
สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  พฤศจิกายน  2562 

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

1 จดัซือ้วสัดสุ  ำนกังำน 1,826 ตกลงรำคำ บจก.ชมุศรีพำณิชย ์ บจก.ชมุศรีพำณิชย ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

      1,826 1,826 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 

2 จดัซือ้แบตเตอรี่ GS N100 3,700 ตกลงรำคำ หจก.ป.มั่นคงแบตเตอรี่เซลล ์ หจก.ป.มั่นคงแบตเตอรี่เซลล ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     3,700 3,700 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 

3 จดัซือ้วสัดสุ  ำนกังำน 11,634 ตกลงรำคำ บจก.ชมุศรีพำณิชย ์ บจก.ชมุศรีพำณิชย ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     11,634 11,634 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 

4 จดัซือ้อปุกรณก์ำรแข่งขนั  26,450 ตกลงรำคำ พี พี สปอรต์ พี พี สปอรต์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

  ฟตุบอล    26,450 26,450 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 

5 จดัซือ้น ำ้ด่ืมกีฬำฟุตบอล 2,000 ตกลงรำคำ นำงสำวนิชำภำ  จนัสอน นำงสำวนิชำภำ  จนัสอน ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

      2,000 2,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 
 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  พฤศจิกายน  2562 

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

6 จดัซือ้น ำ้มนั 100,000 ตกลงรำคำ บจก.น ำ้มนัเด่นชยั บจก.น ำ้มนัเด่นชยั ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

      100,000 100,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

7 จดัซือ้หนงัสือพิมพ ์ 5,270 ตกลงรำคำ บจก.ชมุศรีพำณิชยแ์พร่ บจก.ชมุศรีพำณิชยแ์พร่ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     5,270 5,270 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

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

     1,200 1,200 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

9 จดัซือ้พำนพุ่ม 1,300 ตกลงรำคำ บจก.ชมุศรีพำณิชยแ์พร่ บจก.ชมุศรีพำณิชยแ์พร่ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     1,300 1,300 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

10 จดัจำ้งซ่อมตูส้ำขำโทรศพัท ์ 6,600 ตกลงรำคำ บจก.เทคนิคเทเลคอม  บจก.เทคนิคเทเลคอม  ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     6,600 6,600 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 
 
 

 

 

 



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

11 จดัจำ้งซ่อมแซมไฟกิ่ง 10,350 ตกลงรำคำ นำยอดลุย ์ แกว้วิเศษ นำยอดลุย ์ แกว้วิเศษ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     10,350 10,350 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

12 จดัจำ้งท ำป้ำย 2,400 ตกลงรำคำ บิก๊บมูงำนปำ้ย บิก๊บมูงำนปำ้ย ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     2,400 2,400 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

13 จดัจำ้งท ำป้ำยประชำสมัพนัธ ์ 1,350 ตกลงรำคำ บิก๊บมูงำนปำ้ย บิก๊บมูงำนปำ้ย ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

  ฟตุบอล   1,350 1,350 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

14 จดัจำ้งซ่อมคอมพิวเตอร ์ 2,400 ตกลงรำคำ หจก.เวิลดไ์วดค์อมพิวเตอร ์ หจก.เวิลดไ์วดค์อมพิวเตอร ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

                             2,400                   2,400 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 

15 จดัจำ้งลงนำมถวำยพระพร 1,000 ตกลงรำคำ หนงัสือพิมพเ์สียงแพร่ หนงัสือพิมพเ์สียงแพร่ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     1,000 1,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 
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16 จดัจำ้งลงนำมถวำยพระพร 1,000 ตกลงรำคำ หนงัสือพิมพแ์พรข่่ำว หนงัสือพิมพแ์พรข่่ำว ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

    1,000 1,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

      เหมำะสม 

17 จดัจำ้งลงนำมถวำยพระพร 1,500 ตกลงรำคำ หนงัสือพิมพธ์ุรกิจแพร ่ หนงัสือพิมพธ์ุรกิจแพร่ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

    1,500 1,500 ตอ้งกำรและรำคำ 

      เหมำะสม 

18 จดัจำ้งซ่อมระบบสียงตำมสำย 3,900 ตกลงรำคำ บจก.เทคนิคเทเลคอม  บจก.เทคนิคเทเลคอม  ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

    3,900 3,900 ตอ้งกำรและรำคำ 

      เหมำะสม 

19 จดัจำ้งเตรียมสนำมแข่งขนั 3,000 ตกลงรำคำ นำยพรหมมินทร ์ กองแกว้ นำยพรหมมินทร ์ กองแกว้ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

    3,000 3,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

      เหมำะสม 

20 จดัจำ้งคนงำนทั่วไปปฎิบติั 7,000 ตกลงรำคำ นำยกิจชนะ  สิทธิศวร นำยกิจชนะ  สิทธิศวร ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

 หนำ้ที่ประจ ำศนูยก์ูช้ีพกูภ้ยั   7,000 7,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

      เหมำะสม 
 
 

 

 

 


