
สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2563 

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

1 จดัซือ้วสัดสุ  ำนกังำน 5,290 ตกลงรำคำ บจก.ชมุศรีพำณิชยแ์พร ่จ ำกดั บจก.ชมุศรีพำณิชยแ์พร ่จ ำกดั ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

      5,290 5,290 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 

2 จดัซือ้วสัดสุ  ำนกังำน 2,070 ตกลงรำคำ บจก.ชมุศรีพำณิชยแ์พร ่จ ำกดั บจก.ชมุศรีพำณิชยแ์พร ่จ ำกดั ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     2,070 2,070 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 

3 จดัซือ้วสัดกุ่อสรำ้ง 800 ตกลงรำคำ บจก.ย่งแซคำ้วสัดกุ่อสรำ้ง บจก.ย่งแซคำ้วสัดกุ่อสรำ้ง ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     800 800 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 

4 จดัซือ้สำรเคมีก ำจดัยงุ 19,800 ตกลงรำคำ เอ เจ ซพัพลำย เอ เจ ซพัพลำย ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

      19,800 19,800 ตอ้งกำรและรำคำ 
        เหมำะสม 

5 จดัซือ้กรวยจรำจร 37,250 ตกลงรำคำ แพรก่ำรดบัเพลิง แพรก่ำรดบัเพลิง ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

      37,250 37,250 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 
 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2563  

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

6 จดัซือ้แผงกัน้จรำจร 54,000 ตกลงรำคำ แพรก่ำรดบัเพลิง แพรก่ำรดบัเพลิง ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

      54,000 54,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

7 จดัซือ้วสัดงุำนบำ้นงำนครวั 5,354 ตกลงรำคำ บจก.ส.ซุปเปอรม์ำรเ์ก็ต บจก.ส.ซุปเปอรม์ำรเ์ก็ต ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     5,354 5,354 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

8 จดัซือ้คอมพิวเตอร ์ 22,000 ตกลงรำคำ หจก.เวิลดไ์วด ์เทคโนโลยี  หจก.เวิลดไ์วด ์เทคโนโลยี  ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     22,000 22,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

9 จดัซือ้วสัดอุปุกรณโ์ครงกำร 8,500 ตกลงรำคำ นำงกญัญห์ำ  ก๋ำทองทุ่ง นำงกญัญห์ำ  ก๋ำทองทุ่ง ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

  อนรุกัษภ์มูิปัญญำ   8,500 8,500 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

10 จดัซือ้น ำ้ด่ืม  ตกลงรำคำ น ำ้ด่ืมมงักร น ำ้ด่ืมมงักร ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

       ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 
 
 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2563  

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

11 จดัซือ้หนงัสือพิมพ ์ 5,290 ตกลงรำคำ รำ้นชมุศรีพำณิชยแ์พร่ รำ้นชมุศรีพำณิชยแ์พร่ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

      5,290 5,290 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

12 จดัซือ้น ำ้มนัเชือ้เพลิง 100,000 ตกลงรำคำ หจก.น ำ้มนัเด่นชยั หจก.น ำ้มนัเด่นชยั ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

  2 เดือน   100,000 100,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

13 จดัซือ้อปุกรณเ์ครื่องเขียน 450 ตกลงรำคำ บจก.ส.ซุปเปอรม์ำรเ์ก็ต บจก.ส.ซุปเปอรม์ำรเ์ก็ต ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

  โครงกำรอนรุกัษภ์มูิปัญญำฯ   450 450 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

14 จดัซือ้วสัดสุ  ำนกังำน 13,300 ตกลงรำคำ บจก.ชมุศรีพำณิชย ์ บจก.ชมุศรีพำณิชย ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     13,300 13,300 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

15 จดัจำ้งเปลี่ยนยำง 1,600 ตกลงรำคำ จ ำปำกำรยำง จ ำปำกำรยำง ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

  รถยนตท์ะเบียน 81-4690   1,600 1,600 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 
 
 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2563  

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

16 จดัจำ้งซ่อมรถ 1กข 7736 2,500 ตกลงรำคำ รำ้นช่ำงอนนัต ์ รำ้นช่ำงอนนัต ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

      2,500 2,500 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

17 จดัจำ้งตรวจซ่อมบ ำรุง 19,800 ตกลงรำคำ หวัดงแอร ์ หวัดงแอร ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

  รกัษำแอร ์   19,800 19,800 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

18 จดัจำ้งซ่อมแอร ์ 3,200 ตกลงรำคำ หวัดงแอร ์ หวัดงแอร ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

  (ศนูยเ์ด็ก)   3,200 3,200 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

19 จดัจำ้งซ่อมรถ 81-4690 5,600 ตกลงรำคำ อู่ช่ำงเอก 2006 อู่ช่ำงเอก 2006 ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     5,600 5,600 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

20 จดัจำ้งซ่อมเครื่องปริน้เตอร ์ 2,290 ตกลงรำคำ หจก.เวิลดไ์วด ์เทคโนโลยี  หจก.เวิลดไ์วด ์เทคโนโลยี  ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     2,290 2,290 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 
 
 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2563  

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

21 จดัจำ้งท ำป้ำย 800 ตกลงรำคำ รำ้นครูตุ่ยสติกเกอร ์ รำ้นครูตุ่ยสติกเกอร ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

      800 800 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

22 จดัจำ้งลงนำมถวำยพระพร 1,000 ตกลงรำคำ น.ส.พ.แพรข่่ำว น.ส.พ.แพรข่่ำว ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     1,000 1,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

23 จดัจำ้งลงนำมถวำยพระพร 1,500 ตกลงรำคำ น.ส.พ.ธุรกิจแพร่ น.ส.พ.ธุรกิจแพร่ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     900 900 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

24 จดัจำ้งซ่อมคอมพิวเตอร ์ 7,400 ตกลงรำคำ รำ้นบำ้นคอม รำ้นบำ้นคอม ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     7,400 7,400 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

25 จดัจำ้งซ่อมคอมพิวเตอร ์ 7,400 ตกลงรำคำ รำ้นบำ้นคอม รำ้นบำ้นคอม ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     7,400 7,400 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 
 
 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2563  

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

26 จดัจำ้งซ่อมแซมไฟกิ่ง 7,200 ตกลงรำคำ นำยอดลุย ์ แกว้วิเศษ นำยอดลุย ์ แกว้วิเศษ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

      7,200 7,200 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

27 จดัจำ้งพ่นฝอยละอองเคมี 900 ตกลงรำคำ นำยพนัธุม์งคล  สีขำว นำยพนัธุม์งคล  สีขำว ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

  ก ำจดัยงุ   900 900 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

28 จดัจำ้งท ำป้ำย 200 ตกลงรำคำ รำ้นครุตุ่ยสติกเกอร ์ รำ้นครุตุ่ยสติกเกอร ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     200 200 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

29 จดัจำ้งลงนำมถวำยพระพร 1,000 ตกลงรำคำ หนงัสือพิมพเ์สียงแพร่ หนงัสือพิมพเ์สียงแพร่ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     1,000 1,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

30 จดัจำ้งพ่นฝอยละอองเคมี 1,500 ตกลงรำคำ นำยพนัธุม์งคล  สีขำว นำยพนัธุม์งคล  สีขำว ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

  ก ำจดัยงุ   1,500 1,500 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 
 
 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2563  

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

31 จดัจำ้งลงนำมถวำยพระพร 1,000 ตกลงรำคำ หนงัสือพิมพแ์พรข่่ำว หนงัสือพิมพแ์พรข่่ำว ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

      1,000 1,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

32 จดัจำ้งลงนำมถวำยพระพร 1,000 ตกลงรำคำ หนงัสือพิมพข์่ำวเมืองแพร่ หนงัสือพิมพข์่ำวเมืองแพร่ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     1,000 1,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

33 จดัจำ้งท ำอำหำร อำหำรว่ำง 11,250 ตกลงรำคำ นำงประพนัธ ์ จบัจ่ำย นำงประพนัธ ์ จบัจ่ำย ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

  โครงกำรภมูิปัญญำฯ   11,250 11,250 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

34 จดัจำ้งท ำป้ำย 650 ตกลงรำคำ บิก๊บมุ งำนปำ้ย บิก๊บมุ งำนปำ้ย ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     650 650 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

35   ตกลงรำคำ   ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

       ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 
 
 

 

 

 


