




1
จางเหมาบริการติดตั้งไฟฟาสอง

สวางที่จอดรถลอยกระทง
5,400.00         5,400.00             

  นายสุนทร รักรู ราคา

5,400.00 บาท

  นายสุนทร รักรู ราคา

5,400.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่3/2564ลว.28/10/2563

2

ซื้อชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

ประจําองคการบริหารสวนตําบลบอ

หิน

43,060.00       43,060.00           

 หางหุนสวนจํากัด ซานโต 

เอ็นจิเนียริ่ง ราคา 

43,060.00บาท

 หางหุนสวนจํากัด ซานโต 

เอ็นจิเนียริ่ง ราคา 

43,060.00บาท

เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 3/2564 ลว.14/10/2563

3 จางตัดไมใหญ หมูที่ 6 9,000.00         9,000.00             
  นายประจวบ จันเเดง   

ราคา 9,000.00 บาท

  นายประจวบ จันเเดง   

ราคา 9,000.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่1/2564ลว.16/10/2563

4 จางซอมแซมรถบรรทุกน้ํา บ-3000 7,500.00         7,500.00             
 อูทรัพยเจริญ 99  ราคา 

7,500.00 บาท

 อูทรัพยเจริญ 99  ราคา 

7,500.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่2/2564ลว.26/10/2563

5 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร-กองคลัง 20,235.00       20,235.00           

 สยามตรัง ไอที แอนด 

เซอรวิส ราคา 20,235.00 

บาท

 สยามตรัง ไอที แอนด 

เซอรวิส ราคา 20,235.00

 บาท

เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 4/2564 ลว.30/10/2563

6
จางซอมเปลี่ยนอะไหลเครื่องคอมฯ

416-47-0005-กองคลัง
2,000.00         2,000.00             

 สยามตรัง ไอที แอนด 

เซอรวิส ราคา 2,000.00 

บาท

 สยามตรัง ไอที แอนด 

เซอรวิส ราคา 2,000.00 

บาท

เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่4/2564ลว.4/10/2563

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป
เลขที่และวันที่สัญญา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ประจําเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

องคการบริหารสวนตําบลบอหิน

วงเงินที่ขอซื้อ

หรือจาง
ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ

หรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

วงเงินที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



7

โครงการตอเติมขยายเขตทอเมนประปา 

สายโคกพลา-ชองลม หมูที่ 7 ต. บอหิน อ.

 สิเกา จ. ตรัง  ระยะทางยาว 300.00 ม.

35,500.00           35,500.00                
 นายสวัสดิ์  ชัยพล ราคา 

35,500.00 บาท

 นายสวัสดิ์  ชัยพล ราคา 

35,500.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที5่/2564ลว.22/10/2563

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ประจําเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

องคการบริหารสวนตําบลบอหิน

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่ขอซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ

หรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

วงเงินที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป
เลขที่และวันที่สัญญา



1
จางซอมแซมหลังคา ศพด.บานดุหุน/ไสตน

วา
4,500.00            4,500.00                 

 นายสุนทร รักรู ราคา 4,500.00

 บาท

 นายสุนทร รักรู ราคา 

4,500.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที7่/2564ลว.9/11/2563

2

โครงการตอเติมขยายเขตทอเมนประปา 

สายไรออก-ชองลม หมูที่ 5 ต.บอหิน อ.สิ

เกา จ.ตรัง ระยะทางยาว 2,540.00 ม.

263,000.00         263,000.00              
 บริษัท ช.ณรงคการโยธา จํากัด 

ราคา 263,000.00 บาท

 บริษัท ช.ณรงคการโยธา จํากัด

 ราคา 263,000.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจางกอสรางเลขที1่/2564ลว.2/11/2563

3

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. 

สายสองแพรก หมูที่ 2 ต.บอหิน อ. สิเกา 

จ.ตรัง ชวง กม.ที่ 0+930

13,000.00           13,000.00                
 หางหุนสวนจํากัด บุญศิริตรัง

การโยธา ราคา 13,000.00 บาท

 หางหุนสวนจํากัด บุญศิริตรัง

การโยธา ราคา 13,000.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที8่/2564ลว.13/11/2563

3
จางซอมแซมเครื่องพิมพ416-60-0040 

กองการศึกษาฯ
1,790.00            1,790.00                 

 สยามตรัง ไอที แอนด เซอรวิส 

ราคา 1,790.00 บาท

 สยามตรัง ไอที แอนด เซอรวิส 

ราคา 1,790.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที6่/2564ลว.6/11/2563

4 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร-กองชาง 4,050.00            4,050.00                 
 สยามตรัง ไอที แอนด เซอรวิส 

ราคา 4,050.00 บาท

 สยามตรัง ไอที แอนด เซอรวิส 

ราคา 4,050.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด เลขที5่/2564 ลว.12/11/2563

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

องคการบริหารสวนตําบลบอหิน

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่ขอซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ

หรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

วงเงินที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป
เลขที่และวันที่สัญญา



1

โครงการกอสรางระบบประปาหอถังสูงขาง

 รพ. สต. บานไรออก หมูที่ 5  ต. บอหิน 

อ.สิเกา จ.ตรัง ความสูง 12 เมตร. ความจุ 

12 ลบ. ม.

395,249.50         395,249.50              
 บริษัท ช.ณรงคการโยธา จํากัด 

ราคา 395,249.50 บาท

 บริษัท ช.ณรงคการโยธา จํากัด

 ราคา 395,249.50 บาท
เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจางกอสรางเลขที2่/2564ลว.1/12/2563

2 ซื้อวัสดุสํานักงาน-กองคลัง 10,750.00           10,750.00                
 หางหุนสวนจํากัด ตรังซัพพลาย

 ราคา 10,750.00 บาท

 หางหุนสวนจํากัด ตรังซัพพลาย

 ราคา 10,750.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 6/2564 ลว.1/12/2563

3 จางเปาลางบอบาดาลหมูที่ 5 12,000.00           12,000.00                
 ราน เอส เอส ดีเจริญ โปรเกอร 

ราคา 12,000.00 บาท

 ราน เอส เอส ดีเจริญ โปรเกอร

 ราคา 12,000.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที9่/2564 ลว.2/12/2563

4
คาจางเหมาเก็บขยะ/ตัดหญา/ตัดตนไมกิ่ง

ไม
39,508.00           39,508.00                

 นายสมาน เหล็กเกิดผล ราคา 

39,508.00 บาท

 นายสมาน เหล็กเกิดผล ราคา 

39,508.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที1่0/2564 ลว.7/12/2563

5
จางซอมแซมถนนดินลูกรังหินผุ สายวง

แหวน
73,500.00           73,500.00                

 หางหุนสวนจํากัด ป.สมศรีตรัง

การโยธา ราคา 73,500.00 บาท

 หางหุนสวนจํากัด ป.สมศรีตรัง

การโยธา ราคา 73,500.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที4่/2564 ลว.14/12/2563

6
จางซอมแซมถนนดินลูกรังหินผุ สายเกาะ

อายคลิ้ง
51,000.00           51,000.00                

 หางหุนสวนจํากัด ป.สมศรีตรัง

การโยธา ราคา 51,000.00 บาท

 หางหุนสวนจํากัด ป.สมศรีตรัง

การโยธา ราคา 51,000.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที3่/2564 ลว.14/12/2563

7
จางซอมบํารุงรักษากระบอกไฮดรอลิก

พรอมน้ํามันไฮดรอลิก รถกระชา80-9843
12,545.00           12,545.00                

 อูทรัพยเจริญ 99 ราคา 

12,545.00 บาท

 อูทรัพยเจริญ 99 ราคา 

12,545.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที1่4/2564 ลว.17/12/2563

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป
เลขที่และวันที่สัญญาลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่ขอซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ

หรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

วงเงินที่เสนอ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.2563

องคการบริหารสวนตําบลบอหิน



8 จางปฏิทิน 2565 65,250.00           65,250.00                
 ตะวัน พริ้นติ้ง ราคา 65,250.00

 บาท

 ตะวัน พริ้นติ้ง ราคา 

65,250.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที1่1/2564 ลว.8/12/2563

9
จางบํารุงรักษาซอมแซมเปลี่ยนอะไหล

รถยนต กน-1385 ตรัง
4,920.93            4,920.93                 

 บริษัท วีเอ็นเอส ออโตเซลส 

จํากัด ราคา 4,920.93 บาท

 บริษัท วีเอ็นเอส ออโตเซลส 

จํากัด ราคา 4,920.93 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที1่2/2564 ลว.14/12/2563

10 จางซอมเปลี่ยนแบตเตอรี่ บ-3000 3,300.00            3,300.00                 
 แซลิ่มไดนาโมแอร ราคา 

3,300.00 บาท

 แซลิ่มไดนาโมแอร ราคา 

3,300.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที1่3/2564 ลว.14/12/2563

11 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน-กองการศึกษาฯ 13,500.00           13,500.00                
   ตรังสิริทรัพย  ราคา 

13,500.00 บาท

   ตรังสิริทรัพย  ราคา 

13,500.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที7่/2564 ลว.2/12/2563

12

ซื้อชุดอุปกรณสําหรับหองเรียนโครงการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยี

สารสนเทศ DLTV ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน

 หัวหิน องคการบริหารสวนตําบลบอหิน 

อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 ชุด

30,000.00           30,000.00                
 ราน ซี.ดี.เฮาส คอมพิวเตอร 

ราคา 30,000.00 บาท

 ราน ซี.ดี.เฮาส คอมพิวเตอร 

ราคา 30,000.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที7่/2564ลว25/12/2563

13

ชุดอุปกรณสําหรับหองเรียนโครงการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยี

สารสนเทศ DLTV ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน

 ดุหุน องคการบริหารสวนตําบลบอหิน 

อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 ชุด

30,000.00           30,000.00                
 ราน ซี.ดี.เฮาส คอมพิวเตอร 

ราคา 30,000.00 บาท

 ราน ซี.ดี.เฮาส คอมพิวเตอร 

ราคา 30,000.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด สัญญาซื้อขายเลขที3่/2564ลว25/12/2563

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.2563

องคการบริหารสวนตําบลบอหิน

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่ขอซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ

หรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

วงเงินที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป
เลขที่และวันที่สัญญา



14

ชุดอุปกรณสําหรับหองเรียนโครงการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยี

สารสนเทศ DLTV ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน

 พรุจูด องคการบริหารสวนตําบลบอหิน 

อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 ชุด

30,000.00           30,000.00                
 ราน ซี.ดี.เฮาส คอมพิวเตอร

ราคา 30,000.00 บาท

 ราน ซี.ดี.เฮาส คอมพิวเตอร

ราคา 30,000.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด สัญญาซื้อขายเลขที4่/2564ลว25/12/2563

15

ชุดอุปกรณสําหรับหองเรียนโครงการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยี

สารสนเทศ DLTV ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน

 ไรออก องคการบริหารสวนตําบลบอหิน 

อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 ชุด

30,000.00           30,000.00                
 ราน ซี.ดี.เฮาส คอมพิวเตอร 

ราคา 30,000.00 บาท

 ราน ซี.ดี.เฮาส คอมพิวเตอร 

ราคา 30,000.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด สัญญาซื้อขายเลขที5่/2564ลว25/12/2563

16

ซื้อชุดอุปกรณสําหรับหองเรียนโครงการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยี

สารสนเทศ DLTV ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน

 ไสตนวา องคการบริหารสวนตําบลบอหิน

 อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 ชุด

30,000.00           30,000.00                
 ราน ซี.ดี.เฮาส คอมพิวเตอร 

ราคา 30,000.00 บาท

 ราน ซี.ดี.เฮาส คอมพิวเตอร 

ราคา 30,000.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด สัญญาซื้อขายเลขที6่/2564ลว25/12/2563

วงเงินที่ขอซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ

หรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

วงเงินที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป
เลขที่และวันที่สัญญา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.2564

องคการบริหารสวนตําบลบอหิน

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง



1 ซื้อวัสดุไฟฟาเพื่อซอมแซมไฟฟา9หมู 151,408.00         151,408.00              
 บริษัท ว.รณภูมิ จํากัด ราคา 

151,408.00 บาท

 บริษัท ว.รณภูมิ จํากัด ราคา 

151,408.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด สัญญาซื้อขายเลขที8่/2564ลว.18/1/2564

2 ซื้อวัสดุสํานักงาน-สํานักปลัด 5,800.00            5,800.00                 
 รานสินชัย (2548) ราคา 

5,800.00 บาท

 รานสินชัย (2548) ราคา 

5,800.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที1่0/2564 ลว.8/01/2564

3

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล 

แบบที่ 2, เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED 

ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 

หนา/นาท)ี, สแกนเนอร สําหรับงานเก็บ

เอกสารระดับศูนยบริการ แบบที่ 1

85,500.00           85,500.00                
 สยามตรัง ไอที แอนด เซอรวิส 

ราคา 85,500.00 บาท

 สยามตรัง ไอที แอนด เซอรวิส 

ราคา 85,500.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด สัญญาซื้อขายคอมฯเลขที1่/2564 ลว.12/1/2564

4 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว ศพด.5ศูนย 14,945.00           14,945.00                
 รานสินชัย (2548) ราคา 

14,945.00 บาท

 รานสินชัย (2548) ราคา 

14,945.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที8่/2564 ลว.8/01/2564

5 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว-กองการศึกษาฯ 8,615.00            8,615.00                 
 รานสินชัย (2548) ราคา 

8,615.00 บาท

 รานสินชัย (2548) ราคา 

8,615.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที9่/2564 ลว.8/01/2564

6 ซื้อวัสดุสํานักงาน-สํานักปลัด 6,767.00            6,767.00                 
 หางหุนสวนจํากัด ตรังซัพพลาย

 ราคา 6,767.00 บาท

 หางหุนสวนจํากัด ตรังซัพพลาย

 ราคา 6,767.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที1่1/2564 ลว.12/01/2564

7
ซื้อวัสดุอุปกรณประปาเพื่อใชซอมแซม

และบํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน
26,219.00           26,219.00                

 หจก.แมกเนติก ราคา 

26,219.00 บาท

 หจก.แมกเนติก ราคา 

26,219.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 12/2565 ลว.15/01/2564

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป
เลขที่และวันที่สัญญาลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่ขอซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ

หรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

วงเงินที่เสนอ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ประจําเดือนมกราคม พ.ศ.2564

องคการบริหารสวนตําบลบอหิน



8 ซื้อวัสดุไฟฟาเพื่อซอมแซมไฟฟา9หมู 151,408.00         151,408.00              
 บริษัท ว.รณภูมิ จํากัด ราคา 

151,408.00 บาท

 บริษัท ว.รณภูมิ จํากัด ราคา 

151,408.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด สัญญาซื้อขายเลขที8่/2564ลว.18/1/2564

9 ซื้อวัสดุสํานักงาน-สํานักปลัด 5,800.00            5,800.00                 
 รานสินชัย (2548) ราคา 

5,800.00 บาท

 รานสินชัย (2548) ราคา 

5,800.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที1่0/2564 ลว.8/01/2564

10

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล 

แบบที่ 2, เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED 

ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 

หนา/นาท)ี, สแกนเนอร สําหรับงานเก็บ

เอกสารระดับศูนยบริการ แบบที่ 1

85,500.00           85,500.00                
 สยามตรัง ไอที แอนด เซอรวิส 

ราคา 85,500.00 บาท

 สยามตรัง ไอที แอนด เซอรวิส 

ราคา 85,500.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด สัญญาซื้อขายคอมฯเลขที1่/2564 ลว.12/1/2564

11 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว ศพด.5ศูนย 14,945.00           14,945.00                
 รานสินชัย (2548) ราคา 

14,945.00 บาท

 รานสินชัย (2548) ราคา 

14,945.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที8่/2564 ลว.8/01/2564

12 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว-กองการศึกษาฯ 8,615.00            8,615.00                 
 รานสินชัย (2548) ราคา 

8,615.00 บาท

 รานสินชัย (2548) ราคา 

8,615.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที9่/2564 ลว.8/01/2564

13 ซื้อวัสดุสํานักงาน-สํานักปลัด 6,767.00            6,767.00                 
 หางหุนสวนจํากัด ตรังซัพพลาย

 ราคา 6,767.00 บาท

 หางหุนสวนจํากัด ตรังซัพพลาย

 ราคา 6,767.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที1่1/2564 ลว.12/01/2564

14
ซื้อวัสดุอุปกรณประปาเพื่อใชซอมแซม

และบํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน
26,219.00           26,219.00                

 หจก.แมกเนติก ราคา 

26,219.00 บาท

 หจก.แมกเนติก ราคา 

26,219.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 12/2565 ลว.15/01/2564

15 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน-กองคลัง 18,300.00           18,300.00                
 ตรังสิริทรัพย ราคา 18,300.00

บาท

 ตรังสิริทรัพย ราคา 

18,300.00บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที1่3/2564 ลว.19/01/2564

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป
เลขที่และวันที่สัญญาลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่ขอซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ

หรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

วงเงินที่เสนอ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ประจําเดือนมกราคม พ.ศ.2564

องคการบริหารสวนตําบลบอหิน



16 จางซอมแซมหลังคาบอน้ําโครงสรางไม 60,000.00           60,000.00                
 ชายการชาง ราคา 60,000.00 

บาท

 ชายการชาง ราคา 60,000.00

 บาท
เสนอราคาต่ําสุด เลขที่สัญญาจางกอสราง5/2564ลว19/1/2564

17 จางซอมแซมหลังคาบอน้ําโครงสรางเหล็ก 74,300.00           74,300.00                
 ชายการชาง ราคา 16,800.00 

บาท

 ชายการชาง ราคา 16,800.00

 บาท
เสนอราคาต่ําสุด เลขที่สัญญาจางกอสราง6/2564ลว19/1/2565

18 จางซอมแซมเครื่องพิมพ-สํานักปลัด 2,300.00            2,300.00                 
 สยามตรัง ไอที แอนด เซอรวิส 

ราคา 2,300.00 บาท

 สยามตรัง ไอที แอนด เซอรวิส 

ราคา 2,300.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที1่6/2564 ลว.20/1/2564

19
จางซอมเปลี่ยนพาหนะขนสงยางนอกลอ

หนาขนาด1000-20 พรอมยาง
16,800.00           16,800.00                

 กอลฟ  ออโตแม็ก ราคา 

16,800.00 บาท

 กอลฟ  ออโตแม็ก ราคา 

16,800.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที1่5/2564 ลว.12/1/2564

20
จางซอมเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถกระเชา 

80-9843
6,400.00            6,400.00                 

 แซลิ่มไดนาโมแอร ราคา

6,400.00 บาท

 แซลิ่มไดนาโมแอร ราคา

6,400.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที1่7/2564ลว.29/01/2564

21
ซื้อวัสดุประปาเพื่อใชเชื่อมตอกับปม

ซัมเมอรส
7,880.00            7,880.00                 

 หจก.แมกเนติก ราคา7,880.00

 บาท

 หจก.แมกเนติก ราคา7,880.00

 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที1่5/2564 ลว.26/1/2564

22 ซื้อยางมะตอย 30,000.00           30,000.00                
 เจแอนดพี แอสฟลท ราคา

30,000.00 บาท

 เจแอนดพี แอสฟลท ราคา

30,000.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที1่4/2564 ลว.21/1/2564

23 ซื้อเครื่องสูบน้ําชนิดจมน้ํา (ซัมเมอรส) 26,130.00           26,130.00                
 หจก.แมกเนติก ราคา 

26,130.00 บาท

 หจก.แมกเนติก ราคา 

26,130.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที1่6/2564 ลว.26/1/2564

24
จางบํารุงรักษาเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง 

รถยนตสวนกลาง กข-8268 ตรัง
5,155.00            5,155.00                 

 อูทรัพยเจริญ 99 ราคา 

5,155.00 บาท

 อูทรัพยเจริญ 99 ราคา 

5,155.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 18/2564 ลว.29/01/2564

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป
เลขที่และวันที่สัญญาลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่ขอซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ

หรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

วงเงินที่เสนอ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ประจําเดือนมกราคม พ.ศ.2564

องคการบริหารสวนตําบลบอหิน



1
ซื้อสายสงน้ําดับเพลิงชนิดยางสังเคราะหสี

แดง
16,000.00           16,000.00                

 หางหุนสวนจํากัด ซานโต เอ็นจิ

เนียริ่ง ราคา 16,000.00 บาท

 หางหุนสวนจํากัด ซานโต เอ็นจิ

เนียริ่ง ราคา 16,000.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที1่7/2564 ลว.10/2/2564

2 วัสดุงานบานงานครัว 3,100.00            3,100.00                 
 รานสินชัย (2548) ราคา 

3,100.00 บาท

 รานสินชัย (2548) ราคา 

3,100.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 18/2564 ลว.16/2/2564

3

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย

บานนายเหิม (ตอน2) หมูที่ 5  บานไรออก 

 ตําบลบอหิน  กวาง  4  เมตร  ระยะทาง

ยาว  198  เมตร  หนา  0.15  เมตร  จาก

 กม.ที่ 0+215 – กม.ที่ 0+413  หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา  792  ตารางเมตร  

องคการบริหารสวนตําบลบอหิน  ตําบล

บอหิน  อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง

410,000.00         410,000.00              
 บริษัท พศินซีวิล 2003 จํากัด 

ราคา410,000.00 บาท

 บริษัท พศินซีวิล 2003 จํากัด 

ราคา410,000.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจางกอสรางเลขที7่/2564 ลว.18/2/2564

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป
เลขที่และวันที่สัญญาลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่ขอซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ

หรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

วงเงินที่เสนอ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2564

องคการบริหารสวนตําบลบอหิน



1 ซื้อวัสดุสํานักงาน-สํานักปลัด 6,250.00            6,250.00                 
 หางหุนสวนจํากัด ตรังซัพพลาย

 ราคา6,250.00 บาท

 หางหุนสวนจํากัด ตรังซัพพลาย

 ราคา6,250.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที1่9/2564 ลว.1/3/2564

2 ซื้อเครื่องสูบน้ําชนิดจมน้ํา (ซัมเมอรส) 32,900.00           32,900.00                
 หจก.แมกเนติกราคา ราคา

32,900.00 บาท

 หจก.แมกเนติกราคา ราคา

32,900.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที2่1/2564ลว.3/3/2564

3 จางซอมแซมรถจักรยานยนต 1กฌ.4336 2,350.00            2,350.00                 
 นายธานี ษัฏเสน ราคา 

2,350.00 บาท

 นายธานี ษัฏเสน ราคา 

2,350.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที1่9/2564 ลว.4/3/2564

4 จางซอมแซมรถบรรทุกน้ํา บ3000 11,160.00           11,160.00                
 อูทรัพยเจริญ 99 ราคา 

11,160.00 บาท

 อูทรัพยเจริญ 99 ราคา 

11,160.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด เลขที2่0/2564 ลว.4/3/2564

5 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร-สํานักปลัด 17,886.00           17,886.00                
 หางหุนสวนจํากัด ตรังซัพพลาย

 ราคา 17,886.00 บาท

 หางหุนสวนจํากัด ตรังซัพพลาย

 ราคา 17,886.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด เลขที2่0/2564 ลว.1/3/2564

6 ซื้อวัสดุประปาเพื่อขุดวางทอเมนประปา 23,272.00           23,272.00                
 หจก.แมกเนติก ราคา 

23,272.00 บาท

 หจก.แมกเนติก ราคา 

23,272.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด เลขที2่2/2564ลว.5/3/2564

7

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบานหัวหิน หมูท 6 ต.บอหิน

 อ. สิเกา จ.ตรัง ยาวรวม 60.00 เมตร

451,000.00         451,000.00              
 หางหุนสวนจํากัด บุญศิริตรัง

การโยธา ราคา 451,000.00 บาท

 หางหุนสวนจํากัด บุญศิริตรัง

การโยธา ราคา 451,000.00 

บาท

เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจางกอสรางเลขที8่/2564ลว.11/3/2564

8
โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน

พรุจูด
51,300.00           51,300.00                

 ชายการชาง ราคา51,300.00 

บาท

 ชายการชาง ราคา51,300.00 

บาท
เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจางกอสรางเลขที9่/2564ลว.15/3/2564

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป
เลขที่และวันที่สัญญาลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่ขอซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ

หรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

วงเงินที่เสนอ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ประจําเดือนมีนาคม พ.ศ.2564

องคการบริหารสวนตําบลบอหิน



9
โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน

ไรออก
51,300.00           51,300.00                

 ชายการชาง ราคา51,300.00 

บาท

 ชายการชาง ราคา51,300.00 

บาท
เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจางกอสรางเลขที1่0/2564ลว.15/3/2564

10
จางซอมเปลี่ยนยางรถยนตสวนกลาง กข-

8268
11,000.00           11,000.00                

 กอลฟ  ออโตแม็ก ราคา

11,000.00 บาท

 กอลฟ  ออโตแม็ก ราคา

11,000.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที2่1/2564 ลว.10/3/2564

11 จางขุดดินวางทอเมนประปาพรอมถมกลับ 12,600.00           12,600.00                
 นายสวัสดิ์  ชัยพล ราคา

12,600.00 บาท

 นายสวัสดิ์  ชัยพล ราคา

12,600.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที2่2/2564 ลว.15/3/2564

12 ซื้อกรวดกรองน้ําประปาหมูบาน 12,358.50           12,358.50                
 หจก.แมกเนติก ราคา

12,358.00 บาท

 หจก.แมกเนติก ราคา

12,358.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที2่3/2564ลว.5/3/2564

13 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร-กองคลัง 31,385.00           31,385.00                
 หางหุนสวนจํากัด ตรังซัพพลาย

 ราคา31,385.00 บาท

 หางหุนสวนจํากัด ตรังซัพพลาย

 ราคา31,385.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที2่4/2564 ลว.26/3/2564

14
โครงการชวยเหลือประชาชนกอนเกิดเหตุ 

ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุภัยพิบัติ
111,000.00         111,000.00              

 พงคพิชาการชาง ราคา 

111,000.00 บาท

 พงคพิชาการชาง ราคา 

111,000.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที2่3/2564ลว.31/3/2564

15
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร-กองคลัง(จัดเก็บ

รายได)
7,350.00            7,350.00                 

 หางหุนสวนจํากัด ตรังซัพพลาย

 ราคา 7,350.00 บาท

 หางหุนสวนจํากัด ตรังซัพพลาย

 ราคา 7,350.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที2่5/2564ลว.26/3/2564

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ประจําเดือนมีนาคม พ.ศ.2564

องคการบริหารสวนตําบลบอหิน

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่ขอซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ

หรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

วงเงินที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป
เลขที่และวันที่สัญญา



1 จางเปาลางบอบาดาลและทําความสะอาด 12,000.00           12,000.00                
 นายวิเชียร  ชัยสุข ราคา 

12,000.00 บาท

 นายวิเชียร  ชัยสุข ราคา 

12,000.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที2่4/2564 ลว.7/4/2564

2

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล 

แบบที่ 1, เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED 

ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1

30,700.00           30,700.00                
 สยามตรัง ไอที แอนด เซอรวิส 

ราคา 30,700.00 บาท

 สยามตรัง ไอที แอนด เซอรวิส 

ราคา 30,700.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด สัญญาซื้อขายคอมฯเลขที่ 2/2564 ลว.01/04/2564

3 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร-สํานักปลัด 2,300.00            2,300.00                 
 สยามตรัง ไอที แอนด เซอรวิส 

ราคา 2,300.00 บาท

 สยามตรัง ไอที แอนด เซอรวิส 

ราคา 2,300.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด เลขที2่6/2564ลว.16/4/2564

4
จางซอมเครื่องพิมพ 416-60-0039 กอง

คลัง
2,500.00            2,500.00                 

 สยามตรัง ไอที แอนด เซอรวิส 

ราคา 2,500.00 บาท

 สยามตรัง ไอที แอนด เซอรวิส 

ราคา 2,500.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที3่2/2564ลว.19/4/2564

5 ซื้อวัสดุสํานักงาน-กองคลัง 6,250.00            6,250.00                 
 หางหุนสวนจํากัด ตรังซัพพลาย

 ราคา 6,250.00 บาท

 หางหุนสวนจํากัด ตรังซัพพลาย

 ราคา 6,250.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที2่7/2564 ลว.19/4/2564

6 ซื้อวัสดุสํานักงาน-กองการศึกษาฯ 10,815.00           10,815.00                
 หางหุนสวนจํากัด ตรังซัพพลาย

 ราคา 10,815.00 บาท

 หางหุนสวนจํากัด ตรังซัพพลาย

 ราคา 10,815.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที2่8/2564 ลว.19/4/2564

7
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับ

ประมวลผล
21,900.00           21,900.00                

 สยามตรัง ไอที แอนด เซอรวิส 

ราคา 21,900.00 บาท

 สยามตรัง ไอที แอนด เซอรวิส 

ราคา 21,900.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด สัญญาซื้อขายคอมฯเลขที3่/2564ลว.16/4/2564

8
จางซอมแซมถนนถมดินลูกรังหรือหินผุ

สายทุงเลี้ยงชาวนา
14,000.00           14,000.00                

 หางหุนสวนจํากัด บุญศิริตรัง

การโยธา ราคา 14,000.00 บาท

 หางหุนสวนจํากัด บุญศิริตรัง

การโยธา ราคา 14,000.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที2่8/2564ลว.9/4/2564

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป
เลขที่และวันที่สัญญาลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่ขอซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ

หรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

วงเงินที่เสนอ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ประจําเดือนเมษายน พ.ศ.2564

องคการบริหารสวนตําบลบอหิน



9
จางซอมแซมถนนดินลูกรังหรือหินผุสาย

รวมใจ
38,000.00           38,000.00                

 หางหุนสวนจํากัด บุญศิริตรัง

การโยธา ราคา 38,000.00 บาท

 หางหุนสวนจํากัด บุญศิริตรัง

การโยธา ราคา 38,000.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที2่9/2564ลว.9/4/2564

10
จางซอมแซมถนนถมดินลูกรังหรือหินผุ 

สายมิตรภาพ
18,000.00           18,000.00                

 หางหุนสวนจํากัด บุญศิริตรัง

การโยธา ราคา18,000.00 บาท

 หางหุนสวนจํากัด บุญศิริตรัง

การโยธา ราคา18,000.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที3่0/2564ลว.9/4/2564

11
จางซอมแซมถนนถมดินลูกรังหรือหินผุ 

สายวงแหวน หมูที2่
94,000.00           94,000.00                

 หางหุนสวนจํากัด ป.สมศรีตรัง

การโยธา ราคา 94,000.00 บาท

 หางหุนสวนจํากัด ป.สมศรีตรัง

การโยธา ราคา 94,000.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที3่1/2564ลว.9/4/2564

12
จางซอมแซมถนนดินลูกรังหรือหินผุสาย

สองแพรก-ทุงคลองสน
119,000.00         119,000.00              

 หางหุนสวนจํากัด ป.สมศรีตรัง

การโยธา ราคา 119,000.00 บาท

 หางหุนสวนจํากัด ป.สมศรีตรัง

การโยธา ราคา 119,000.00 

บาท

เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 25/2564ลว.9/4/2564

13
จางซอมแซมถนนดินลูกรังหรือหินผุสายบอ

เพลง หมูที่ 1
47,000.00           47,000.00                

 หางหุนสวนจํากัด บุญศิริตรัง

การโยธา ราคา 47,000.00 บาท

 หางหุนสวนจํากัด บุญศิริตรัง

การโยธา ราคา 47,000.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางลขที2่7/2564ลว.9/4/2564

14
จางซอมแซมถนนถมดินลูกรังหรือหินผุ

สายน้ําพ-ุนาตีน
154,000.00         154,000.00              

 หางหุนสวนจํากัด ภัทรจักขณ 

อันดามัน ราคา 154,000.00 บาท

 หางหุนสวนจํากัด ภัทรจักขณ 

อันดามัน ราคา 154,000.00 

บาท

เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 26/2564ลว.9/4/2564

15 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร-กองชาง 880.00               880.00                    
 สยามตรัง ไอที แอนด เซอรวิส 

ราคา 880.00 บาท

 สยามตรัง ไอที แอนด เซอรวิส 

ราคา 880.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที3่1/2564 ลว.30/4/2564

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ประจําเดือนเมษายน พ.ศ.2564

องคการบริหารสวนตําบลบอหิน

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่ขอซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ

หรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

วงเงินที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป
เลขที่และวันที่สัญญา



16
จางซอมบบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร

โนตบุค-กองชาง
400.00               400.00                    

 สยามตรัง ไอที แอนด เซอรวิส 

ราคา 400.00 บาท

 สยามตรัง ไอที แอนด เซอรวิส 

ราคา 400.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที3่4/2564ลว.30/4/2564

17 จางบํารุงรักษารถน้ํา บ -3000 8,270.00            8,270.00                 
 อูทรัพยเจริญ 99 ราคา 

8,270.00 บาท

 อูทรัพยเจริญ 99 ราคา 

8,270.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที3่3/2564ลว.28/4/2564

18 ซื้อวัสดุกอสราง -สํานักปลัด 30,642.00           30,642.00                
 รานภูริพัชรวัสดุ ราคา 

30,642.00 บาท

 รานภูริพัชรวัสดุ ราคา 

30,642.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที2่9/2564 ลว.23/4/2564

19 เครื่องสูบน้ําชนิดจมน้ํา (ซัมเมอรส) 26,671.00           26,671.00                
 หจก.แมกเนติก ราคา 

26,671.00 บาท

 หจก.แมกเนติก ราคา 

26,671.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที3่0/2564 ลว.28/4/2564

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ประจําเดือนเมษายน พ.ศ.2564

องคการบริหารสวนตําบลบอหิน

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่ขอซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ

หรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

วงเงินที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป
เลขที่และวันที่สัญญา



1

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายสันติสุข (ตอน 2) หมูที่ ๒ บานพรุจูด 

กวาง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๘๐.๐๐

 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดเริ่มตน

โครงการ กม.ที่ ๐+๓๐๐ - กม.ที่ ๐+๔๘๐

 ตําบลบอหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง

476,000.00         476,000.00              
 หางหุนสวนจํากัด ป.สมศรีตรัง

การโยธา ราคา 476,000.00 บาท

 หางหุนสวนจํากัด ป.สมศรีตรัง

การโยธา ราคา 476,000.00 

บาท

เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจางกอสรางเลขที1่1/2564ลว.3/5/2564

2 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 840.00               840.00                    
 สยามตรัง ไอที แอนด เซอรวิส 

ราคา 840.00 บาท

 สยามตรัง ไอที แอนด เซอรวิส 

ราคา 840.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด เลขที3่2/2564 ลว.3/5/2564

3 วัสดุสํานักงาน-กองชาง 3,500.00            3,500.00                 

 หางหุนสวนจํากัด ไฮเทคออโต

เมชั่น แอนด เซอรวิส 2005 

ราคา 3,500.00 บาท

 หางหุนสวนจํากัด ไฮเทคออโต

เมชั่น แอนด เซอรวิส 2005 

ราคา 3,500.00 บาท

เสนอราคาต่ําสุด เลขที3่4/2564ลว.18/5/2564

4
จางซอมเปลี่ยนชุดความรอน เครื่องถาย

เอกสารครุภัณฑ 417-63-0003
13,500.00           13,500.00                

 หางหุนสวนจํากัด ไฮเทคออโต

เมชั่น แอนด เซอรวิส 2005 

ราคา 13,500.00 บาท

 หางหุนสวนจํากัด ไฮเทคออโต

เมชั่น แอนด เซอรวิส 2005 

ราคา 13,500.00 บาท

เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที3่5/2564ลว.18/5/2564

5 ซื้อวัสดุสํานักงาน-กองชาง 8,293.00            8,293.00                 
 หางหุนสวนจํากัด ตรังซัพพลาย

 ราคา 8,293.00 บาท

 หางหุนสวนจํากัด ตรังซัพพลาย

 ราคา 8,293.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที3่3/2564 ลว.18/5/2564

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ประจําเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564

องคการบริหารสวนตําบลบอหิน

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่ขอซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ

หรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

วงเงินที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป
เลขที่และวันที่สัญญา



6
เงินอุดหนุนทั่วไปที่มิตองจัดทํางบประมาณ

รายจายประจําป
132,384.00         132,384.00              

 สหกรณโคนมชะอํา-หวยทราย 

ราคา 132,384.00 บาท

 สหกรณโคนมชะอํา-หวยทราย 

ราคา 132,384.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด สัญญาซื้อขายเลขที9่/2564ลว.28/5/2564

7

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายกลางบาน หมูที่ 8 บานโตะบัน กวาง 

4.00 เมตร ระยะทางยาว 31.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ชวงทางเชื่อมจาก กม.ที่ 

0+300 ซายทาง (ก.ม.0+000LT-ก.ม.

0+031LT)

80,000.00           80,000.00                
 หางหุนสวนจํากัด ป.สมศรีตรัง

การโยธา ราคา 80,000.00 บาท

 หางหุนสวนจํากัด ป.สมศรีตรัง

การโยธา ราคา 80,000.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจางกอสรางเลขที1่2/2564ลว.3/5/2564

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ประจําเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564

องคการบริหารสวนตําบลบอหิน

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่ขอซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ

หรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

วงเงินที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป
เลขที่และวันที่สัญญา



1

จางซอมแซมเปลี่ยนอะไหล

เครื่องปรับอากาศ 420-59-0007จํานวน 1

 เครื่อง และลางทําความสะอาด

เครื่องปรับอากาศ420-59-0006 จํานวน2

เครื่อง

7,200.00            7,200.00                 

 หางหุนสวนจํากัด วิศวเซลล

แอนดเซอรวิส ราคา7,200.00 

บาท

 หางหุนสวนจํากัด วิศวเซลล

แอนดเซอรวิส ราคา7,200.00 

บาท

เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที3่9/2564 ลว.25/6/2564

2
จางซอมเปลี่ยนเกลียวทอน้ําลนประปาหอ

ถังสูง
3,000.00            3,000.00                 

 นายสุนทร รักรู ราคา 3,000.00

 บาท

 นายสุนทร รักรู ราคา 

3,000.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที3่8/2564 ลว.21/6/2564

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

องคการบริหารสวนตําบลบอหิน

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่ขอซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ

หรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

วงเงินที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป
เลขที่และวันที่สัญญา



1
คาจางเหมาเก็บขยะ/ตัดหญา/ตัดตนไมกิ่ง

ไม
36,984.00           36,984.00                นายสมาน เหล็กเกิดผล

 นายสมาน เหล็กเกิดผล ราคา 

36,984.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที4่0/2564 ลว.6/7/2564

2

สนับสนุนโครงการปรับสภาพแวดลอมและ

สิ่งอํานวยความสะดวกของผูสูงอายุให

เหมาะสมและปลอดภัย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564

40,000.00           40,000.00                
รานภูริพัชรวัสดุ  ราคา 

40,000.00 บาท

 รานภูริพัชรวัสดุ ราคา 

40,000.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด เลขที3่7/2564ลว.16/7/2564

3 ซื้อวัสดุประปาหนา รพ.สต.บานไรออก 1,221.00            1,221.00                 
หจก.แมกเนติก  ราคา 1,221.00

 บาท

 หจก.แมกเนติก ราคา 

1,221.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด เลขที4่0/2564ลว.23/7/2564

4 ซื้อวัสดุประปา 9,929.00            9,929.00                 
หจก.แมกเนติก ราคา 9,929.00

 บาท

 หจก.แมกเนติก ราคา 

9,929.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด เลขที3่9/2564ลว.20/7/2564

5
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาประปาผิวดิน

ขนาดใหญสายรวมใจรวมพลัง หมูที่ 5
80,000.00           80,000.00                

หางหุนสวนจํากัด ธีภพ การ

ไฟฟา ราคา 80,000.00 บาท

 หางหุนสวนจํากัด ธีภพ การ

ไฟฟา ราคา 80,000.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที4่1/2564ลว.21/7/2564

6 ซื้อวัสดุประปา-สายกลางบาน 4,122.00            4,122.00                 
 หจก.แมกเนติก ราคา 4,122.00

 บาท

 หจก.แมกเนติก ราคา 

4,122.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที4่3/2564ลว.23/7/2564

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

องคการบริหารสวนตําบลบอหิน

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่ขอซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ

หรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

วงเงินที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป
เลขที่และวันที่สัญญา



1 ซื้อวัสดุสํานักงาน-สํานักปลัด 15,907.00           15,907.00                
หางหุนสวนจํากัด ตรังซัพพลาย 

ราคา 15,907.00 บาท

 หางหุนสวนจํากัด ตรังซัพพลาย

 ราคา 15,907.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด เลขที4่4/2564ลว.4/8/2564

2

โครงการขุดเจาะบอบาดาล สายไรออก - 

ชองลม หมูที่ 5 43-100เมตร ขนาด? 6 นิ้ว

 สูบน้ําไมนอยกวา 5 ลบ.ม./ชม. (ตาม

แบบมตรฐานกรมทรัพยากรน้ําบาดาล) 

พรอมติดตั้งระบบสูบน้ํา บานไรออก 

ตําบลบอหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง

258,000.00         258,000.00              
หางหุนสวนจํากัด บอทองการ

โยธา ราคา 258,000.00 บาท

 หางหุนสวนจํากัด บอทองการ

โยธา ราคา 258,000.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจางกอสรางเลขที1่3/2564ลว.5/8/2564

3 โครงการกอสรางหลังคาบอน้ํา หมูที่ 6 49,520.44           49,520.44                
ชายการชาง ราคา 49,520.00 

บาท

 ชายการชาง ราคา 49,520.00

 บาท
เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจางกอสรางเลขที1่4/2564ลว.9/8/2564

4 ซื้อวัสดุสํานักงาน-คลัง 23,205.00           23,205.00                สงกรานต ราคา 23,205.00 บาท
 สงกรานต ราคา 23,205.00 

บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที4่5/2564ลว.4/8/2564

5

ซื้อรถบรรทุกน้ําดับเพลิงอเนกประสงค 

ขนาดความจุไมนอยกวา 10,000 ลิตร ถัง

เหลี่ยม

5,500,000.00       5,400,000.00            

 บริษัท กวง เลง ออโตเซอรวิส 

จํากัด  ราคา 5,480,000.00 บาท

  บริษัท พีรณัฐ อีควิปเมนท 

จํากัด  ราคา5,488,000.00 บาท

  หางหุนสวนจํากัด เจ.คอรป.

กรุป   ราคา5,493,000.00 บาท

  หางหุนสวนจํากัด สมิหลา 19 

กรุป

บริษัท กวงเลง ออโตเซอรวิส 

จํากัด ราคา 5,400,000.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด สัญญาซื้อขายเลขที1่2/2564ลว.24/8/2564

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

องคการบริหารสวนตําบลบอหิน

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่ขอซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ

หรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

วงเงินที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป
เลขที่และวันที่สัญญา



6 ซื้อวัสดุสํานักงาน-กองคลัง 23,300.00           23,300.00                
 หางหุนสวนจํากัด ตรังซัพพลาย

 ราคา 23,300.00 บาท

 หางหุนสวนจํากัด ตรังซัพพลาย

 ราคา 23,300.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที4่5/2564ลว.4/8/2564

7 ซื้อตูพลาสติกฝาพับ -กองชาง 151.00               151.00                    
 หจก.แมกเนติก ราคา151.00 

บาท

 หจก.แมกเนติก ราคา151.00 

บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 47/2564ลว18/8/2564

8 ซื้อมุงสีฟาเพื่อนํามาใชลอมรอบหัวบัว 461.00               461.00                    
 หจก.แมกเนติก ราคา 461.00 

บาท

 หจก.แมกเนติก ราคา 461.00 

บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 48/2564ลว18/8/2564

9 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร-สํานักปลัด 7,860.00            7,860.00                 
 สยามตรัง ไอที แอนด เซอรวิส 

ราคา 7,860.00 บาท

 สยามตรัง ไอที แอนด เซอรวิส 

ราคา 7,860.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 49/2564ลว18/8/2564

10 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร-กองการศึกษาฯ 10,190.00           10,190.00                
 สยามตรัง ไอที แอนด เซอรวิส 

ราคา 10,190.00 บาท

 สยามตรัง ไอที แอนด เซอรวิส 

ราคา 10,190.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 50/2564ลว19/8/2564

11 ซื้อวัสดุกอสราง-กองการศึกษาฯ 20,650.00           20,650.00                
 รานภูริพัชรวัสดุ ราคา 

20,650.00 บาท

 รานภูริพัชรวัสดุ ราคา 

20,650.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 51/2564ลว19/8/2564

12
จางซอมแซมถนนถมดินลูกรังหรือหินผุ

สายบานนายคลอง ม.5
31,000.00           31,000.00                

 หางหุนสวนจํากัด ป.สมศรีตรัง

การโยธา ราคา31,000.00 บาท

 หางหุนสวนจํากัด ป.สมศรีตรัง

การโยธา ราคา31,000.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที4่4/2564ลว.1/9/2564

13
จางซอมแซมถนนถมดินลูงรังหรือหินผุสาย

รวมใจ ม.1ม.5
45,800.00           45,800.00                

 หางหุนสวนจํากัด ป.สมศรีตรัง

การโยธา ราคา 45,800.00 บาท

 หางหุนสวนจํากัด ป.สมศรีตรัง

การโยธา ราคา 45,800.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที4่3/2564ลว.1/9/2564

14
ซื้อบล็อกสตารทเครื่องสูบน้ําชนิดจมน้ํา 

(ซัมเมอร) ขนาด 2 แรงมา
13,654.00           13,654.00                

 หจก.แมกเนติก ราคา 

13,654.00 บาท

 หจก.แมกเนติก ราคา 

13,654.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 52/2564ลว20/8/2564

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

องคการบริหารสวนตําบลบอหิน

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่ขอซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ

หรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

วงเงินที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป
เลขที่และวันที่สัญญา



15
ซื้อ ตู 2 ชั้นควบคุมเครื่องสูบน้ําชนิดจมน้ํา 

(ซัมเมอรส) ขนาด 2 แรงมา
18,000.00           18,000.00                

 หจก.แมกเนติก ราคา 

18,000.00 บาท

 หจก.แมกเนติก ราคา 

18,000.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 53/2564ลว.27/8/2564

16 ซื้อวัสดุไฟฟาเพื่อใชกับตูควบคุม 2,112.00            2,112.00                 
 หจก.แมกเนติก ราคา 2,112.00

 บาท

 หจก.แมกเนติก ราคา 

2,112.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 54/2564ลว.27/8/2564

17 จางเหมาซอมแซมประตู ศพด.ไรออก 5,600.00            5,600.00                 
 นายอรรถชัย  พฤกจิโมสิก ราคา

 5,600.00 บาท

 นายอรรถชัย  พฤกจิโมสิก 

ราคา 5,600.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที4่2/2564ลว.31/8/2564

18 ซื้อวัสดุไฟฟาแมกเนติก 665.00               665.00                    
 หจก.แมกเนติก ราคา 665.00 

บาท

 หจก.แมกเนติก ราคา 665.00 

บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 57/2564ลว.2/9/2564

19 จางซอมแซมรถบรรทุกน้ํา บ3000 8,670.00            8,670.00                 
 อูทรัพยเจริญ 99 ราคา 

8,670.00 บาท

 อูทรัพยเจริญ 99 ราคา 

8,670.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที4่5/2564ลว.3/9/2564

20 ซื้อวัสดุประปาซอมแซมประปาหมูบาน 18,405.00           18,405.00                
 หจก.แมกเนติก ราคา 

18,405.00 บาท

 หจก.แมกเนติก ราคา 

18,405.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 56/2564ลว.31/8/2564

21 ซื้อวัสดุไฟฟาสายกลางบาน 1,407.00            1,407.00                 
 หจก.แมกเนติก ราคา 1,407.00

 บาท

 หจก.แมกเนติก ราคา 

1,407.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 55/2564ลว.31/8/2564

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

องคการบริหารสวนตําบลบอหิน

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่ขอซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ

หรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

วงเงินที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป
เลขที่และวันที่สัญญา



1
จางซอมแซมถนนถมดินลูกรังหรือหินผุ

สายบานนายคลอง ม.5
31,000.00           31,000.00                

 หางหุนสวนจํากัด ป.สมศรีตรัง

การโยธา ราคา31,000.00 บาท

 หางหุนสวนจํากัด ป.สมศรีตรัง

การโยธา ราคา31,000.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที4่4/2564ลว.1/9/2564

2
จางซอมแซมถนนถมดินลูงรังหรือหินผุสาย

รวมใจ ม.1ม.5
45,800.00           45,800.00                

 หางหุนสวนจํากัด ป.สมศรีตรัง

การโยธา ราคา 45,800.00 บาท

 หางหุนสวนจํากัด ป.สมศรีตรัง

การโยธา ราคา 45,800.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที4่3/2564ลว.1/9/2564

3 ซื้อวัสดุไฟฟาแมกเนติก 665.00               665.00                    
 หจก.แมกเนติก ราคา 665.00 

บาท

 หจก.แมกเนติก ราคา 665.00 

บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 57/2564ลว.2/9/2564

4 จางซอมแซมรถบรรทุกน้ํา บ3000 8,670.00            8,670.00                 
 อูทรัพยเจริญ 99 ราคา 

8,670.00 บาท

 อูทรัพยเจริญ 99 ราคา 

8,670.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที4่5/2564ลว.3/9/2564

5 ซื้อวัสดุ/อุปกรณไฟฟา 6,944.00            6,944.00                 
 หจก.แมกเนติก ราคา 6,944.00

 บาท

 หจก.แมกเนติก ราคา 

6,944.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 58/2564ลว.6/9/2564

6 ซื้อวัสดุประปาเชื่อมตอปมซัมเมอรส 5,925.00            5,925.00                 
 หจก.แมกเนติก ราคา 5,925.00

 บาท

 หจก.แมกเนติก ราคา 

5,925.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 59/2564ลว.6/9/2564

7

เครื่องสูบน้ําชนิดจมน้ํา (ซัมเมอรส), (3) 

เครื่องสูบน้ําชนิดจมน้ํา (ซัมเมอรส), (5) 

เครื่องสูบน้ําชนิดจมน้ํา (ซัมเมอรส), บล็อก

สตารทเครื่องสูบน้ําชนิดจมน้ํา (ซัมเมอร) 

ขนาด 1.5 แรงมา

144,924.00         144,924.00              
 หจก.แมกเนติก ราคา 

144,824.00 บาท

 หจก.แมกเนติก ราคา 

144,824.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที6่2/2564ลว.17/9/2564

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ประจําเดือนกันยายน พ.ศ.2564

องคการบริหารสวนตําบลบอหิน

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่ขอซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ

หรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

วงเงินที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป
เลขที่และวันที่สัญญา



8 ซื้อวัสดุประปาหมูที่ 8 9,939.00            9,939.00                 
 หจก.แมกเนติก ราคา 9,839.00

 บาท

 หจก.แมกเนติก ราคา 

9,839.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที6่0/2564 ลว.14/9/2564

9 ซื้อวัสดุประปาหมูที่ 5 872.00               872.00                    
 หจก.แมกเนติก ราคา 812.00 

บาท

 หจก.แมกเนติก ราคา 812.00 

บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที6่1/2564ลว.14/9/2564

10 (1) เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง 22,000.00           22,000.00                
 รานช.เคหะภัณฑ ราคา 

22,000.00 บาท

 รานช.เคหะภัณฑ ราคา 

22,000.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที6่3/2564ลว22/9/2564

11
จางเปลี่ยนอะไหลเครื่องสูบน้ําหอยโขงหมู

ที5่ บานไรออก
2,260.00            2,260.00                  กิจเจริญ ราคา 2,260.00 บาท  กิจเจริญ ราคา 2,260.00 บาท เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที4่6/2564ลว.21/9/2564

12 จางซอมแซมCCTV ม.1 43,700.00           43,700.00                 ไลก ไอที ราคา 43,700.00 บาท  ไลก ไอที ราคา 43,700.00 บาท เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที4่8/2564ลว.29/9/2564

13 จางซอมแซมCCTV ม.2 46,000.00           46,000.00                 ไลก ไอที ราคา 46,000.00 บาท  ไลก ไอที ราคา 46,000.00 บาท เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที4่9/2564ลว.29/9/2564

14
จางแรงงานติดตั้งบานประตู ศพด.พื้นที่

ตําบลบอหิน
2,407.00            2,407.00                 

 นายวิโรจน มะลิวัลย ราคา 

259,500.00 บาท

 นายวิโรจน มะลิวัลย ราคา 

259,500.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที5่0/2564ลว.29/9/2564

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ประจําเดือนกันยายน พ.ศ.2564

องคการบริหารสวนตําบลบอหิน

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่ขอซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ

หรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

วงเงินที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป
เลขที่และวันที่สัญญา



15

โครงการขุดเจาะบอบาดาล สายโคกโดน 

หมูที่ 1 บานบอหิน  ความลึก 100 ม.  

ขนาดเสนผานศูนยกลาง 6 นิ้ว ความลึก 

43-100 ม. สูบน้ําไมนอยกวา  5 ลบ.ม./

ชม. พรอมติดตั้งระบบสูบน้ํา(ตามแบบ

แปลนมาตรฐานกรมทรัพยกรน้ําบาดาล)

259,500.00         259,500.00              
 หางหุนสวนจํากัด บอทองการ

โยธา ราคา259,500.00 บาท

 หางหุนสวนจํากัด บอทองการ

โยธา ราคา259,500.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจางกอสรางเลขที1่6/2564ลว.30/09/2564

16
จางซอมแซมถนนลาดยางสายเลี่ยงเมื่อง-

หวยคลุม จํานวน2 ชวง
77,300.00           77,300.00                

 เจแอนดพี แอสฟลท ราคา 

77,300.00 บาท

 เจแอนดพี แอสฟลท ราคา 

77,300.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจางกอสรางเลขที1่5/2564ลว.30/09/2564

17 จางซอมแซมหองน้ําคลองสน 7,400.00            7,400.00                 
 นายสวัสดิ์  ชัยพล ราคา 

7,400.00 บาท

 นายสวัสดิ์  ชัยพล ราคา 

7,400.00 บาท
เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที4่7/2564 ลว.23/9/2564

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ประจําเดือนกันยายน พ.ศ.2564

องคการบริหารสวนตําบลบอหิน

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่ขอซื้อ

หรือจาง

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ

หรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

วงเงินที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป
เลขที่และวันที่สัญญา



สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2564 

เมื่อพจิารณาจากผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบอ่หิน ผลปรากฏว่า วิธีการจัดซื้อจัด
จ้างจะด าเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงมากที่สุด เนือ่งจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินมงีบประมาณจ ากัด 
ไม่เพียงพอที่จะด าเนินการโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งจะต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ประกอบกบัพระราชบญัญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ประกาศวงเงินในการใน
การจัดซื้อจัดจ้าง ครัง้หนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง  จึงท าให้วิธีเฉพาะเจาะจงเป็นวิธีการ
ด าเนินการมากทีส่ด ตอบสนองการปฏิบัตริาชการได้อย่างคล่องตัว รวดเร็วและสะดวกในการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งสามารถระบุพัสดุได้ตรงกบัความต้องการใช้ปฏิบัติงาน 

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

 1. ปัญหาจากการเปลี่ยนกฎหมายที่ใช้ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สง่ผลใหผู้้ปฏิบัตงิานเรื่องการ
จัดซื้อจัดจ้างในแตล่ะส่วนราชการภายในต้องท าความเข้าใจกระบวนการ ข้ันตอนการท างานใหม่ท าใหก้าร
ปฏิบัติงานอาจจะมีความล่าช้า 

 2. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัระบบการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเลคทรอนิคส์ e-GP อาจ
ท าให้เกิดความผิดพลาดในการจัดเอกสาร 

 3. ในการจัดซือ้จัดจ้าแต่ละครัง้ต้องจัดท าร่างเขตเขตงานหรอืรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพัสดุ 
ท าให้ต้องใช้เวลาท างาน ล่าช้ามากยิง่ข้ึน 

 4. การจัดซื้อจัดจ้างต้องท าภายในสถานการณ์เรง่ด่วน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงทีจ่ะเกิดข้อผิดพลาดใน
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

5. ปัญหาเกี่ยวกับหนังสือสั่งการคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ เรื่อง ขออนุมัติยกเว้นและก าหนดแนวทางการปฎิบตัิตามกฎกระทรวงก าหนดพสัดุและวิธีการจัดซื้อจัด
จ้างพสัดุทีร่ัฐต้องส่งเสริมหรือสนบัสนุน (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2563 

ข้อเสนอแน่ะในการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

1. เห็นควรส่งเจ้าหน้าที่ฯในต่ละส่วนราชการภายในเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัตงิานด้นพัสดุ เพื่อให้การปฏิบัตงิานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตาม
ระเบียบ 

2. เพื่อใหร้ายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปงีบประมาณ 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็น
ควรแจ้งงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซด์ขององคืการบริหารส่วนต าบลบ่อหิน และตามช่องทาง
อื่นที่เห็นสมควร 
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