
สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  พฤศจิกายน  2563 

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

1 จดัซือ้วสัดกุ่อสรา้ง 1,260 ตกลงราคา รา้นกิจเจรญิ รา้นกิจเจรญิ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      1,260 1,260 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

2 จดัซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 1,150 ตกลงราคา บจก.ชมุศรีพาณิชย ์ บจก.ชมุศรีพาณิชย ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     1,150 1,150 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

3 จดัซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 585 ตกลงราคา บจก.ส.ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต บจก.ส.ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     585 585 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

4 จดัซือ้อปุกรณแ์ข่งขนักีฬา 6,770 ตกลงราคา พี พี สปอรต์ พี พี สปอรต์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      6,770 6,770 ตอ้งการและราคา 
        เหมาะสม 

5 จดัซือ้วสัดไุฟฟ้าและวิทยุ 52,300 ตกลงราคา หจก.เคซีอี อิเลคทริค หจก.เคซีอี อิเลคทริค ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      52,300 52,300 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 
 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน พฤศจิกายน  2563  

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

6 จดัซือ้น า้มนัเด่นชยั 100,000 ตกลงราคา หจก.น า้มนัเด่นชยั หจก.น า้มนัเด่นชยั ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      100,000 100,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

7 จดัซือ้หนงัสือพิมพ ์ 5,270 ตกลงราคา รา้นชมุศรีพาณิชย ์ รา้นชมุศรีพาณิชย ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     5,270 5,270 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

8 จดัซือ้น า้ด่ืม 2,500 ตกลงราคา น า้ด่ืมอรุณลกัษณ ์ น า้ด่ืมอรุณลกัษณ ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     2,500 2,500 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

9 จดัซือ้นมศนูยเ์ด็ก 77,135.80 ตกลงราคา บจก.โกลดม์ิลด ์ บจก.โกลดม์ิลด ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     77,135.80 77,135.80 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

10 จดัซือ้นมโรงเรียน 207,481.64 ตกลงราคา บจก.โกลดม์ิลด ์ บจก.โกลดม์ิลด ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     207,481.64 207,481.64 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  พฤศจิกายน  2563  

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

11 จดัซือ้วสัดยุานพาหนะ 800 ตกลงราคา รา้นเจรญิกิจอะไหล่ยนต ์ รา้นเจรญิกิจอะไหล่ยนต ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  และขนสง่    800 800 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

12 จดัซือ้วสัดเุชือ้เพลิงและ 840 ตกลงราคา รา้นเจรญิกิจอะไหล่ยนต ์ รา้นเจรญิกิจอะไหล่ยนต ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  หลอ่ลื่น   840 840 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

13 จดัจา้งซ่อมเครื่องปรบัอากาศ 1,700 ตกลงราคา รา้นหวัดงแอร ์ รา้นหวัดงแอร ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     1,700 1,700 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

14 จดัจา้งซ่อมเครื่องปริน้เตอร ์ 2,000 ตกลงราคา หจก.เวิลดไ์วด ์คอมพิวเตอร ์ หจก.เวิลดไ์วด ์คอมพิวเตอร ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     2,000 2,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

15 จดัจา้งซ่อมแซมไฟกิ่ง 7,650 ตกลงราคา นายอดลุย ์ แกว้วิเศษ นายอดลุย ์ แกว้วิเศษ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     7,650 7,650 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

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

16 จดัจา้งท าป้าย 1,350 ตกลงราคา บิก๊บมู งานปา้ย บิก๊บมู งานปา้ย ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      1,350 1,350 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

17 จดัจา้งลงนามถวายพระพร 1,000 ตกลงราคา หนงัสือพิมพข์่าวเมืองแพร่ หนงัสือพิมพข์่าวเมืองแพร่ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     1,000 1,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

18 จดัจา้งซ่อมรถจกัรยานยนต ์ 460 ตกลงราคา รา้นช่างอนนัต ์ รา้นช่างอนนัต ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  กนล 384   460 460 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

19 จดัจา้งท าป้าย 1,070 ตกลงราคา บิก๊บมู งานปา้ย บิก๊บมู งานปา้ย ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     1,070 1,070 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

20 จดัจา้งซ่อมรถจกัรยานยนต ์ 750 ตกลงราคา รา้นช่างอนนัต ์ รา้นช่างอนนัต ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  กยม 665   750 750 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  พฤศจิกายน  2563  

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

21 จดัจา้งซ่อมรถยนต ์ 2,200 ตกลงราคา รา้นแพรเ่มดิกช็อป รา้นแพรเ่มดิกช็อป ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  กท 1574    2,200 2,200 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

22   ตกลงราคา   ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

       ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

23   ตกลงราคา   ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

       ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

24   ตกลงราคา   ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

       ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

25   ตกลงราคา   ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

       ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 

 


