
สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  พฤษภาคม  2563 

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

1 จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร ์ 11,020 ตกลงราคา หจก.ท๊อปวิวพอ้ยท ์ หจก.ท๊อปวิวพอ้ยท ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      11,020 11,020 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

2 จดัซือ้วสัดสุ  านกังาน 7,206 ตกลงราคา บจก.ชมุศรีพาณิชย ์ บจก.ชมุศรีพาณิชย ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  (ส านกัปลดั)   7,206 7,206 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

3 จดัซือ้วสัดสุ  านกังาน 1,740 ตกลงราคา บจก.ชมุศรีพาณิชย ์ บจก.ชมุศรีพาณิชย ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  (กองคลงั)   1,740 1,740 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

4 จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร ์ 2,010 ตกลงราคา หจก.เวิลดไ์วด ์คอมพิวเตอร ์ หจก.เวิลดไ์วด ์คอมพิวเตอร ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      2,010 2,010 ตอ้งการและราคา 
        เหมาะสม 

5 จดัซือ้วสัดกุ่อสรา้ง 6,200 ตกลงราคา บจก.ย่งแซ  บจก.ย่งแซ  ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      6,200 6,200 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 
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6 จดัซือ้นมโรงเรียน 89,210.56 ตกลงราคา บจก.โกลดม์ิลด ์ บจก.โกลดม์ิลด ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      89,210.56 89,210.56 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

7 จดัซือ้ไมโครโฟน 2,500 ตกลงราคา บจก.เทคนิคเทเลคอม บจก.เทคนิคเทเลคอม ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     2,500 2,500 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

8 จดัซือ้หมกึ 3,200 ตกลงราคา หจก.เวิลดไ์วด ์คอมพิวเตอร ์ หจก.เวิลดไ์วด ์คอมพิวเตอร ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     3,200 3,200 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

9 จดัซือ้วสัดไุฟฟ้า 20,270 ตกลงราคา หจก.เคซีอี อิเลคทริค หจก.เคซีอี อิเลคทริค ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     20,270 20,270 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

10 จดัซือ้เครื่องปรบัอากาศ 32,400 ตกลงราคา บจก.ศกัดิช์ยัโซลชุั่น บจก.ศกัดิช์ยัโซลชุั่น ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  (ส านกัปลดั)   32,400 32,400 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
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11 จดัซือ้เครื่องปรบัอากาศ 32,400 ตกลงราคา บจก.ศกัดิช์ยัโซลชุั่น บจก.ศกัดิช์ยัโซลชุั่น ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  (กองคลงั)   32,400 32,400 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

12 จดัซือ้หนงัสือพิมพ ์ 5,100 ตกลงราคา รา้นชมุศรีพาณิชย ์ รา้นชมุศรีพาณิชย ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     5,100 5,100 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

13 จดัซือ้น า้ด่ืม  ตกลงราคา น า้ด่ืมมงักร น า้ด่ืมมงักร ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

       ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

14 จดัจา้งซ่อมเครื่องขยายเสียง 10,400 ตกลงราคา บจก.เทคนิคเทเลคอม บจก.เทคนิคเทเลคอม ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     10,400 10,400 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

15 จดัจา้งซ่อมรถ บพ 79 9,540 ตกลงราคา อู่ช่างเอก 2006 อู่ช่างเอก 2006 ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     9,540 9,540 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
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16 จดัจา้งซ่อมเสียงตามสาย 10,000 ตกลงราคา บจก.เทคนิคเทเลคอม บจก.เทคนิคเทเลคอม ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      10,000 10,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

17 จดัจา้งท าป้าย 360 ตกลงราคา บิก๊บมู งานปา้ย บิก๊บมู งานปา้ย ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     360 360 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

18 จดัจา้งซ่อมเครื่องขยายเสียง 10,400 ตกลงราคา บจก.เทคนิคเทเลคอม บจก.เทคนิคเทเลคอม ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     10,400 10,400 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

19 จดัจา้งซ่อมรถจกัรยานยนต ์ 970 ตกลงราคา รา้นช่างอนนัต ์ รา้นช่างอนนัต ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  กนล 384   970 970 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

20 จดัจา้งซ่อมไฟกิ่ง 6,000 ตกลงราคา นายอดลุย ์ แกว้วิเศษ นายอดลุย ์ แกว้วิเศษ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     6,000 6,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
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21 จดัจา้งลงนามถวายพระพร 1,000 ตกลงราคา นสพ.ข่าวเมืองแพร่ นสพ.ข่าวเมืองแพร่ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      1,000 1,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

22 จดัจา้งซ่อมรถยนต ์ 1,070 ตกลงราคา อู่ช่างเอก 2006 อู่ช่างเอก 2006 ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  80-8593   1,070 1,070 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

23   ตกลงราคา   ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

       ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

24   ตกลงราคา   ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

       ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

25   ตกลงราคา   ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

       ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 


