
สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  ตุลาคม  2563 

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

1 จดัซือ้น ำ้มนัเชือ้เพลิง 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 1,440 ตกลงรำคำ น ำ้ด่ืมอรุณลกัษณ ์ น ำ้ด่ืมอรุณลกัษณ ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     1,440 1,440 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 

4 จดัซือ้นมโรงเรียน 100,869.60 ตกลงรำคำ บจก.โกลดม์ิลด ์ บจก.โกลดม์ิลด ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

      100,869.60 100,869.60 ตอ้งกำรและรำคำ 
        เหมำะสม 

5 จดัซือ้ชุดกีฬำพรอ้มถงุเทำ้ 4,500 ตกลงรำคำ พี พี สปอรต์ พี พี สปอรต์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

      4,500 4,500 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 
 

 

 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  ตุลาคม  2563 

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

6 จดัซือ้เวชภณัฑ ์ 1,000 ตกลงรำคำ พี พี สปอรต์ พี พี สปอรต์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

      1,000 1,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 

7 จดัซือ้เครื่องพิมพ ์2 เครื่อง 14,980 ตกลงรำคำ หจก.เวิลดไ์วด ์คอมพิวเตอร ์ หจก.เวิลดไ์วด ์คอมพิวเตอร ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     14,980 14,980 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 

8 จดัซือ้น ำ้ด่ืม+เกลือแร่ 1,920 ตกลงรำคำ นำยชรพล  ใจฉลำด นำยชรพล  ใจฉลำด ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     1,920 1,920 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 

9 จดัซือ้คอนกรีต 18,000 ตกลงรำคำ บจก.โกลดม์ิลด ์ บจก.โกลดม์ิลด ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

      100,869.60 100,869.60 ตอ้งกำรและรำคำ 
        เหมำะสม 

10 จดัซือ้ตะแกรงเหล็ก 9,480 ตกลงรำคำ รำ้นรพีพร รำ้นรพีพร ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

      9,480 9,480 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 
 

 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  ตุลาคม  2563 

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

11 จดัซือ้แอสฟัลติก คอนกรีต 26,040 ตกลงรำคำ หจก.แพรม่ีรตัน หจก.แพรม่ีรตัน ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

      26,040 26,040 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 

12 จดัซือ้วสัดกุ่อสรำ้ง 1,000 ตกลงรำคำ บจก.ย่งแซคำ้วสัดกุ่อสรำ้ง บจก.ย่งแซคำ้วสัดกุ่อสรำ้ง ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     1,000 1,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 

13 จดัซือ้วสัดสุ  ำนกังำน 1,015 ตกลงรำคำ บจก.ชมุศรีพำณิชย ์ บจก.ชมุศรีพำณิชย ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     1,015 1,015 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 

14 จดัซือ้วสัดกุ่อสรำ้ง 1,960 ตกลงรำคำ บจก.ย่งแซคำ้วสัดกุ่อสรำ้ง บจก.โกลดม์ิลด ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

      1,960 1,960 ตอ้งกำรและรำคำ 
        เหมำะสม 

15 จดัซือ้วสัดไุฟฟ้ำและวิทยุ 3,600 ตกลงรำคำ หจก.เคซีอี อิเลคทริค หจก.เคซีอี อิเลคทริค ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

      3,600 3,600 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 
 

 

 

 

 



 

 

สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  ตุลาคม  2563 

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

16 จดัซือ้น ำ้ด่ืม 1,800 ตกลงรำคำ น ำ้ด่ืมอรุณลกัษณ ์ น ำ้ด่ืมอรุณลกัษณ ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

      1,800 1,800 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 

17 จดัซือ้หนงัสือพิมพ ์ 5,100 ตกลงรำคำ รำ้นชมุศรีพำณิชย ์ รำ้นชมุศรีพำณิชย ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     5,100 5,100 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 

18 จดัจำ้งคนงำนประจ ำรถขยะ 9,500 ตกลงรำคำ นำยปรีชำ  เหล่ำใหญ่ นำยปรีชำ  เหล่ำใหญ่ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     9,500 9,500 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 

14 จดัจำ้งคนงำนท ำควำม 8,500 ตกลงรำคำ นำงชวน  ก่อกอง นำงชวน  ก่อกอง ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

  สะอำดอำคำร    8,500 8,500 ตอ้งกำรและรำคำ 
        เหมำะสม 

15 จดัจำ้งคนงำนตกแต่งสวน 9,000 ตกลงรำคำ นำยวิทย ์ จรงิแลว้ นำยวิทย ์ จรงิแลว้ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     9,000 9,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 
 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน ตุลาคม  2563  

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

16 จดัจำ้งผูช้่วยเจำ้หนำ้ที่ธุรกำร 8,500 ตกลงรำคำ นำยทรงฤทธิ์  กลว้ยค ำ นำยทรงฤทธิ์  กลว้ยค ำ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

  (กองคลงั)   8,500 8,500 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

17 จดัจำ้งผูช้่วยเจำ้หนำ้ที่ธุรกำร 8,500 ตกลงรำคำ นำยณฐัพงษ ์ จบัจ่ำย นำยณฐัพงษ ์ จบัจ่ำย ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

  (กองกำรศกึษำ)   8,500 8,500 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

18 จดัจำ้งผูช้่วยเจำ้หนำ้ที่ 8,500 ตกลงรำคำ นำยปิติพงษ ์ ชื่นชม นำยปิติพงษ ์ ชื่นชม ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

  จดัเก็บรำยได ้   8,500 8,500 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

19 จดัจำ้งคนงำนขบัรถกูช้ีพ 9,000 ตกลงรำคำ นำยพรเพชร  หลวงธิจำ นำยพรเพชร  หลวงธิจำ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

      9,000 9,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

20 จดัจำ้งผูช้่วยเจำ้หนำ้ที่ 8,500 ตกลงรำคำ นำยกิตติกร   ทิพยปั์ญญำ นำยกิตติกร   ทิพยปั์ญญำ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

  วิเครำะหน์โยบำยและแผน   8,500 8,500 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 
 
 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  ตุลาคม  2563  

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

21 จดัจำ้งผูช้่วยเจำ้หนำ้ที่พสัดุ 8,500 ตกลงรำคำ น.ส.อญัชลี  อรุณทิพยไ์พฑรูย ์ น.ส.อญัชลี  อรุณทิพยไ์พฑรูย ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     8,500 8,500 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

22 จดัจำ้งผูช้่วยเจำ้ที่ธุรกำร 8,500 ตกลงรำคำ น.ส.พิมพกำนต ์ แดนดง น.ส.พิมพกำนต ์ แดนดง ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

  (กองช่ำง)   8,500 8,500 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

23 จดัจำ้งผูช้่วยนกัพฒันำชมุชน 8,500 ตกลงรำคำ น.ส.พชัรำพิชญ ์ ฝักฝ่ำย น.ส.พชัรำพิชญ ์ ฝักฝ่ำย ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     8,500 8,500 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

24 จดัจำ้งท ำเว็ปไซต ์ 15,000 ตกลงรำคำ น.ส.ไปรยำ  กนัตสีโล น.ส.ไปรยำ  กนัตสีโล ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

      15,000 15,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

25 จดัจำ้งก ำจดัขยะมลูฝอย 350,000 ตกลงรำคำ หจก.แพรพ่ำรวย หจก.แพรพ่ำรวย ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     350,000 350,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 
 
 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  ตุลาคม  2563  

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

26 จดัจำ้งส ำรวจควำมพงึพอใจ 14,000 ตกลงรำคำ มหำวิทยำลยัรำชภฎัอตุรดิตถ ์ มหำวิทยำลยัรำชภฎัอตุรดิตถ ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     14,000 14,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

27 จดัจำ้งซ่อมเครื่องปรบัอำกำศ 1,100 ตกลงรำคำ หวัดงแอร ์ หวัดงแอร ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     1,100 1,100 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

28 จดัจำ้งท ำป้ำย 300 ตกลงรำคำ รำ้นครูตุ๋ยสติกเกอร ์ รำ้นครูตุ๋ยสติกเกอร ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     300 300 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

29 จดัจำ้งซ่อมเครื่องปรบัอำกำศ 9,000 ตกลงรำคำ หวัดงแอร ์ หวัดงแอร ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

  (กองคลงั)    9,000 9,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

30 จดัจำ้งอำหำรว่ำงและ 19,500 ตกลงรำคำ นำงขนัแกว้  จนัทรท์อง นำงขนัแกว้  จนัทรท์อง ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

  เครื่องด่ืม   19,500 19,500 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 
 
 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  ตุลาคม  2563  

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

31 จดัจำ้งท ำป้ำย 600 ตกลงรำคำ รำ้นครุตุ๋ยสติกเกอร ์ รำ้นครุตุ๋ยสติกเกอร ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     600 600 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

32 จดัจำ้งเหมำตกแต่งสถำนที่ 8,000 ตกลงรำคำ นำยอนนัต ์ กำศสนุก นำยอนนัต ์ กำศสนุก ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     8,000 8,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

33 จดัจำ้งท ำป้ำยลอยกระทง 400 ตกลงรำคำ รำ้นครุตุ๋ยสติกเกอร ์ รำ้นครุตุ๋ยสติกเกอร ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     400 400 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

34 จดัจำ้งซ่อมคอมพิวเตอร ์ 300 ตกลงรำคำ หจก.ท็อปวิวพอยท ์ หจก.ท็อปวิวพอยท ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     300 300 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

35 จดัจำ้งซ่อมคอมพิวเตอร ์ 500 ตกลงรำคำ หจก.เวิลดไ์วด ์คอมพิวเตอร ์ หจก.เวิลดไ์วด ์คอมพิวเตอร ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     500 500 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 
 
 

 

 

 


