
สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  มิถุนายน  2563 

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

1 จดัซือ้วสัดอุปุกรณ ์ 6,900 ตกลงราคา รา้นขนมจีนขยุม้พนัธุไ์ม ้ รา้นขนมจีนขยุม้พนัธุไ์ม ้ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  ปรบัปรุงภมูิทศัน ์    6,900 6,900 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

2 จดัซือ้วสัดกุ่อสรา้ง 48,228 ตกลงราคา รพีพรการคา้ รพีพรการคา้ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     48,228 48,228 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

3 จดัซือ้วสัดกุ่อสรา้ง 2,070 ตกลงราคา บจก.ย่งแซ บจก.ย่งแซ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     2,070 2,070 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

4 จดัซือ้บล็อกตวัหนอน 44,800 ตกลงราคา ลา้นนากระเบือ้ง ลา้นนากระเบือ้ง ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      44,800 44,800 ตอ้งการและราคา 
        เหมาะสม 

5 จดัซือ้ทราย 9,800 ตกลงราคา นายธีรยทุธ  ขนัตี นายธีรยทุธ  ขนัตี ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      9,800 9,800 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 
 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  มิถุนายน  2563  

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

6 จดัซือ้ซิลิโคน 300 ตกลงราคา เจรญิกิจอะไหลย่นต ์ เจรญิกิจอะไหลย่นต ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  พรอ้มอปุกรณใ์ชย้ิง    300 300 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

7 จดัซือ้แบตเตอรี่ 3,400 ตกลงราคา หจก.เคซีอี อิเลคทริค หจก.เคซีอี อิเลคทริค ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     3,400 3,400 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

8 จดัซือ้ถงุมือหนงั 5,100 ตกลงราคา บจก.ชมุศรีพาณิชยแ์พร่ บจก.ชมุศรีพาณิชยแ์พร่ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     5,100 5,100 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

9 จดัซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 2,048 ตกลงราคา บจก.ส.ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต บจก.ส.ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     2,048 2,048 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

10 จดัซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 960 ตกลงราคา บจก.ชมุศรีพาณิชยแ์พร่ บจก.ชมุศรีพาณิชยแ์พร่ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     960 960 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  มิถุนายน  2563  

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

11 จดัซือ้หนา้กากป้องกนัสารเคมี 8,250 ตกลงราคา เอเจ ซพัพลาย เอเจ ซพัพลาย ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      8,250 8,250 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

12 จดัซือ้นมโรงเรียน 152,169.08 ตกลงราคา บจก.โกลดม์ิลด ์ บจก.โกลดม์ิลด ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     152,169.08 152,169.08 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

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

     1,520 1,520 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

14 จดัซือ้หนงัสือพิมพ ์ 5,290 ตกลงราคา รา้นชมุศรีพาณิชย ์ รา้นชมุศรีพาณิชย ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     5,290 5,290 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

15 จดัซือ้คอนกรีตผสมเสรจ็ 65,620 ตกลงราคา บรษิัท ธนาวฒันค์อนกรีต จ ากดั บรษิัท ธนาวฒันค์อนกรีต จ ากดั ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     65,620 65,620 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  มิถุนายน  2563  

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

16 จดัจา้งซ่อมรถ กยม 665 2,500 ตกลงราคา รา้นช่างอนนัต ์ รา้นช่างอนนัต ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      2,500 2,500 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

17 จดัจา้งซ่อมรถ 1กข7736 720 ตกลงราคา รา้นช่างอนนัต ์ รา้นช่างอนนัต ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     720 720 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

18 จดัจา้งรือ้ถอนสิ่งปลกูสรา้ง 90,000 ตกลงราคา นายอรุณ  ธุระกิจ นายอรุณ  ธุระกิจ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  เมรุ   90,000 90,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

19 จดัจา้งซ่อมรถ กพษ 346 550 ตกลงราคา รา้นช่างอนนัต ์ รา้นช่างอนนัต ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     550 550 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

20 จดัจา้งซ่อมรถ 80-8593 7,560 ตกลงราคา อู่ช่างเอก 2006 อู่ช่างเอก 2006 ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     7,560 7,560 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  มิถุนายน  2563 

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

21 จดัจา้งซ่อมรถ 80-8593 9,930 ตกลงราคา อู่ช่างเอก 2006 อู่ช่างเอก 2006 ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      9,930 9,930 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

22 จดัจา้งซ่อมเครื่องปรบัอากาศ 19,800 ตกลงราคา หวัดงแอร ์ หวัดงแอร ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     19,800 19,800 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

23 จดัจา้งท าอาหารประชมุสภา 4,550 ตกลงราคา นางสพุิน  ขา้มเขา นางสพุิน  ขา้มเขา ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     4,550 4,550 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

24 จดัจา้งซ่อมรถ กฉ 1225 8,743.67 ตกลงราคา บจก.แพรย่นตรการมิตซู บจก.แพรย่นตรการมิตซู ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     8,743.67 8,743.67 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

25 จดัจา้งลงนามถวายพระพร 1,000 ตกลงราคา หนงัสือพิมพเ์สียงแพร่ หนงัสือพิมพเ์สียงแพร่ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     1,000 1,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  มิถุนายน  2563  

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

26 จดัจา้งลงนามถวายพระพร 1,000 ตกลงราคา หนงัสือพิมพข์่าวเมืองแพร่ หนงัสือพิมพข์่าวเมืองแพร่ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      1,000 1,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

27 จดัจา้งซ่อมรถ 81-4690 1,600 ตกลงราคา จ าปาการยาง จ าปาการยาง ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     1,600 1,600 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

28   ตกลงราคา   ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

       ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

29   ตกลงราคา   ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

       ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

30   ตกลงราคา   ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

       ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 

 


