ี 28 ก.ย.2561 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,496,303.00       

 

 


