
สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  ตุลาคม  2562 

ล าดับที ่ งานจัดซือ้-จัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธีการซือ้-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลทีไ่ด้รับคัดเลือก 

1 จดัซือ้น ำ้มนั 100,000 ตกลงรำคำ หจก.น ำ้มนัเด่นชยั หจก.น ำ้มนัเด่นชยั ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

      100,000 100,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 

2 จดัซือ้หนงัสือพิมพ ์ 5,270 ตกลงรำคำ รำ้นชมุศรีพำณิชย ์ รำ้นชมุศรีพำณิชย ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     5,270 5,270 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 

3 จดัซือ้น ำ้ด่ืม 1,900 ตกลงรำคำ น ำ้ด่ืมมงักร น ำ้ด่ืมมงักร ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     1,900 1,900 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 

4 จดัซือ้ยำงรถยนต ์กฉ 1225 18,000 ตกลงรำคำ บจก.ซี เค ยำงยนต ์ หจก.เวิลดไ์วดค์อมพิวเตอร ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

      18,000 18,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 

5 จดัซือ้เครื่องทองนอ้ย 1,500 ตกลงรำคำ บจก.ชมุศรีพำณิชย ์ บจก.ชมุศรีพำณิชย ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

      1,500 1,500 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 
 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  ตุลาคม  2562 

ล าดับที ่ งานจัดซือ้-จัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธีการซือ้-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลทีไ่ด้รับคัดเลือก 

6 จดัซือ้หมกึปริน้เตอร ์ 3,300 ตกลงรำคำ หจก.เวิลดไ์วดค์อมพิวเตอร ์ หจก.เวิลดไ์วดค์อมพิวเตอร ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

      3,300 3,300 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

7 จดัซือ้หลอดไฟ 12,750 ตกลงรำคำ หจก.เคซีอี อิเลคทริค หจก.เคซีอี อิเลคทริค ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     12,750 12,750 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

8 จดัซือ้วสัดกุ่อสรำ้ง 9,300 ตกลงรำคำ หจก.แพรว่ฒันด ำรง หจก.แพรว่ฒันด ำรง ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     9,300 9,300 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

9 จดัซือ้ถงุขยะ 675 ตกลงรำคำ ส.ซุปเปอรม์ำรเ์ก็ต ส.ซุปเปอรม์ำรเ์ก็ต ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     675 675 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

10 จดัซือ้นมโรงเรียน 349,006.60 ตกลงรำคำ บจก.โกลดม์ิลด ์ บจก.โกลดม์ิลด ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     349,006.60 349,006.60 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 
 
 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน ตุลาคม  2562 

ล าดับที ่ งานจัดซือ้-จัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธีการซือ้-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลทีไ่ด้รับคัดเลือก 

11 จดัซือ้หนงัสือพิมพ ์ 5,100 ตกลงรำคำ รำ้นชมุศรีพำณิชย ์ รำ้นชมุศรีพำณิชย ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     5,100 5,100 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

12 จดัซือ้น ำ้ด่ืม 1,200 ตกลงรำคำ น ำ้ด่ืมมงักร น ำ้ด่ืมมงักร ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     1,200 1,200 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

13 จดัจำ้งคนงำนทั่วไปปฏิบติั 114,000 ตกลงรำคำ นำยปรีชำ  เหล่ำใหญ่ นำยปรีชำ  เหล่ำใหญ่ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

  หนำ้ที่คนงำนรถขยะ   114,000 114,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

14 จดัจำ้งคนงำนทั่วไปปฏิบติั 108,000 ตกลงรำคำ นำยชำญชยั   แสนเขื่อน นำยชำญชยั   แสนเขื่อน ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

  หนำ้ที่ตกแต่งสวน   108,000 108,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 

15 จดัจำ้งคนงำนทั่วไปปฏิบติั 102,000 ตกลงรำคำ นำงชวน  ก่อกอง นำงชวน  ก่อกอง ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

  หนำ้ที่ท ำควำมสะอำด   102,000 102,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 
 
 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  ตุลาคม  2562 

ล าดับที ่ งานจัดซือ้-จัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธีการซือ้-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลทีไ่ด้รับคัดเลือก 

16 จดัจำ้งคนงำนทั่วไปปฏิบติั 102,000 ตกลงรำคำ น.ส.อญัชลี  อรุณทิพยไ์พฑรูย ์ น.ส.อญัชลี  อรุณทิพยไ์พฑรูย ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

 หนำ้ที่ผูช้่วยพสัด ุ   102,000 102,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

      เหมำะสม 

17 จดัจำ้งคนงำนทั่วไปปฏิบติั 102,000 ตกลงรำคำ นำยปิติพงษ ์  ชื่นชม นำยปิติพงษ ์  ชื่นชม ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

 หนำ้ที่ผูช้่วยจดัเก็บ   102,000 102,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

      เหมำะสม 

18 จดัจำ้งคนงำนทั่วไปปฏิบติั 102,000 ตกลงรำคำ น.ส.พิมพกำนต ์ แดนดง น.ส.พิมพกำนต ์ แดนดง ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

 หนำ้ที่ผูช้่วยธุรกำรช่ำง   102,000 102,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

      เหมำะสม 

19 จดัจำ้งคนงำนทั่วไปปฏิบติั 102,000 ตกลงรำคำ นำยณฐัพงษ ์ จบัจ่ำย นำยณฐัพงษ ์ จบัจ่ำย ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

 หนำ้ที่ผูช้่วยธุรกำรกำรศึกษำ   102,000 102,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

      เหมำะสม 

20 จดัจำ้งคนงำนทั่วไปปฏิบติั 102,000 ตกลงรำคำ นำยทรงฤทธิ์   กลว้ยค ำ นำยทรงฤทธิ์   กลว้ยค ำ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

 หนำ้ที่ผูช้่วยธุรกำรคลงั   102,000 102,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

      เหมำะสม 
 
 

 

 

 



 

 

สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  ตุลาคม  2562 

ล าดับที ่ งานจัดซือ้-จัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธีการซือ้-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลทีไ่ด้รับคัดเลือก 

21 จดัจำ้งคนงำนทั่วไปปฏิบติั 102,000 ตกลงรำคำ น.ส.พชัรำพิชญ ์ ฝักฝ่ำย น.ส.พชัรำพิชญ ์ ฝักฝ่ำย ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

 หนำ้ที่ผูช้่วยนกัพฒันำชมุชน   102,000 102,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

      เหมำะสม 

22 จดัจำ้งคนงำนทั่วไปปฏิบติั 102,000 ตกลงรำคำ นำยกิตติกร   ทิพยปั์ญญำ นำยกิตติกร   ทิพยปั์ญญำ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

 หนำ้ที่ผูช้่วยนกัวิเครำะห ์   102,000 102,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

 นโยบำยและแผน     เหมำะสม 

23 จดัจำ้งคนงำนทั่วไปปฏิบติั 108,000 ตกลงรำคำ นำยพรเพชร   หลวงธิจำ นำยพรเพชร   หลวงธิจำ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

 หนำ้ที่ขบัรถกูช้ีพ   108,000 108,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

      เหมำะสม 

24 จดัจำ้งคนงำนทั่วไปปฏิบติั 108,000 ตกลงรำคำ นำยวิทย ์ จรงิแลว้ นำยวิทย ์ จรงิแลว้ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

 หนำ้ที่เวรยำม   108,000 108,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

      เหมำะสม 

25 จดัจำ้งท ำวิจยัส ำรวจควำม 14,000 ตกลงรำคำ ม.รำชภฎัอตุรดิตถ ์ ม.รำชภฎัอตุรดิตถ ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

 พงึพอใจ   14,000 14,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

      เหมำะสม 
 

 

 

 



 

 

 

สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  ตุลาคม  2562 

ล าดับที ่ งานจัดซือ้-จัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธีการซือ้-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลทีไ่ด้รับคัดเลือก 

26 จดัจำ้งเหมำท ำเวปไซต ์ 15,000 ตกลงรำคำ น.ส.ไปรยำ  กนัตสิโล น.ส.ไปรยำ  กนัตสิโล ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

    15,000 15,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

      เหมำะสม 

27 จดัจำ้งฝังกลบขยะ 53,497.75 ตกลงรำคำ หจก.แพรพ่ำรวย หจก.แพรพ่ำรวย ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

    53,497.75 53,497.75 ตอ้งกำรและรำคำ 

      เหมำะสม 

28 จดัจำ้งซ่อมรถ กค359 8,843.55 ตกลงรำคำ บจก.วี กรุ๊ป พี เอ็น ออโตเ้ซลล ์ บจก.วี กรุ๊ป พี เอ็น ออโตเ้ซลล ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

    8,843.55 8,843.55 ตอ้งกำรและรำคำ 

      เหมำะสม 

29 จดัจำ้งซ่อมโนต้บุ๊ค 200 ตกลงรำคำ หจก.เวิลดไ์วดค์อมพิวเตอร ์ หจก.เวิลดไ์วดค์อมพิวเตอร ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

    200 200 ตอ้งกำรและรำคำ 

      เหมำะสม 

30 จดัจำ้งซ่อมรถ 81-4690  513.60 ตกลงรำคำ บจก.อีซูซุ แพร่ บจก.อีซูซุ แพร่ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

    513.60 513.60 ตอ้งกำรและรำคำ 

      เหมำะสม 
 

 

 


