
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อเบี้ย 

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 

ล า
ดับ
ท่ี 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

1. ซื้อหนังสือพิมพ์ประจ ำหมู่บ้ำน 56,210.00 56,210.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสำยฝนมีเงินกำรค้ำ ร้ำนสำยฝนมีเงินกำรค้ำ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

1/2561 
วันท่ี 2 ต.ค.60 

2. ซื้อหนังสือพิมพ์ส ำนักงำน 8,030.00 8,030.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสำยฝนมีเงินกำรค้ำ ร้ำนสำยฝนมีเงินกำรค้ำ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

2/2561 
วันท่ี 2 ต.ค.60 

3. น้ ำด่ืมเดือน ต.ค.60 525.00 525.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วนำวอเตอร์ วนำวอเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

3/2561 
วันท่ี 2 ต.ค.60 

4. ซื้อต้นดำวเรืองเพื่อปรับปรุงภูมิ
ทั ศ น์ ข อ งอ บ ต .บ่ อ เบี้ ย  ต ำ ม
โครงกำรจัดพิธีถวำยดอกไม้จันทน์ 

5,000.00 5,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวสุนีย์ เนตร์โชติ นำงสำวสุนีย์ เนตร์โชติ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

4/2561 
วันท่ี 10 ต.ค.60 

5. ซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (กศ.) 29,700.00 29,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยแปลง จันอุทัย นำยแปลง จันอุทัย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

5/2561 
วันท่ี 20 ต.ค.60 

6. ซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (ช่ำง) 5,580.00 5,580.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยแปลง จันอุทัย นำยแปลง จันอุทัย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

6/2561 
วันท่ี 20 ต.ค.60 

7. ซื้อวัสดุส ำนักงำน (สป.) 
 

9,600.00 9,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

7/2561 
วันท่ี 20 ต.ค.60 

8. ซื้ อถ้ วยรำงวัลส ำหรับ ผู้ ชนะ เลิ ศ /รอง
ชนะเลิศกำรประกวดนำงนพมำศโครงกำร
จัดงำนลอยกระทง   ปี 61 

2,040.00 2,040.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

8/2561 
วันท่ี 31 ต.ค.60 



9. ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในกำรตกแต่งจัด
สถำน ท่ี โครงกำรประเพณีลอย
กระทง ปี 61 

6,760.00 6,760.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยแปลง จันอุทัย นำยแปลง จันอุทัย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

9/2561 
วันท่ี 31 ต.ค.60 

10. จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกเพื่อ
ช่วยปฏิบัติงำนกองสำธำรณสุขฯ 

96,000.00 96,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวรินลดำ ดำ
เทียน 

นำงสำวรินลดำ ดำเทียน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

1/2561 
วันท่ี 2 ต.ค.60 

11. จ้ำงเหมำเก็บขยะและดูแลควำม
ส ะ อ ำด บ ริ เว ณ ต ล ำด ก ำ ร ค้ ำ
ชำยแดนไทย-ลำว(ช่องมหำรำช) 

43,200.00 43,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเลิศศักด์ิ ดีบำง นำยเลิศศักด์ิ ดีบำง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

2/2561 
วันท่ี 2 ต.ค.60 

12. จ้ำงเหมำยำม 72,000.00 72,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยนคเรศ ธรรมวิถี นำยนคเรศ ธรรมวิถี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

3/2561 
วันท่ี 2 ต.ค.60 

13. จ้ำงเหมำยำมตลำดกำรค้ำ 13,250.00 13,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวิไร ยั่งยนื นำยวิไร ยั่งยนื มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

4/2561 
วันท่ี 2 ต.ค.60 

14. จ้ำงเหมำยำมตลำดกำรค้ำ 13,250.00 13,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยศรีวง สุนำเคน นำยศรีวง สุนำเคน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

5/2561 
วันท่ี 2 ต.ค.60 

15. จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกเพื่อ
ช่วยปฏิบัติงำนกองช่ำง 

96,000.00 96,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวอัมรำ ใหม่
จันทร์ 

นำงสำวอัมรำ ใหม่จันทร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

6/2561 
วันท่ี 2 ต.ค.60 

16. จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกเพื่อ
ช่วยปฏิบัติงำนกองกำรศึกษำฯ 

72,000.00 72,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงยุพิน พนัธ์ป้อง นำงยุพิน พนัธ์ป้อง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

7/2561 
วันท่ี 2 ต.ค.60 

17. จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกเพื่อ
ช่วยปฏิบัติงำนกองกำรศึกษำฯ 

96,000.00 96,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวจำรุนิภำ เต็มบำง นำงสำวจำรุนิภำ เต็มบำง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

8/2561 
วันท่ี 2 ต.ค.60 

18. จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกเพื่อช่วย
ปฏิบัติงำนกองกำรศึกษำฯ 

96,000.00 96,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวปำริชำติ กิกล้ิง นำงสำวปำริชำติ กิกล้ิง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

9/2561 
วันท่ี 2 ต.ค.60 

19. จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์
ประชำชนร่วมถวำยดอกไม้จันทน์ 
ขนำด 3x1 เมตร 

3,150.00 3,150.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สุดยอดงำนป้ำย สุดยอดงำนป้ำย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

10/2561 
วันท่ี 20 ต.ค.60 

20. จ้ำงเหมำจัดท ำอำหำรประชุมสภำฯ 3,000.00 3,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวฐิติมน ดีสอน นำงสำวฐิติมน ดีสอน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เหมาะสมในการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ 

11/2561 
วันที่ 24 ต.ค.60 



21. จ้ำงเหมำรักษำควำมปลอดภั ย
โครงกำร จัดงำนประเพ ณี ลอย
กระทง ปี 61 

4,000.00 4,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยพิสิษฐ์ ดีบำง นำยพิสิษฐ์ ดีบำง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

12/2561 
วันท่ี 31 ต.ค.60 

22. จ้ำงเหมำจัดท ำอำหำรและอำหำร
ว่ำงเล้ียงรับรองแขกผู้มีเกียรต ิ

21,850.00 21,850.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสุนิษำ สังข์ทอง นำงสุนิษำ สังข์ทอง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

13/2561 
วันท่ี 31 ต.ค.60 

23. จ้ำงเหมำเครื่องเสียงโครงกำรจัด
งำนประเพณีลอยกระทง ปี 61 

6,000.00 6,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอำพรไพรน์ มำลัยตอง นำยอำพรไพรน์ มำลัยตอง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

14/2561 
วันท่ี 31 ต.ค.60 

24. จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยโครงกำรลอย
กระทง ปี 61 

4,050.00 4,050.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สุดยอดงำนป้ำย สุดยอดงำนป้ำย มีคุณสมบตัิถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

15/2561 
วันท่ี 31 ต.ค.60 

25. น้ ำมันเดือน ตุลำคม 2560 13,500.00 13,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตร        
ฟำกท่ำ จ ำกัด 

สหกรณ์กำรเกษตร        
ฟำกท่ำ จ ำกัด 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

1/2561 
วันท่ี ต.ค.60 

26. อำหำรเสริม (นม) โรงเรียน ภำค
เรียนท่ี 2/2560 

272,495.72 272,495.72 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.โกลด์มิลค์ จ ำกัด บ.โกลด์มิลค์ จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

1/2561 
วันท่ี 31 ต.ค.60 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,049,190.72       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อเบี้ย 

วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 

ล า
ดับ
ท่ี 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

1. น้ ำด่ืมเดือน พ.ย.60 525.00 525.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วนำวอเตอร์ วนำวอเตอร์ มีคุณสมบตัิถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

10/2561 
วันท่ี 1 พ.ย.60 

2. ซื้อวัสดุส ำนักงำน (หมึกเครื่องถ่ำย
เอกสำร) 

8,500.00 8,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ยูคอมก๊อปป้ี
เซอร์วิส 

หจก.ยูคอมก๊อปป้ี
เซอร์วิส 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

11/2561 
วันท่ี 6 พ.ย.60 

3. ซื้อวัสดุก่อสร้ำง (ช่ำง) 3,160.00 3,160.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ดวงสุภำค้ำไม้ ดวงสุภำค้ำไม้ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

12/2561 
วันท่ี 6 พ.ย.60 

4. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 28,293.00 28,293.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ชัยเจริญ
คอมพิวเตอร์ 

บ.ชัยเจริญคอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

13/2561 
วันท่ี 20 พ.ย.60 

5. ซื้อวัสดุอุปกรณ์เตรียมสนำมแข่งขัน
และอุปกรณ์แข่งขันโครงกำรกีฬำ
เด็กและเยำวชน ต ำบลบ่อเบ้ีย ปี 61 

33,119.00 33,119.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

14/2561 
วันท่ี 24 พ.ย.60 

6. จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยโครงกำรอบรม
เชิงปฏิบั ติกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
กำรศึกษำฯ 

450.00 450.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สุดยอดงำนป้ำย สุดยอดงำนป้ำย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

16/2561 
วันท่ี 9 พ.ย.60 

7. จ้ำงเหมำจัดท ำอำหำรและอำหำร
ว่ำงโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำฯ 

1,000.00 1,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสุนิษำ สังข์ทอง นำงสุนิษำ สังข์ทอง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

17/2561 
วันท่ี 9 พ.ย.60 



8. จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลำง 
ทะเบียน กง 2606 อต 

8,795.24 8,795.24 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำ
อุตรดิตถ์ ผู้จ ำหน่ำยโต

โยต้ำ จ ำกัด 

บริษัท โตโยต้ำอุตรดิตถ์ 
ผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำ จ ำกัด 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

18/2561 
วันท่ี 13 พ.ย.60 

9. จ้ำงเหมำค่ำเครื่องเสียงโครงกำรจัด
แข่งขันกีฬำเด็ก เยำวชน ต ำบลบ่อ
เบ้ีย ปี 61 

4,000.00 4,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสวน ซำบุ นำยสวน ซำบุ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

19/2561 
วันท่ี 24 พ.ย.60 

10. จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยโครงกำรจัด
แข่งขันกีฬำเด็ก เยำวชน ต ำบลบ่อ
เบ้ีย ปี 61                         

1,332.00 1,332.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สุดยอดงำนป้ำย สุดยอดงำนป้ำย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

20/2561 
วันท่ี 24 พ.ย.60 

11. จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำดสนำมแข่ง
ขันโครงกำรจัดแข่งขันกีฬำเด็ก 
เยำวชน   ต ำบลบ่อเบี้ย ปี 61 

1,200.00 1,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยทินกร หลวงใน นำยทินกร หลวงใน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

21/2561 
วันท่ี 24 พ.ย.60 

12. จ้ำงเหมำจัดท ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องด่ืมส ำหรับนักกีฬำ และอำหำร
นักกีฬำโครงกำรจัดแข่งขันกีฬำเด็ก 
เยำวชน  ต ำบลบ่อเบ้ีย ปี 61 

13,000.00 13,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสุนิษำ สังข์ทอง นำงสุนิษำ สังข์ทอง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

22/2561 
วันท่ี 24 พ.ย.60 

13. น้ ำมันเดือน พฤศจิกำยน 2560 13,700.00 13,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตร        
ฟำกท่ำ จ ำกัด 

สหกรณ์กำรเกษตร        
ฟำกท่ำ จ ำกัด 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

1/2561 
วันท่ี พ.ย.60 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 117,074.24       
 

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                     

 

                            



                                                                                                                                                                                           แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560            

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อเบี้ย 

วันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 

ล า
ดับ
ท่ี 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผูไ้ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

1. น้ ำด่ืมเดือน ธ.ค.60 525.00 525.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วนำวอเตอร์ วนำวอเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

15/2561 
วันท่ี 1 ธ.ค.60 

2. ซื้อวัสดุส ำนักงำน (สป.) 16,116.00 16,116.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

16/2561 
วันท่ี 15 ธ.ค.60 

3. ซื้อวัสดุอุปกรณ์เตรียมสนำมแข่งขัน
กี ฬ ำแ ละ ถ้ วย ร ำงวั ลชน ะ เลิ ศ
โคร งก ำรแ ข่ ง ขั น กี ฬ ำ ท้ อ งถิ่ น
สัมพันธ์ ปี 61  

3,320.00 3,320.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

17/2561 
วันท่ี 15 ธ.ค.60 

4. ซื้อชุดนักกีฬำโครงกำรแข่งขันกีฬำ
ท้องถิ่นสัมพันธ์ ปี 61 

11,780.00 11,780.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จิมสปอร์ต
อุตรดิตถ์ 

หจก.จิมสปอร์ตอุตรดิตถ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

18/2561 
วันท่ี 15 ธ.ค.60 

5. จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกเพื่อ
ปฏิบั ติงำนช่วยเหลืองำนประจ ำ
ศูน ย์ พั ฒ น ำ คุณ ภ ำพ ชีวิ ตและ
ส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุต ำบลบ่อเบี้ย 

72,000.00 72,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำววรำพร บุค ำ นำงสำววรำพร บุค ำ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

23/2561 
วันท่ี 1 ธ.ค.60 

6. จ้ำงเหมำเครื่ อ ง เสียง โครงกำร
แข่งขันกีฬำท้องถิ่นสัมพันธ์ ปี 61 

3,000.00 3,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสวน ซำบ ุ นำยสวน ซำบุ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

24/2561 
วันท่ี 15 ธ.ค.60 

7. จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยโครงกำรแข่งขัน
กีฬำท้องถิ่นสัมพันธ์ ปี 61 

1,914.00 1,914.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สุดยอดงำนป้ำย สุดยอดงำนป้ำย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

25/2561 
วันท่ี 15 ธ.ค.60 



8. จ้ำงเหมำจัดท ำอำหำรว่ ำงและ
เครื่องด่ืมส ำหรับแขกผู้มี เกียรติ 
เครื่ อ ง ด่ืม ส ำห รับ นั กกี ฬ ำแ ละ
อำหำรส ำหรับนักกีฬำโครงกำร
แข่งขันกีฬำ  

5,880.00 5,880.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสุนิษำ สังข์ทอง นำงสุนิษำ สังข์ทอง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

26/2561 
วันท่ี 15 ธ.ค.60 

9. จ้ ำ ง เห ม ำ จั ด ท ำ ป้ ำ ย ไ ว นิ ล
ประชำสัมพันธ์โครงกำรรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน
ช่วงเทศกำลปีใหม ่

3,024.00 3,024.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สุดยอดงำนป้ำย สุดยอดงำนป้ำย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

27/2561 
วันท่ี 22 ธ.ค.60 

10. จ้ำงเหมำจัดท ำอำหำรกลำงวันและ
อำหำรว่ำงเลี้ยงรับรองประชุมสภำ 
อบต. บ่อเบี้ย 

3,000.00 3,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวฐิติมน ดีสอน นำงสำวฐิติมน ดีสอน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

28/2561 
วันท่ี 27 ธ.ค.60 

11. จ้ ำ ง เห ม ำ จั ด ท ำ อ ำห ำ ร แ ล ะ
เครื่องด่ืมส ำหรับผู้เชิญมำร่วมงำน
และผู้มำร่วมประกอบกิจกรรม
โครงกำรจัดงำนบุญกองข้ำวเปลือก 
บ้ำนบ่อเบี้ย ม.1 

6,000.00 6,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงศริษำ ดีบำง นำงศริษำ ดีบำง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

29/2561 
วันท่ี 28 ธ.ค.60 

12. จ้ำงเหมำเครื่องเสียงโครงกำรจัด
งำนบุญกองข้ำวเปลือก บ้ำนบ่อเบี้ย           
ปี 61 

3,000.00 3,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยศุภชัย ทองพรำว นำยศุภชัย ทองพรำว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

30/2561 
วันท่ี 28 ธ.ค.60 

13. จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยโครงกำรจัดงำน
บุญกองข้ำวเปลือก บ้ำนบ่อเบี้ย ปี 
61 

450.00 450.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สุดยอดงำนป้ำย สุดยอดงำนป้ำย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

31/2561 
วันท่ี 28 ธ.ค.60 

14. ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยต ำม พิ ธี ท ำ งศ ำสน ำ
โครงกำรจัดงำนบุญกองข้ำวเปลือก 
บ้ำนบ่อเบี้ย   ปี 61 

5,000.00 5,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยชัยวัฒน์ มีเรือง นำยชัยวัฒน์ มีเรือง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

32/2561 
วันท่ี 28 ธ.ค.60 



15. น้ ำมันเดือน ธันวำคม 2560 17,500.00 17,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตร        
ฟำกท่ำ จ ำกัด 

สหกรณ์กำรเกษตร        
ฟำกท่ำ จ ำกัด 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

1/2561 
วันที่ ธ.ค.60 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 152,509.00       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อเบี้ย 

วันที ่31 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 
ล าดับ

ท่ี 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

1. น้ ำด่ืมเดือน ม.ค.61 630.00 630.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วนำวอเตอร์ วนำวอเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

19/2561 
วันท่ี 3 ม.ค.61 

2. ซื้อวัสดุของรำงวัลต่ำงๆ
โครงกำรวันเด็กแห่งชำติ        
ปี 61 

7,950.00 7,950.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

20/2561 
วันท่ี 10 ม.ค.61 

3. ซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (สธ.) 2,950.00 2,950.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

21/2561 
วันท่ี 11 ม.ค.61 

4. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สธ.) 6,920.00 6,920.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

มีคุณสมบตัิถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

22/2561 
วันท่ี 11 ม.ค.61 

5. ซื้อวัสดุส ำนักงำน(หมึกเครื่อง
ถ่ำย) 

8,500.00 8,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ยูคอมก๊อปป้ี
เซอร์วิส 

หจก.ยูคอมก๊อปป้ี
เซอร์วิส 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

23/2561 
วันท่ี 25 ม.ค.61 

6. จ้ำงเหมำจัดท ำอำหำร,อำหำร
ว่ำงและเครื่องด่ืมโครงกำรวัน
เด็กแห่งชำติ     ปี 61 

24,000.00 24,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงพัชรินทร์ ใหม่จันทร์ นำงพัชรินทร์ ใหม่จันทร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

33/2561 
วันท่ี 10 ม.ค 61 

7. จ้ำงเหมำซุ่มพัฒนำรำ่งกำยได้แก่ 
บ้ำนลมและสปริงบอร์ดโครงกำร
วันเด็กแห่งชำติ ปี 61 

7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง    น.ส. สุภำภัส ชัยยอง น.ส. สุภำรภัส ชัยยอง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

34/2561 
วันท่ี 10 ม.ค 61 

8. จ้ำงเหมำเครื่องเสียงโครงกำรวัน
เด็กแห่งชำติ ปี 61 

3,000.00 3,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวุฒินนัท์ ค ำบ้อน นำยวุฒินนัท์ ค ำบ้อน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

35/2561 
วันท่ี 10 ม.ค 61 



9. จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยโครงกำรวัน
เด็กแห่งชำติ ปี 61 

1,050.00 1,050.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สุดยอดงำนป้ำย สุดยอดงำนป้ำย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

36/2561 
วันท่ี 10 ม.ค 2561 

10. จ้ำงเหมำจัดท ำอำหำรกลำงวัน
และอำหำรว่ ำงเลี้ ย งรับรอง
ประชุมสภำพกำแฟ 

3,000.00 3,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงฉลำด เต็มบำง นำงฉลำด เต็มบำง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

38/2561 
วันท่ี 15 ม.ค 2561 

11. โครงกำรก่อสร้ำงผนงักั้นน้ ำล ำ
ด้วยเด่ือ(บริเวณหลังบ้ำนนำย
แทน โรจน์ชนันต์ชัย) บ้ำน 
บ่อเบี้ย ม.1 

347,000.00 350,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง -หสม.ส ำรำญก่อสร้ำง 
เสนอรำคำ 347,000 บำท 
-หสม.ภัทรศยำก่อสร้ำง        
เสนอรำคำ 348,000 บำท 
-หสม.จีรพรรณก่อสร้ำง         
เสนอรำคำ 348,500 บำท 

หสม.ส ำรำญก่อสร้ำง/ 
347,000.00 บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
และมีคุณสมบัติครบถ้วน
และเหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

1/2561 
วันท่ี 4 ม.ค 2561 

12. โครงกำรซ่อมแซมถนน คสล. 
ภำยในหมู่บ้ำนปำงคอม (เสน้
ศำลำทำงเข้ำหมู่บ้ำน)               
บ้ำนปำงคอม ม.3 

360,000.00 363,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง -หจก.โทนทองคอนสตรัคชั่น 
เสนอรำคำ 360,000 บำท 
-หจก.โชคเจริญสุขก่อสร้ำง        
เสนอรำคำ 362,000 บำท 
-หสม.พีท-ีบีบีก่อสร้ำง       
เสนอรำคำ 362,500 บำท 

หจก.โทนทอง        
คอนสตรัคช่ัน/ 
360,000 บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

และมีคุณสมบัติครบถ้วน

และเหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

2/ 2561 
วันท่ี 26 ม.ค 2561 

13. โครงกำรก่อสร้ำงลำน คสล.เป็น
ที่พักสินค้ำ ไทย-ลำว(ช่อง
มหำรำช) 

492,000.00 496,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง -หจก.โชคเจริญสุขก่อสร้ำง        
เสนอรำคำ 492,000 บำท 
-หจก.ยุทธจินดำ ก่อสร้ำง       
เสนอรำคำ 493,500 บำท 
-หจก.โทนทองคอนสตรัคชั่น 
เสนอรำคำ 495,000 บำท 

หจก.โชคเจริญสุข
ก่อสร้ำง/ 

492,000 บำท 
 

เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

และมีคุณสมบัติครบถ้วน

และเหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

3/2561 
วันท่ี 29 ม.ค.2561 

14. น้ ำมัน เดือน มกรำคม 61 18,700.00 18,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตร        
ฟำกท่ำ จ ำกัด 

สหกรณ์กำรเกษตร        
ฟำกท่ำ จ ำกัด 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

1/2561 
วันท่ี 2 ม.ค 256 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,282,700.00       
 



                                                                                                                                                 แบบ สขร.1                                                                                    
                                                     สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 
                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อเบี้ย 
                                                                    วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 

ล าดับ
ท่ี 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1. น้ ำด่ืมเดือน ก.พ.61,มี.ค.61,
เม.ย.61 

1,875.00 1,875.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วนำวอเตอร์ วนำวอเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและ
เหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

24/2561 
วันท่ี 1 ก.พ.61 

2 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้ำง              
(กองช่ำง) 

8,800.00 8,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทคโนเซอร์เวย์ 
(2012) 

หจก.เทคโนเซอร์เวย์ 
(2012) 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและ
เหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

25/2561 
วันท่ี 5 ก.พ.61 

3. ซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (สป.) 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยแปลง จันอุทัย นำยแปลง จันอุทัย มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและ
เหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

26/2561 
วันท่ี 6 ก.พ.61 

4. ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงกำรจัด
เวทีประชำคมหมู่บ้ำนต ำบล
เพื่อจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ินสี่
ปี (พ.ศ. 2561- 2564) 

953.00 953.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและ
เหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

27/2561 
วันท่ี 6 ก.พ.61 

5. จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยโครงกำร
จัดเวทีประชำคมหมู่บ้ำนและ
ต ำบลเพื่อจัดท ำแผนพัฒนำ
ท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ 2561-2564) 
ฉบับท่ี 2 

450.00 450.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สุดยอดงำนป้ำย สุดยอดงำนป้ำย มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและ
เหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

39/2561 
วันท่ี 6 ก.พ.61 



6. จ้ำงเหมำจัดท ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องด่ืมโครงกำรจัดท ำเวที
ประชำคมหมู่บ้ำนและต ำบล
เพื่อจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ินสี่
ปี (พ.ศ.2561-2564) 

3,750.00 3,750.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงภัทรำนิษฐ์ เหล็กค ำ นำงภัทรำนิษฐ์ เหล็กค ำ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและ
เหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

40/2561 
วันท่ี 6 ก.พ.61 

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

17,022.63 17,022.63 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.วีเอ็มดี ออโต้เซลล์ 
จ ำกัด 

บ.วีเอ็มดี ออโต้เซลล์ 
จ ำกัด 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและ
เหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

41/2561 
วันท่ี 5 ก.พ 2561 

8. จ้ำงเหมำจัดเตรียมสถำนที่และ
อุ ป กรณ์ โค รงกำรฝึ กอบ รม
คุณธรรม แก่ผู้บริหำรสมำชิก
สภ ำและพ นั ก งำนองค์ ก ำ ร
บริหำรส่วนต ำบลบ่อเบี้ย 

1,000.00 1,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงฉลำด  เต็มบำง นำงฉลำด  เต็มบำง มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและ
เหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

42/2561 
วันท่ี 13 ก.พ 2561 

9. จ้ำงเหมำซ่อมแซมครุภัณฑ์
คอมพิ ว เตอร์  ห มำย เลข 
416/2551/2 

300.00 300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ชัยเจริญคอมพิวเตอร์
จ ำกัด 

บ.ชัยเจริญคอมพิวเตอร์
จ ำกัด 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและ
เหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

43/2561 
วันท่ี 15 ก.พ 2561 

 
10. จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยโครงกำร

ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่
ผู้บริหำรสมำชิกและพนักงำน 
อบต. บ่อเบี้ย 

450.00 450.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สุดยอดงำนป้ำย สุดยอดงำนป้ำย มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและ
เหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

44/2561 
วันท่ี 15 ก.พ 2561 

11. จ้ำงแซมแซมรถยนต์
ส่วนกลำงหมำยเลข             
กง 2606 อต 

2,854.23 2,854.23 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำอุตรดิตถ์ 
ผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำ จ ำกัด 

บริษัท โตโยต้ำอุตรดิตถ์ 
ผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำ จ ำกัด 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและ
เหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

46/2561 
วันท่ี 27 ก.พ 2561 

12. โครงกำรปรับปรุงท ำนบดิน
ห้ วย ส้อ ง ช่ำงแถมพ ร้อ ม
ระบบส่ังน้ ำ บ้ำนเด่นชำติ 
ม.8 

145,000.00 146,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง -นำยธนะสิทธิ์ พรนิธิจีรวัส 
เสนอรำคำ 145,000 บำท 
-หจก.โชคเจริญสุขก่อสรำ้ง 
เสนอรำคำ 145,500 บำท 
-หสม.พีท-ีบีบี ก่อสร้ำง 
เสนอรำคำ 145,700 บำท 

นำยธนะสิทธิ์ พรนิธิจีรวัส/ 
145,000 บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุดและมี
คุณสมบัติครบถ้วน
และเหมาะสมใน
การพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ 

4/2561 
วันท่ี 14 ก.พ 2561 



13. โครงกำรก่อสร้ำงป้ ำย ช่ือ 
ศพด. บ้ำนบ่อเบี้ย ม.1 
 

179,500.00 181,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง -หสม.จีพรรณก่อสร้ำง 
เสนอรำคำ 179,500 บำท 
-หสม.พีท-ีบีบี ก่อสร้ำง 
เสนอรำคำ 180,000 บำท 
-นำยธนะสิทธิ์ พรนิธิจีรวัส 
เสนอรำคำ 180,500 บำท 

หสม.จีพรรณก่อสร้ำง/ 
179,500 บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุดและมี
คุณสมบัติครบถ้วน
และเหมาะสมใน
การพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ 

5/2561 
วันท่ี 15 ก.พ 2561 

14. โครงกำรก่อสร้ำงผนังกั้นน้ ำ
สำยห้ วย เลำและห้ วย ไผ่ 
บ้ำนห้วยไผ่ ม.2 

199,300.00 200,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง -หสม.พีท-ีบีบี ก่อสร้ำง 
เสนอรำคำ 199,300 บำท 
-นำยชำญนุพันธ์ พำอ่ ำ 
เสนอรำคำ 199,500 บำท 
-หจก.โทนทอง คอนสตรัคชั่น 
เสนอรำคำ 199,700 บำท 

หสม.พีที-บีบี ก่อสร้ำง/ 
199,300 บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุดและมี
คุณสมบัติครบถ้วน
และเหมาะสมใน
การพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ 

6/2561 
วันท่ี 15 ก.พ 2561 

15. โครงก่อสร้ำงซ่อมแซมถนน 
คสล.สำยบ้ ำน นำย เบี่ ย ง   
จันโสดำ บ้ำนเด่นชำติ ม.8 

325,000.00 328,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง -หจก.โชคเจริญสุขก่อสรำ้ง 
เสนอรำคำ 325,000 บำท 
-หจก.ยุทธจินดำ ก่อสร้ำง 
เสนอรำคำ 326,000 บำท 
นำยธนะสิทธิ์ พรนิธิจีรวัส 
เสนอรำคำ 327,000 บำท 

หจก.โชคเจริญสุข
ก่อสร้ำง/ 

325,000 บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุดและมี
คุณสมบัติครบถ้วน
และเหมาะสมใน
การพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ 

7/2561 
วันท่ี 16 ก.พ.2561 

16. น้ ำมัน เดือน กุมภำพันธ์ 61 11,000.00 11,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตร 
ฟำกท่ำจ ำกัด 

สหกรณ์กำรเกษตร 
ฟำกท่ำจ ำกัด 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและ
เหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

1/2561 
วันท่ี 2 ก.พ.2561 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 900,854.86       

        

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                 แบบ สขร.1                                                                                    
                                                    สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 
                                                                       องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อเบี้ย 
                                                                   วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561 

ล าดับ
ท่ี 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

1. ซื้อครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
รำยกำรโต๊ะหมู่บูชำ 

8,500.00 8,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง รุ่งนภำค้ำไม ้ รุ่งนภำค้ำไม ้ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

28/2561 
วันท่ี 2 มี.ค.61 

2. น้ ำด่ืมเดือน มี.ค 61 1,170.00 1,170.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วนำวอเตอร์ วนำวอเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

29/2561 
วันท่ี 2 มี.ค.61 

3. ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงกำร
ส่งเสริมพัฒนำประชำธิปไตย
และเลือกตั้ง 

4,805.00 4,805.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

30/2561 
วันท่ี 5 มี.ค.61 

4. ซื้อพัสดุโครงกำรปฏิบัติกำร
ป้ อ งกั น แก้ ไข ไฟ ป่ ำแล ะ
หมอกควัน ป ี61 

250.00 250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

31/2561 
วันท่ี 9 มี.ค.61 

5. ซื้อพัสดุโครงกำรปฏิบัติกำร
ป้ อ งกั น แก้ ไข ไฟ ป่ ำแล ะ
หมอกควัน ปี 61 

15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนมีเดีย 2 ร้ำนมีเดีย 2 มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

32/2561 
วันท่ี 9 มี.ค.61 

6. ซื้ อวั ส ดุ โครงกำรเข้ ำค่ ำ ย
เยำวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

1,680.00 1,680.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

34/2561 
วันท่ี 15 มี.ค.61 



7 ซื้ อ วั ส ดุ ส ำนั ก งำน  (หมึ ก
เครื่องถ่ำยเอกสำร) 

17,000.00 - วิธีเฉพำะเจำะจง    หจก.ยูคอมก๊อปป้ี 
         เซอร์วิส  

หจก.ยูคอมก๊อปป้ี
เซอร์วิส 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

33/2561 
วันที 19 มี.ค.2561 

8. ซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 1,490.00 1,490.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ดวงสุดำค้ำไม้ ดวงสุดำค้ำไม้ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

37/2561 
วันที 19 มี.ค.2561 

9. ซื้อวัสดุส ำนักงำน(กองช่ำง) 6,942.00 6,942.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

35/2561 
วันท่ี 20 ม.ีค 2561 

10. ซื้อวัสดุส ำนักงำน (สธ.) 6,845.00 6,845.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

36/2561 
วันท่ี 20 มี.ค.2561 

11. ซื้อวัสดุส ำนักงำน (กศ.) 1,008.00 1,008.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

มีคุณสมบตัิถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

38/2561 
วันท่ี 20 มี.ค.2561 

12. ซื้อเสื้อกีฬำโครงกำรแข่งขัน
กีฬำต้ำนภัยยำเสพติด ปี 61 

39,250.00 39,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.จิปสปอร์ต 
อุตรดิตถ์ 

หจก.จิปสปอร์ต 
อุตรดิตถ์ 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

44/2561 
วันท่ี 30 มี.ค.2561 

13. ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงกำร
แข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติด             
ปี 61 

28,511.00  28,511.00  วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คลังเครื่องเขียน  
         อภิญญำ 

หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

45/2561 
วันท่ี 30 มี.ค.2561 

14. จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยไวนลิ
โครงกำรส่งเสริมพัฒนำ
ประชำธิปไตยและกำร
เลือกต้ัง 

450.00 450.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สุดยอดงำนป้ำย สุดยอดงำนป้ำย มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

45/2561 
วันท่ี 5 มี.ค.2561 



15. จ้ำงเหมำด ำเนินกำรตำมพิธี
ทำงศำสนำพทุธโครงกำรจัด
งำนบุญกองข้ำวเปลือก             
บ้ำนห้วยยำง 

5,000.00 5,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยทองคูณ ศรีบุญเรือง นำยทองคูณ ศรีบุญเรือง มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

47/2561 
วันท่ี 2 มี.ค.2561 

16. จ้ำงเหมำจัดท ำอำหำรและ
เครื่องด่ืมส ำหรับผู้ เชิญร่วม
โค ร ง ก ำ ร แ ล ะ ผู้ ม ำ ร่ ว ม
ประกอบกิจกรรมโครงกำร
บุญกองข้ำวเปลือกบ้ำนห้วย
ยำง ปี 61 

5,000.00 5,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสุวมิล อัตถะบรูณ์ นำงสุวมิล อัตถะบรูณ์ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

48/2561 
วันท่ี 2 มี.ค.2561 

17. จ้ำงเหมำเครื่องเสียงโครงกำร
จัดงำนบุญกองข้ำวเปลือก
บ้ำนห้วยยำง ม.7 

3,000.00 3,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยชำยแดน มำบวม นำยชำยแดน มำบวม มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

49/2561 
วันท่ี 2 มี.ค.2561 

18. จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยโครงกำร
จัดงำนบุญกองข้ำวเปลือก
บ้ำนห้วยยำง ม.7 

450.00 450.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สุดยอดงำนป้ำย สุดยอดงำนป้ำย มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

50/2561 
วันท่ี 2 มี.ค.2561 

19. จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยโครงกำร
ป ฏิ บั ติ ก ำร ป้ อ งกั น แก้ ไข
ปัญหำและหมอกควัน ปี 61 

450.00 450.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สุดยอดงำนป้ำย สุดยอดงำนป้ำย มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

51/2561 
วันท่ี 9 มี.ค.2561 

20. จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยโครงกำร
เข้ ำค่ ำ ย เย ำวชน อ นุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม 

450.00 450.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สุดยอดงำนป้ำย สุดยอดงำนป้ำย มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

52/2561 
วันท่ี 15 มี.ค.2561 

21. จ้ำงเหมำด ำเนินกำรตำมพิธี
ทำงศำสนำพุทธโครงกำรจัด
งำนบุญกองข้ำวเปลือกบ้ำน
ปำงไฮ ม.9 

2,000.00 2,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยบัวเรียน พวงธำตุ นำยบัวเรียน พวงธำตุ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

53/2561 
วันท่ี 21 มี.ค.2561 



22. จ้ำงเหมำจัดท ำอำหำรและ
เครื่องด่ืมส ำหรับผู้เชิญมำร่วม
และผู้มำร่วมโครงกำรจัดงำน
บุ ญ กอ งข้ ำว เป ลื อก บ้ ำน      
ปำงไฮ ปี 61 ม.9 

4,000.00 4,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงอัญชลี พิมพ์น้อย นำงอัญชลี พิมพ์น้อย มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

54/2561 
วันท่ี 21 มี.ค.2561 

23. จ้ำงเหมำเครื่องเสียงโครงกำร
จัดงำนบุญกองข้ำวเปลือก
บ้ำนปำงไฮ ปี 61 ม.9 

3,000.00 3,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงมลเทียน ปัญญำบุญ นำงมลเทียน ปัญญำบุญ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

55/2561 
วันท่ี 21 มี.ค.2561 

24.. จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยโครงกำร
จัดงำนบุญกองข้ำวเปลือก
บ้ำนปำงไฮ ปี 61 ม.9 

450.00 450.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ๋ โปสเตอร์ ร้ำนเอ๋ โปสเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

56/2561 
วันท่ี 21 มี.ค.2561 

25. จ้ ำ ง เห ม ำ จั ด ท ำ อ ำ ห ำ ร
กลำงวันและอำหำรว่ำงเลี้ยง
รั บ ป ระ ชุ ม ส ภ ำอ งศ์ ก ำ ร
บริหำรส่วนต ำบล 

3,000.00 3,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงฉลำด เต็มบำง นำงฉลำด เต็มบำง มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

57/2561 
วันท่ี 22 มี.ค.2561 

26. จ้ ำ ง เห ม ำ จั ด ท ำ อ ำ ห ำ ร
กลำงวันละอำหำรว่ำงเครื่อง
ไม่ มี แอลกฮอ ล์ โค รงก ำร
แข่งขันกีฬำต้ำนภัยยำเสพติด 
ปี 61 

42,840.00 42,840.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงพัชรินทร์ ใหม่จันทร์ นำงพัชรินทร์ ใหม่จันทร์ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

59/2561 
วันท่ี 30 มี.ค.2561 

27. จ้ำงเหมำเครื่องเสียงโครงกำร
แข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติด            
ปี 61 

4,000.00 4,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอำพรไพรน์ มำลัยตอง นำยอำพรไพรน์ มำลัยตอง มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

60/2561 
วันท่ี 30 มี.ค.2561 

28. จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยโครงกำร
แข่งขันกีฬำต้ำนภัยยำเสพติด 
ปี 61 

1,914.00 1,914.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สุดยอดงำนป้ำย สุดยอดงำนป้ำย มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

61/2561 
วันท่ี 30 มี.ค.2561 



29. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.
สำยห้วยต่ำง บ้ำนภูต่ำง ม.10 

323,000.00 326,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง -ร้ำนมงคลพันธุ์ไม้ 
เสนอรำคำ 323,000 บำท 
-หสม.มั่นคงกำรโยธำ 
เสนอรำคำ 324,000 บำท 
-หสม. P.ก่อสร้ำง 
เสนอรำคำ 324,500 บำท 

ร้ำนมงคลพันธุ์ไม/้ 
323,000 บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
และมีคุณสมบัติ

ครบถ้วนและเหมาะสม
ในการพิจารณาคัดเลือก

ข้อเสนอ 

8/2561 
วันท่ี 7 มี.ค.2561 

30. น้ ำมันเดือน มี.ค.61 13,600.00 13,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตร 
ฟำกท่ำ จ ำกัด 

สหกรณ์กำรเกษตร 
ฟำกท่ำ จ ำกัด 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

1/2561 
วันท่ี 2 มี.ค.2561 

 
 

31. ซื้อพัสดุครุภัณฑ์(เสื่อมสภำพ) 50.00 50.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยศิริชัย ศิริ นำยศิริชัย ศิริ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

2/2561 
วันท่ี 13 มี.ค.2561 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 384,905.00       

 

                                                                         

    

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                           แบบ สขร.1                                                                                    

                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 

                                                                         องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อเบี้ย 

                                                                        วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 

            
ล าดับ

ท่ี 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

1. น้ ำด่ืมเดือน เม.ย 61 1,875.00 1,875.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วนำวอเตอร์ วนำวอเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ 

46/2561 
วันที่ 2 เม.ย.2561 

2 ซื้อวัสดุโครงกำรส่งเสริมกำร
ท่องเท่ียวและพัฒนำฯ 

6,360.00 6,360.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ดวงสุภำค้ำไม้ ดวงสุภำค้ำไม้ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ 

49/2561 
วันที่ 9 เม.ย.2561 

3. ซื้ อ ต้ น ด อ ก ไม้ โค ร ง ก ำร
ส่งเสริมกำรท่องเท่ียวฯ 

4,990.00 4,990.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยปรีชำ มำดี นำยปรีชำ มำดี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ 

50/2561 
วันที่ 9 เม.ย.2561 

4. ซื้อวัสดุโครงกำรสนับสนุน
และส่งเสริมกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำไฟป่ำและหมอก
ควัน ปี 61 

12,000.00 12,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง เอ็ม แอนด์ พี เซอร์วิส เอ็ม แอนด์ พี เซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ 

47/2561 
วันที่ 19 เม.ย.25.61 

5. ซื้อพัสดุโครงกำรจัดงำนรดน้ ำ
ด ำหัวสูงอำยุ ปี 61 

10,500.00 10,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ 

       48/2561 

วันที่ 19 เม.ย.2561  

6. ซื้ อ ถ้ ว ย ร ำ ง วั ล โค ร งก ำ ร
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวและ
พัฒนำต ำบลสุภำวดีตำมวิถี
ชุมชนต ำบลบ่อเบ้ีย 

2,950.00 2,950.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ 

       51/2561 

วันที่ 19 เม.ย.2561 

7. ซื้ อ ค รุ ภั ณ ฑ์ ส ำ นั ก ง ำ น    
(กองคลัง) 

13,500.00 - วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. อุตรดิตถ์ศรีฟ้ำ 
เฟอร์นิเจอร์ 

หจก. อุตรดิตถ์ศรีฟ้ำ      
เฟอร์นิเจอร์ 

มีคุณสมบตัิถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ 

       52/2561 

วันที่ 26 เม.ย.2561 



8. ซื้อวัสดุกีฬำ 68,614.00 68,614.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการพิจารณา
คัดเลือกขอ้เสนอ 

       53/2561 

วันที่ 30 เม.ย.2561 

9. จ้ำงเหมำบริหำร
บุคคลภำยนอกเพื่อช่วย
ปฏิบัติงำนกองช่ำง 

48,000.00 48,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยมนัญชัย ชนะมำ นำยมนัญชัย ชนะมำ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ 

       86/2561 

วันที่ 2 เม.ย.2561 

10. จ้ำงเหมำด ำเนินกำรตำมพิธี
ทำงศำสนำพุทธโครงกำรจัด
งำนบุญกองข้ำวเปลือกบ้ำน
ภูต่ำง 

2,000.00 2,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงก้อย มีเรียง นำงก้อย มีเรียง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ 

      62/2561 

วันที่ 2 เม.ย.2561 

11. จ้ำงเหมำจัดท ำอำหำรและ
เครื่องด่ืมโครงกำรจัดงำน
บุญกองข้ำวเปลือกบ้ำน 
ภูต่ำง 

4,000.00 4,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำววรำภรณ์ แสนค ำอ้วน นำงสำววรำภรณ์ แสนค ำอ้วน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ 

       63/2561 

วันที่ 2 เม.ย.2561 

12. จ้ำงเหมำเครื่องเสียง
โครงกำรจัดกำรบุญกอง
ข้ำวเปลือกบ้ำนภูต่ำง 

3,000.00 3,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเชษฐ แสงค ำ นำยเชษฐ แสงค ำ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ 

       64/2561 

วันที่ 2 เม.ย.2561 

13. จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยโครงกำร
จัดงำนบุญกองข้ำวเปลือก
บ้ำนภู่ต่ำง 

450.00 450.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สุดยอดงำนป้ำย สุดยอดงำนป้ำย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ 

       65/2561 

วันที่ 2 เม.ย.2561 

14. จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำย
ประชำสัมพันธ์โครงกำรเดิน
รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทำงถนน 

3,010.00 3,010.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สุดยอดงำนป้ำย สุดยอดงำนป้ำย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ 

66/2561 

วันที่ 9 เม.ย.2561 

15 จ้ำงเหมำจัดท ำอำหำรว่ำง
และเครื่องด่ืมไม่มี
แอลกอฮอล์โครงกำรส่งเสริม
กำรท่องเท่ียวฯ 

22,500.00 22,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงจีรพรรณ สมบัติหล้ำ นำงจีรพรรณ สมบัติหล้ำ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ 

67/2561 

วันที่ 9 เม.ย.2561 

 



 16. จ้ำงเหมำเครื่องเสียง เวที
เครื่องปั่นไฟ ไฟประดับงำน
เต็ น ท์ โค ร ง ส่ ง เส ริ ม ก ำ ร
ท่องเท่ียวฯ 

90,000.00 90,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวนิภำพรรณ กันยำนวน นำงสำวนิภำพรรณ กันยำน
วน 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เหมาะสมในการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ 

68/2561 

วันท่ี 9 เม.ย.2561 

17. จ้ ำ ง เห ม ำ รั ก ษ ำ ค ว ำ ม
ปลอดภัยโครงส่งเสริมกำร
ท่องเท่ียวฯ 

18,000.00 18,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยพิสิษฐ์ ดีบำง นำยพิสิษฐ์ ดีบำง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เหมาะสมในการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ 

69/2561 

วันท่ี 9 เม.ย.2561 

18. จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด
บริ เวณ ท่ี จัดงำน โครงกำร
ส่งเสริมกำรท่องเท่ียวฯ 

3,000.00 3,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงเลิศ กุนนะคำน นำงเลิศ กุนนะคำน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เหมาะสมในการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ 

       70/2561 

วันท่ี 9 เม.ย.2561 

19. จ้ำงเหมำปรับ พ้ืนที่และจัดหำ
เครื่องปั่นไฟ ไฟฟ้ำประดับ และ
ไฟฟ้ำส่องสว่ำงโครงส่งเสริมกำร
ท่ อ ง เที่ ย วแล ะพั ฒ นำต ำบ ล
สุขภำพดีตำมชุมชนฯ 

37,800.00 37,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยทินกร หลวงใน นำยทินกร หลวงใน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เหมาะสมในการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ 

71/2561 

วันท่ี 9 เม.ย.2561 

20. จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยโครง
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวและ
พัฒนำต ำบลสุขภำพดีตำม
ชุมชนฯ 

16,374.00 16,374.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สุดยอดงำนป้ำย สุดยอดงำนป้ำย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เหมาะสมในการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ 

72/2561 

วันท่ี 9 เม.ย.2561 

21. จ้ำงเหมำด ำเนินกำรตำมพิธี
กำรทำงศำสนำพุทธโครงกำร
จัดงำนบุญกองข้ำวเปลือก
บ้ำนปำงคอม 

2,000.00 2,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสวน ซำบ ุ นำยสวน ซำบุ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เหมาะสมในการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ 

74/2561 

วันท่ี 11 เม.ย.

2561 

22. จ้ำงเหมำจัดท ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม
ส ำหรับแขกผู้มำร่วมประกอบกิจกรรม
โครงกำรบุญกองข้ำวเปลือกบ้ำนปำง
คอม ม.3 

4,000.00 4,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงทัศนีย์ มูลลำ นำงทัศนีย์ มูลลำ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เหมาะสมในการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ 

75/2561 

วันท่ี 11 เม.ย.

2561 



 

23. จ้ำงเหมำเครื่องเสียงโครงกำร
บุญกองข้ำวเปลือกบ้ำนปำง
คอม ปี 61 

3,000.00 3,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอ ำนวย ไพรสน นำยอ ำนวย ไพรสน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ 

76/2561 
วันที่ 11 เม.ย.2561 

24. จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยโครงกำร
ก อ งบุ ญ ข้ ำ ว เป ลื อ ก บ้ ำ น       
ปำงคอม ปี 61 

450.00 450.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สุดยอดงำนป้ำย สุดยอดงำนป้ำย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ 

77/2561 
วันที่ 11 เม.ย.2561 

25. จ้ำงเหมำเครื่องเสียงพร้อม
เก้ำอี้จ ำนวน 300 ตัวโครงกำร
งำนป ระ เพ ณี รด น้ ำ ด ำหั ว
ผู้ สู งอ ำยุ  เน่ื อ งใน เทศกำล
สงกรำนต์ ปี 61 

5,000.00 5,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอำพรไพรน์ มำลัยตอง นำยอำพรไพรน์ มำลัยตอง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ 

78/2561 
วันที่ 11 เม.ย.2561 

26. จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยไวนิล
โครงกำรจัดงำนประเพณี  
รดน้ ำด ำหัวผู้สูงอำยุ 

1,050.00 1,050.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สุดยอดงำนป้ำย สุดยอดงำนป้ำย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ 

79/2561 
วันที่ 11 เม.ย.2561 

27. จ้ ำ ง เห ม ำ ค่ ำ อ ำ ห ำ รแ ล ะ
เครื่องด่ืมส ำหรับแขกมำร่วม
ประกอบกิจกรรมโครงกำรจัด
งำนป ระ เพ ณี รด น้ ำ ด ำหั ว
ผู้สูงอำยุ เน่ืองในวันสงกรำนต์ 

30,000.00 30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงจีรพรณ สมบัติหล้ำ นำงจีรพรณ สมบัติหล้ำ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ 

80/2561 
วันที่ 11 เม.ย.2561 

28. จ้ำงเหมำเครื่องเสียงโครงกำร
จัดงำนบุญบั้งไฟบ้ำนห้วยยำง 
ปี 61 

3,550.00 3,550.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยชำยแดน มำบวม นำยชำยแดน มำบวม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ 

81/2561 
วันที่ 11 เม.ย.2561 

29. จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยโครงกำร
งำนบั้งไฟบ้ำนห้วยยำง ปี 61 

450.00 450.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สุดยอดงำนป้ำย สุดยอดงำนป้ำย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ 

82/2561 
วันที่ 11 เม.ย.2561 

30. จ้ำงเหมำจัดท ำอำหำรและ
เครื่องด่ืมโครงกำรบุญบั้งไฟ
บ้ำนห้วยยำง ปี 61 

5,000.00 5,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสุวิมล อัตถะบูรณ์ นำงสุวิมล อัตถะบูรณ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ 

83/2561 
วันที่ 11 เม.ย.2561 



 

31. จ้ ำ ง เห ม ำ จั ด ท ำ ป้ ำ ย
ประชำสัมพั น ธ์ โครงกำร
สนับสุนนโครงกำรส่งเสริม
กำรป้องกันแก้ไขปัญญำไฟ
ป่ำและหมอกควัน ปี 61 

3,010.00 3,010.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สุดยอดงำนป้ำย สุดยอดงำนป้ำย มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและ
เหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

84/2561 
วันที่ 18 เม.ย.2561 

32. จ้ ำ ง เห ม ำ จั ด ท ำ อ ำห ำ ร
กลำงวันและอำหำรว่ำงเล้ียง
รับรองประชุมสภำ อบต . 
บ่อเบี้ย 

3,000.00 3,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงฉลำด เต็มบำง นำงฉลำด เต็มบำง มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและ
เหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

85/2561 
วันที่ 24 เม.ย.2561 

33. โครงกำรก่อสร้ำงลำน คสล. 
เป็ น ท่ีพั ก สิน ค้ำชำยแดน
ไทย -ลำว (ช่องมหำรำช )
ระยะท่ี 2 

496,000.00 499,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง -บริษัท เชียรวิบุญ (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด 
เสนอรำคำ 496,000 บำท 
-หสม.จีรพรรณก่อสร้ำง 
เสนอรำคำ 497,000 บำท 
-หสม.ส ำรำญก่อสรำ้ง 
เสนอรำคำ 497,500 บำท 

บ.เชียรวิบุญ         
(ประเทศไทย)จ ำกัด/ 

496,000 บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุดและมี
คุณสมบัติครบถ้วน
และเหมาะสมใน
การพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ 

9/2561 
วันที่ 4 เม.ย.2561 

34. โครงกำรปรับปรุ งระบบ
ไฟฟ้ำภำยในส ำนักงำน 

126,520.00 127,520.00 วิธีเฉพำะเจำะจง -ร้ำนไฟฟ้ำบนดอย 
เสนอรำคำ 127,520 บำท 
-ไชยเดชกำรโยธำ 
เสนอรำคำ 133,520 บำท 
-หจก.อิฉิโร่กำรโยธำ 
เสนอรำคำ 135,100 บำท 

ร้ำนไฟฟ้ำบนดอย/ 
126,520.00 บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุดและมี
คุณสมบัติครบถ้วน
และเหมาะสมใน
การพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ 

10/2561 
วันที่ 11 เม.ย.2561 

35. น้ ำมันเดือน เม.ย.61 18,300.00 18,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตร    
ฟำกท่ำ จ ำกัด 

สหกรณ์กำรเกษตร    
ฟำกท่ำ จ ำกัด 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและ
เหมาะสมในการ
พิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

1/2561 
วันที่ เม.ย.2561 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,070,253.00       

 

 

 



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

54/2561 
วันท่ี 1 พ.ค.2561 

2 ซื้อครุภัณฑ์โรงงำน (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. ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
(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. ซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (ช่ำง) 3,820.00 3,820.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ดวงสุภำค้ำไม้ ดวงสุภำค้ำไม้ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

57/2561 
วันท่ี 3 พ.ค.2561 

5. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (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. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (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. ซื้อวัสดุส ำนักงำน (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. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (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. ซื้ 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. ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 79,500.00 79,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง เมธำไฟเบอร์ เมธำไฟเบอร์ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

63/2561 
วันที่ 18 พ.ค.2561 

11. ซื้ อ วั ส ดุ ส 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. ซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ รำยกำรไฟ
สำมเหลี่ยมหยุดตรวจ 

47,500.00 47,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.บ้ำนท้องถิ่นไทย จ ำกัด บ.บ้ำนท้องถิ่นไทย จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

65/2561 
วันท่ี 22 พ.ค.2561 

13. ซื้อวัสดุของสมนำคุณโครงกำร
พัฒนำศักยภำพบุคลำกรเพ่ือกำร
พัฒนำและส่งเสริมคุณภำพชีวิต
ผู้สูงอำยุต ำบลบ่อเบี้ย 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. ซื้อน้ ำยำพ่นก ำจัดยุงลำย 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. จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิลโครงกำร
พัฒนำศักยภำพบุคลำกรเพ่ือกำร
พัฒนำและส่งเสริมคุณภำพชีวิต
ผู้สูงอำยุต ำบลบ่อเบี้ย 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
ผู้สูงอำยุต ำบลบ่อเบี้ย 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 ก ำจั ด
ยุงลำยโครงกำรป้องกันและ
ควบคุมโรคที่เกิดจำกยุงลำยเป็น
พำหนะน ำโรค ปี 61 

10,000.00 10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยน ำ ซำบุ นำยน ำ 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.ส ำรำญก่อสรำ้ง 
เสนอรำคำ 366,300 บำท 
-หสม.ภศัรยำก่อสร้ำง 
เสนอรำคำ 367,000 บำท 
-หสม.จีรพรรณก่อสร้ำง 
เสนอรำคำ 368,000 บำท 

หสม. ส ำรำญก่อสร้ำง/ 
366,300 บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
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 จ ำกัด บ.โกลด์มิลค์ จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

2/2561 
วันท่ี 15 พ.ค.2561 

22. น้ ำมันเดือน พ.ค.61 12,100.00 12,100.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตร    
ฟำกท่ำ จ ำกัด 

สหกรณ์กำรเกษตร    
ฟำกท่ำ จ ำกัด 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

1/2561 
วันท่ี พ.ค.2561 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 753,539.80       

 

 

 

 



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

68/2561 
วันที่ 1 มิ.ย.2561 

2 ซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 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. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (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. ซื้อวัสดุก่อสร้ำง (ช่ำง) 2,985.00 2,985.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ดวงสุภำค้ำไม้ ดวงสุภำค้ำไม้ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสม
ในการพิจารณาคดัเลือก
ข้อเสนอ 

71/2561 
วันที่ 12 มิ.ย.2561 

5. ซื้ 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. ซื้ อวัส ดุอุปกรณ์ โครงกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำ
เสพติดต ำบลบ่อเบ้ีย 

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 ซื้ อ วั ส ดุ แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์
โครงกำรต ำบลบ่อเบี้ยสะอำด
ปลอดภัย ปี 61 

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

74/2561 
วันที่ 20 มิ.ย.2561 

8. ซื้อวัสดุโครงกำรส่งเสริมควำมรู้
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. ซื้อวัสดุส ำนักงำน (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. ซื้ 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. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (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. จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยโฆษณำ
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 ท ำ อ ำห ำ ร
กลำงวันและอำหำรว่ำงเล้ียง
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. จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยโครงกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำ
เสพติดต ำบลบ่อเบี้ย 

450.00 450.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สุดยอดงำนป้ำย สุดยอดงำนป้ำย มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสม
ในการพิจารณาคดัเลือก
ข้อเสนอ 

93/2561 
วันท่ี 13 มิ.ย.2561 

15. จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยแหล่งเรียนรู้
เศ รษฐกิ จพอเพี ยงโค รงกำร
ต ำบลบ่อเบี้ยสะอำดปลอดภัย ปี 
61 

450.00 450.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สุดยอดงำนป้ำย สุดยอดงำนป้ำย มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสม
ในการพิจารณาคดัเลือก
ข้อเสนอ 

94/2561 
วันท่ี 20 มิ.ย.2561 

16. จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยโครงกำร
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 
จ ำกัด 

บ.ชัยเจริญคอมพิวเตอร์ 
จ ำกัด 

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      
ผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำ จ ำกัด 

บ.โตโยต้ำอุตรดิตถ์      
ผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำ 

จ ำกัด 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสม
ในการพิจารณาคดัเลือก
ข้อเสนอ 

98/2561 
วันท่ี 28 มิ.ย.2561 

20. จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยโครงกำร
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. จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยไวนิลโครงกำร
ส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และขึ้น
ท ะ เบี ย น จ 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. จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยโฆษณำ
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

ต่ ำสุดและมีคุณสมบัติ

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
ต่ ำสุดและมีคุณสมบัติ
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
ต่ ำสุดและมีคุณสมบัติ
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 จ ำกัด บ.โกลด์มิลค์ จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสม
ในการพิจารณาคดัเลือก
ข้อเสนอ 

3/2561 
วันท่ี 28 มิ.ย.2561 

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

วิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตร 
ฟำกท่ำ จ ำกัด 

สหกรณ์กำรเกษตร 
ฟำกท่ำ จ ำกัด 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสม
ในการพิจารณาคดัเลือก
ข้อเสนอ 

3/2561 
วันท่ี 23 มิ.ย.2561 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 882,711.31       



                                                                                                                                                                                           แบบ สขร.1                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                     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. น้ ำด่ืมเดือน ก.ค. 61 540.00 540.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วนำวอเตอร์ วนำวอเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

79/2561 
วันท่ี 2 ก.ค.2561 

2 ซื้อวัสดุส ำนักงำน (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. ซื้อวัสดุส ำนักงำน (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. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (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. ซื้อวัสดุส ำนักงำน (สป.) 480.00 480.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.อุตรดิตถ์ไทยกำรค้ำ  หจก.อุตรดิตถ์ไทยกำรค้ำ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

83/2561 
วันท่ี 10 ก.ค.2561 

6. ซื้ 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. ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ โครงกำร
ส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และขึ้น
ท ะ เบี ย น จ 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. ซื้อถังน้ ำด่ืม 770.00 770.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วนำวอเตอร์ วนำวอเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

86/2561 
วันท่ี 11 ก.ค. 61 

9. ซื้ อ วั ส ดุ ส 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. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (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. ซื้ 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. ซื้ อ ค รุ ภั ณ ฑ์ ส 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. ซื้ อวัส ดุอุปกรณ์ โครงกำร
อบรมคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียนและเยำวชนในต ำบล
บ่อเบ้ีย 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. ซื้อครุภัณฑ์ส ำนักงำน (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. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (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. ซื้อเทียนจ ำน ำพรรษำและ
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. ซื้ 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. ซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (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. จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยโครงกำร
อบรมคุณ ธรรมจริยธรรม
นักเรียนและเยำวชนต ำบล
บ่อเบ้ีย 

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. จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยโครงกำร
ท้องถ่ินอำสำปลูกป่ำเฉลิม
พระเกียรติ จิตอำสำ สร้ำงป่ำ 
รักน้ 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. จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยโครงกำร
ป้องกันสำธำรณภัย ปี 61 

450.00 450.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สุดยอดงำนป้ำย สุดยอดงำนป้ำย มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

107/2561 
วันท่ี 24 ก.ค. 61 

25. น้ ำมัน เดือน ก.ค.61    14,500.00   14,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณก์ำรเกษตร 
ฟำกท่ำ จ ำกัด 

สหกรณ์กำรเกษตร 
ฟำกท่ำ จ ำกัด 

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. ส ำรำญก่อสร้ำง เสนอ
รำคำ 168,300.00 บำท 
-บริษัท เชียรวิบุญ (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด เสนอรำคำ 
168,500.00 บำท 

  

มงคลพันธุ์ไม/้ 
167,800.00 บำท 

 

เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
และมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและเหมาะสม
ในการพจิารณาคัดเลือก
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) จ ำกัด 
เสนอรำคำ 241,300 บำท 
-ร้ำนมงคลพันธ์ุไม้ 
เสนอรำคำ 241,800 บำท 
-หจก.จงเจริญพำณิชย์ 
เสนอรำคำ 242,000 บำท 

บ.เชียรวิบุญ              
(ประเทศไทย) จ ำกัด/ 

241,000.00 บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
และมีคุณสมบัติ

ครบถ้วนและเหมาะสม
ในการพจิารณาคัดเลือก

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) จ ำกัด 
เสนอรำคำ 254,500 บำท 
-หจก.จงเจริญพำณิชย์ 
เสนอรำคำ 255,000 บำท 
-ร้ำนมงคลพันธ์ุไม้ 
เสนอรำคำ 255,300 บำท 

บ.เชียรวิบุญ              
(ประเทศไทย) จ ำกัด/ 

254,000.00 บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
และมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและเหมาะสม
ในการพจิารณาคัดเลือก
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.ข ำทองพิชัย 
เสนอรำคำ 165,700 บำท 

หสม.ทองโทนกำรโยธำ
ทุกชนิด/ 

165,000.00 บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
และมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและเหมาะสม
ในการพจิารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

18/2561 
วนัท่ี 12 ก.ค. 61 

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

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

หสม.ส ำรำญก่อสร้ำง/ 
186,000.00 บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
และมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและเหมาะสม
ในการพจิารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

19/2561 
วันท่ี 12 ก.ค. 61 

31. โครงกำรต่อเติมส ำนักงำน 
อบต.บ่อเบ้ีย 

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 

เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
และมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและเหมาะสม
ในการพจิารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

20/2561 
วันท่ี 25 ก.ค. 61 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,563,945.00       

                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 



     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. น้ ำด่ืมเดือน ส.ค. 61 570.00 570.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วนำวอเตอร์ วนำวอเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

97/2561 
วันท่ี 1 ส.ค.2561 

2 ซื้ 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. ซื้อวัสดุส ำนักงำน (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. ซื้ อ วัส ดุยำนพำหนะและ
ขนส่ง (สป.) 

23,960.00 23,960.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ล้ิมเจริญยำงยนต์ หจก.ล้ิมเจริญยำงยนต์ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

100/2561 
วันท่ี 2 ส.ค.2561 

5. ซื้อวัสดุส ำนักงำน (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. ซื้ อ วัส ดุยำนพำหนะและ
ขนส่ง (สป.) 

7,920.00 7,920.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ล้ิมเจริญยำงยนต์ หจก.ล้ิมเจริญยำงยนต์ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

102/2561 
วันท่ี 8 ส.ค.2561 

7. ซื้อวัสดุส ำนักงำน (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. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (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. ซื้ อ วัส ดุส 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. ซื้อวัสดุส ำนักงำน (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. ซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (สธ.) 754.00 754.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

107/2561 
วันท่ี 17 ส.ค. 61 

12. ซื้อวัสดุส ำนักงำน (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. ซื้ 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. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (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. ซื้อวัสดุส ำนักงำน (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. ซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (ช่ำง) 5,460.00 5,460.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนไฟฟ้ำบนดอย ร้ำนไฟฟ้ำบนดอย มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

112/2561 
วันท่ี 31 ส.ค. 61 

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

113/2561 
วันท่ี 31 ส.ค. 61 

18. จ้ำงซ่อมบ ำรุงครุภัณฑ์เครื่อง
ตัดหญ้ำ 

530.00 530.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวีระศักดิ์ เฮียวงษ ์ นำยวีระศักดิ์ เฮียวงษ ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ 

108/2561 
วันท่ี 1 ส.ค. 61 



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

6,000.00 6,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ล้ิมเจริญยำงยนต์ หจก.ล้ิมเจริญยำงยนต์ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

109/2561 
วันท่ี 7 ส.ค. 61 

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

3,250.00 3,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ล้ิมเจริญยำงยนต์ หจก.ล้ิมเจริญยำงยนต์ 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
ต ำบลบ่อเบี้ย 

8,000.00 8,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำววรำพร บุค ำ นำงสำววรำพร บุค ำ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

113/2561 
วันท่ี 28 ส.ค. 61 

24. จ้ ำ ง เห ม ำจั ด ท 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.บ่อเบี้ย 

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           
บ้ำนบ่อเบ้ีย 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. น้ ำมัน เดือน ส.ค.61    17,500.00 17,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตร 
ฟำกท่ำ จ ำกัด 

สหกรณ์กำรเกษตร 
ฟำกท่ำ จ ำกัด 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมาะสมในการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ 

2/2561 
วันท่ี 31 ส.ค. 61 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 388,901.00       



                                                                                                                                                                                           แบบ สขร.1                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                     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. ซื้อครุภัณฑ์ดนตรีวงดุริยำงค์ 
(กศ.) 

117,000.00 117,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.สยำมนิสสันอุตรดิตถ์ 
จ ำกัด 

บ.สยำมนิสสันอุตรดิตถ์ 
จ ำกัด 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

113/2561 
วันท่ี 3 ก.ย.2561 

2 น้ ำด่ืมเดือน ก.ย. 61 570.00 570.00 วิธีเฉพำะเจำะจง วนำวอเตอร์ วนำวอเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

114/2561 
วันท่ี 3 ก.ย.2561 

3. ซื้อวัสดุก่อสร้ำง (ช่ำง) 28,000.00 28,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ณัฐณิชำ กระจกใส ณัฐณิชำ กระจกใส มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

115/2561 
วันท่ี 6 ก.ย.2561 

4. ซื้อวัสดุโครงกำรส่งเสริมกำร
ฝึกอำชีพกลุ่มสตรีผู้สูงอำยุฯ 

1,910.00 1,910.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ดีดี กำรค้ำ ดี ดี กำรค้ำ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

117/2561 
วันท่ี 6 ก.ย.2561 

5. ซื้อวัสดุโครงกำรอบรมใหค้วำมรู้
กำรป้องกันโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ 

1,116.00 1,116.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

118/2561 
วันท่ี 6 ก.ย.2561 

6. ซื้อวัสดุส ำนักงำน (เก้ำอี้) 44,000.00 44,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.อุตรดิตถ์ศรีฟ้ำ 
เฟอร์นิเจอร์ 

หจก.อุตรดิตถ์ศรีฟ้ำ 
เฟอร์นิเจอร์ 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

120/2561 
วันท่ี 6 ก.ย.2561 

7. ซื้อวัสดุโครงกำรส่งเสริมกำรฝึก
อำชีพกลุ่ มสตรีผู้ สู งอำยุ คน
พิ ก ำ ร  ผู้ ด้ อ ย โอ ก ำ ส  แ ล ะ
ประชำชนในต ำบลบ่อเบี้ย 

8,790.00 8,790.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงจีรพรรณ สมบัติหล้ำ นำงจีรพรรณ สมบัติหล้ำ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

121/2561 
วันท่ี 6 ก.ย.2561 



 

8. ซื้อวัสดุเพื่อท ำรั้วกั้นแนว
บริเวณโรงจอดรถ (สป.) 

72,000.00 72,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หรรษำ อิฐบล๊อก หรรษำ อิฐบล๊อก มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

122/2561 
วันท่ี 11 ก.ย.2561 

9. ซื้อวัสดุยำนพำหนะและ
ขนส่ง (สป.) 

11,556.00 11,556.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.อำร์พี.ออโต้ ดีไซน์ หจก.อำร์พี.ออโต้ ดีไซน์ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

123/2561 
วันท่ี 13 ก.ย.2561 

10. ซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (สป.) 10,980.00 10,980.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนไฟฟ้ำบนดอย ร้ำนไฟฟ้ำบนดอย มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

124/2561 
วันท่ี 17 ก.ย.2561 

11. ซื้อ วัส ดุ โครงกำรส่ งเสริม ฝึ ก
อำชีพกลุ่ มสตรีผู้ สู งอำยุ คน
พิ ก ำ ร  ผู้ ด้ อ ย โอ ก ำ ส  แ ล ะ
ประชำชนในต ำบลบ่อเบี้ย 

8,000.00 8,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวภำรุจำ ศรีบุญเรือง นำงสำวภำรุจำ ศรีบุญเรือง มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

125/2561 
วันท่ี 18 ก.ย.2561 

12. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กศ.) 6,720.00 6,720.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

126/2561 
วันท่ี 19 ก.ย.2561 

13. ซื้อวัสดุก่อสร้ำง (ช่ำง) 1,410.00 1,410.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ดวงสุภำค้ำไม้ ดวงสุภำค้ำไม้ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

128/2561 
วันท่ี 19 ก.ย.2561 

14. ซื้อวัสดุก่อสร้ำง (ช่ำง) 2,200.00 2,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ดวงสุภำค้ำไม้ ดวงสุภำค้ำไม้ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

129/2561 
วันท่ี 19 ก.ย.2561 

15. ซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (ช่ำง) 9,823.00 9,823.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

130/2561 
วันท่ี 19 ก.ย.2561 

16. ซื้อครุภัณฑ์กำรศึกษำเครื่องเล่น
กลำงแจ้ง (เครื่องเล่นอุโมงค์) 

15,900.00 15,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

131/2561 
วันท่ี 19 ก.ย.2561 

17. ซื้อวัสดุส ำนักงำน (คลัง) 24,578.00 24,578.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญำ 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

132/2561 
วันท่ี 24 ก.ย.2561 



18. ซื้ อ วัส ดุยำนพำหนะและ
ขนส่ง (สป.) 
 

6,800.00 6,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ส.กำรยำงบ้ำนโคก ส.กำรยำงบ้ำนโคก มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

133/2561 
วันท่ี 24 ก.ย.2561 

19. ซื้อครุภัณฑ์โรงงำน 14,500.00 14,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สว่ำงพำนิช สว่ำงพำนิช มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

134/2561 
วันท่ี 24 ก.ย.2561 

20. ซื้อวัสดุปรับสภำพแวดล้อมท่ี
อยู่อำศัยให้แก่คนพิกำร 

19,000.00 19,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ดวงสุภำค้ำไม้ ดวงสุภำค้ำไม้ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

135/2561 
วันท่ี 24 ก.ย.2561 

21. จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยโครงกำร
ส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุและ
ผู้พิกำร 

450.00 450.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สุดยอดงำนป้ำย สุดยอดงำนป้ำย มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

115/2561 
วันท่ี 6 ก.ย.2561 

22. จ้ำงเหมำพ่นยุงลำย 700.00 700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยน ำ ซำบุ นำยน ำ ซำบุ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

116/2561 
วันท่ี 13 ก.ย.2561 

23. จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยโฆษณำ
และเผยแพร่ 

4,100.00 4,100.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สุดยอดงำนป้ำย สุดยอดงำนป้ำย มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

117/2561 
วันท่ี 24 ก.ย.2561 

24. จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยโครงกำร
ซ่อมแซมบ้ำนผู้ยำกไร้ 

1,000.00 1,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สุดยอดงำนป้ำย สุดยอดงำนป้ำย มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

118/2561 
วันท่ี 24 ก.ย.2561 

25. น้ ำมัน เดือน ก.ย.61    18,700.00   18,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตร 
ฟำกท่ำ จ ำกัด 

สหกรณ์กำรเกษตร 
ฟำกท่ำ จ ำกัด 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

2/2561 
วันท่ี 28 ก.ย.2561 

26. โครงกำรก่อสร้ำงท่อลอด
เหล่ียมล ำห้วยยำง(ภำยใน
ห มู่ บ้ ำ น )  บ้ ำ น น ำ ย ต ำ             
อินทอง บ้ำนห้วยยำง ม.7 

319,000.00 320,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง -หจก.มุขระวีก่อสร้ำง 
เสนอรำคำ 319,300 บำท 
-หจก.จงเจริญพำณิชย์ 
เสนอรำคำ 319,500 บำท 
-หสม.มั่นคงกำรโยธำ 
เสนอรำคำ 319,500 บำท 

หจก.มุขระวีก่อสร้ำง/ 
319,000.00 บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
และมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและเหมาะสม
ในการพจิารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

23/2561 
วันท่ี 17 ก.ย.2561 



27. โครงกำรก่อสร้ำงผนังกั้นน้ ำ 
(กล่องเกเบ้ียน) สำยห้วยเลำ
ข้ ำ ง ศ ำ ล ปู ต ำ บ่ อ เก ลื อ          
บ้ำนบ่อเบี้ย ม.1 

334,700.00 336,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง -หจก.จงเจริญพำณิชย์ 
เสนอรำคำ 335,000 บำท 
-หจก.มุขระวีก่อสร้ำง 
เสนอรำคำ 335,200 บำท 
-ร้ำนมงคลพันธ์ุไม้ 
เสนอรำคำ 335,500 บำท 

หจก.จงเจริญพำณิชย์/ 
334,700.00 บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
และมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและเหมาะสม
ในการพจิารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

24/2561 
วันท่ี 26 ก.ย.2561 

28. ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 
 

32,800.00 32,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ไทยพำณิชวีดีโอ บ.ไทยพำณิชวีดีโอ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

1/2561 
วันท่ี 14 ก.ย.2561 

29. ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ชนิดเครือข่ำย แบบ
มุมมองคงท่ีส ำหรับติดต้ัง
ภำยนอกอำคำรของ อบต.
บ่อเบี้ย 

380,000.00 389,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง -หจก.เทพบดินทร์
คอมพิวเตอร์ เสนอรำคำ 
380,000.00 บำท 
-อธิวัท คงสุข เสนอรำคำ 
388,200.00 บำท 
-นำย มนตรี มนต์รุจิรัตน์ 
เสนอรำคำ 389,600.00 
บำท 

หจก.เทพบดินทร์
คอมพิวเตอร์/ 

380,000.00 บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมใน
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

2/2561 
วันท่ี 28 ก.ย.2561 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,496,303.00       

 


