
สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  เมษายน  2563 

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

1 จดัซือ้หมกึคอมพิวเตอร ์ 1,500 ตกลงราคา หจก.เวิลดไ์วด ์คอมพิวเตอร ์ หจก.เวิลดไ์วด ์คอมพิวเตอร ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      1,500 1,500 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

2 จดัซือ้น า้ยาฆ่าเชือ้ 36,100 ตกลงราคา เอ เจ ซพัพลาย เอ เจ ซพัพลาย ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     36,100 36,100 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

3 จดัซือ้วสัดกุ่อสรา้ง 16,170 ตกลงราคา รพีพร การคา้ รพีพร การคา้ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     16,170 16,170 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

4 จดัซือ้วสัดไุฟฟ้า 5,005 ตกลงราคา หจก.เคซีอี อิเลคทริค หจก.เคซีอี อิเลคทริค ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      5,005 5,005 ตอ้งการและราคา 
        เหมาะสม 

5 จดัซือ้เจลลา้งมือ 20,500 ตกลงราคา ชารล์อตคลินิกเวชกรรม ชารล์อตคลินิกเวชกรรม ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      20,500 20,500 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 
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ประจ าเดือน  เมษายน  2563  

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

6 จดัซือ้ถงัขยะ 9,490 ตกลงราคา บจก.สยามโกลบอลเฮา้ส ์ บจก.สยามโกลบอลเฮา้ส ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      9,490 9,490 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

7 จดัซือ้ตูบ้านเลื่อนกระจก 7,200 ตกลงราคา หจก.ซงัฮวดหลี เฟอรน์ิเจอร ์ หจก.ซงัฮวดหลี เฟอรน์ิเจอร ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     7,200 7,200 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

8 จดัซือ้ชุดไมโครโฟน 2,800 ตกลงราคา รา้นหน่องอิเลคทรอนิค รา้นหน่องอิเลคทรอนิค ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     2,800 2,800 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

9 จดัซือ้เกา้อี ้ 2,500 ตกลงราคา หจก.บา้นใหม่เอี่ยม หจก.บา้นใหม่เอี่ยม ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  (กองการศกึษา)   2,500 2,500 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

10 จดัซือ้เกา้อี ้ 7,500 ตกลงราคา หจก.บา้นใหม่เอี่ยม หจก.บา้นใหม่เอี่ยม ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  (ส านกัปลดั)   7,500 7,500 ตอ้งการและราคา 

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

11 จดัซือ้วสัดกุ่อสรา้ง 1,900 ตกลงราคา บจก.ย่งแซคา้วสัดกุ่อสรา้ง บจก.ย่งแซคา้วสัดกุ่อสรา้ง ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     1,900 1,900 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

12 จดัซือ้วสัดกุ่อสรา้ง 1,425 ตกลงราคา บจก.ย่งแซคา้วสัดกุ่อสรา้ง บจก.ย่งแซคา้วสัดกุ่อสรา้ง ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     1,425 1,425 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

13 จดัซือ้น า้ด่ืม 1,520 ตกลงราคา น า้ด่ืมมงักร น า้ด่ืมมงักร ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     1,520 1,520 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

14 จดัซือ้หนงัสือพิมพ ์ 5,270 ตกลงราคา รา้นชมุศรีพาณิชย ์ รา้นชมุศรีพาณิชย ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      5,270 5,270 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

15 จดัจา้งซ่อมรถบรรทุกน า้ 430 ตกลงราคา อู่ช่างเอก 2006 อู่ช่างเอก 2006 ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     430 430 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
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16 จดัจา้งพ่นฝอยละอองเคมี 900 ตกลงราคา นายพนัธุม์งคล  สีขาว นายพนัธุม์งคล  สีขาว ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     900 900 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

17 จดัจา้งซ่อมแอร ์ 3,100 ตกลงราคา หวัดงแอร ์ หวัดงแอร ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     3,100 3,100 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

18 จดัจา้งท าป้าย 11,250 ตกลงราคา รา้นเอกศิลป์ รา้นเอกศิลป์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     11,250 11,250 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

19 จดัจา้งซ่อมแซมไฟกิ่ง 5,100 ตกลงราคา นายอดลุย ์ แกว้วิเศษ นายอดลุย ์ แกว้วิเศษ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      5,100 5,100 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

20 จดัจา้งซ่อมรถจกัรยานยนต ์ 650 ตกลงราคา รา้นช่างอนนัต ์ รา้นช่างอนนัต ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  1กข-7736   650 650 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
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21 จดัจา้งซ่อมรถขุดตกั 7,186.12 ตกลงราคา บจก.แจสมอเตอรเ์วิรค์ บจก.แจสมอเตอรเ์วิรค์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     7,186.12 7,186.12 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

22 จดัจา้งลงนามถวายพระพร 1,000 ตกลงราคา นสพ.ข่าวเมืองแพร่ นสพ.ข่าวเมืองแพร่ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     1,000 1,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

23 จดัจา้งซ่อมคอมพิวเตอร ์ 700 ตกลงราคา หจก.เวิลดไ์วด ์คอมพิวเตอร ์ หจก.เวิลดไ์วด ์คอมพิวเตอร ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     700 700 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

24      ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

       ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

25      ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

       ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 

 


