
สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  สิงหาคม  2563 

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

1 จดัซือ้กระจกโคง้มน 45,000 ตกลงราคา แพรอ่ปุกรณด์บัเพลิง แพรอ่ปุกรณด์บัเพลิง ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      45,000 45,000 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

2 จดัซือ้วสัดยุานพาหนะ 1,160 ตกลงราคา เจรญิกิจอะไหลย่นต ์ เจรญิกิจอะไหลย่นต ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     1,160 1,160 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

3 จดัซือ้เครื่องอดักอ้นพลาสติก 8,000 ตกลงราคา บจก. 3 อาร ์ บจก. 3 อาร ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     8,000 8,000 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

4 จดัซือ้วสัดกุ่อสรา้ง 3,825 ตกลงราคา บจก.ย่งแซคา้วสัดกุ่อสรา้ง บจก.ย่งแซคา้วสัดกุ่อสรา้ง ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      3,825 3,825 ตอ้งการและราคา 
        เหมาะสม 

5 จดัซือ้วสัดสุ  านกังาน 530 ตกลงราคา บจก.ย่งแซคา้วสัดกุ่อสรา้ง บจก.ย่งแซคา้วสัดกุ่อสรา้ง ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      530 530 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 
 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  สิงหาคม  2563  

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

6 จดัซือ้ชุดฝึกอบรม 5,000 ตกลงราคา นายณฐัพร  จนัทรฉ์าย นายณฐัพร  จนัทรฉ์าย ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      5,000 5,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

7 จดัซือ้วสัดอุปุกรณ ์ 3,120 ตกลงราคา บ.อู่หลีแพร ่จ ากดั บ.อู่หลีแพร ่จ ากดั ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     3,120 3,120 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

8 จดัซือ้วสัดอุปุกรณ ์ 602 ตกลงราคา นายหมาย ขีดแตม้ นายหมาย ขีดแตม้ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     602 602 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

9 จดัซือ้วสัดไุฟฟ้าและวิทยุ 6,950 ตกลงราคา หจก.เคซีอี อิเลคทริค หจก.เคซีอี อิเลคทริค ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     6,950 6,950 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

10 จดัซือ้วสัดกุ่อสรา้ง 22,167 ตกลงราคา บจก.งี่เส็งจกัรกลแพร่ บจก.งี่เส็งจกัรกลแพร่ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     22,167 22,167 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  สิงหาคม  2563  

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

11 จดัซือ้วสัดสุ  านกังาน 13,285 ตกลงราคา บจก.ชมุศรีพาณิชย ์ บจก.ชมุศรีพาณิชย ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  ( ส  านกัปลดั )    13,285 13,285 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

12 จดัซือ้วสัดสุ  านกังาน 6,920 ตกลงราคา บจก.ชมุศรีพาณิชยแ์พร่ บจก.ชมุศรีพาณิชยแ์พร่ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  ( กองช่าง )   6,920 6,920 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

13 จดัซือ้วสัดโุครงการฝึกอาชีพ 3,665 ตกลงราคา นายวชิร  สวุรรณองักรู นายวชิร  สวุรรณองักรู ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     3,665 3,665 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

14 จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร ์ 28,660 ตกลงราคา หจก.ท็อปวิวพอ้ยท ์ หจก.ท็อปวิวพอ้ยท ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  ( กองช่าง )   28,660 28,660 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

15 จดัซือ้วสัดกุ่อสรา้ง 2,400 ตกลงราคา บจก.ย่งแซคา้วสัดกุ่อสรา้ง บจก.ย่งแซคา้วสัดกุ่อสรา้ง ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  ( สีน า้มนั )   2,400 2,400 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  สิงหาคม  2563  

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

16 จดัซือ้แบตเตอรี่ไฟกระพริบ 2,800 ตกลงราคา หจก.เคซีอี อิเลคทริค หจก.เคซีอี อิเลคทริค ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      2,800 2,800 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

17 จดัซือ้น า้ด่ืม 1,440 ตกลงราคา น า้ด่ืมมงักร น า้ด่ืมมงักร ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     1,440 1,440 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

18 จดัซือ้หนงัสือพิมพ ์ 5,775 ตกลงราคา รา้นชมุศรีพาณิชย ์ รา้นชมุศรีพาณิชย ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     5,775 5,775 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

19 จดัจา้งซ่อมแอร ์ 33,400 ตกลงราคา สมศกัดิ์แอร ์ อิเลคทริค สมศกัดิ์แอร ์ อิเลคทริค ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  ( ศนูยเ์ด็กเล็ก )   33,400 33,400 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

20 จดัจา้งลงนามถวายพระพร 1,000 ตกลงราคา หนงัสือพิมพข์่าวเมืองแพร่ หนงัสือพิมพข์่าวเมืองแพร่ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     1,000 1,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  สิงหาคม  2563  

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

21 จดัจา้งซ่อมรถ กพษ 346 570 ตกลงราคา นายณรงคศ์กัดิ ์ มากมาย นายณรงคศ์กัดิ ์ มากมาย ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      570 570 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

22 จดัจา้งลงนามถวายพระพร 1,500 ตกลงราคา น.ส.พ.ธุรกิจแพร่ น.ส.พ.ธุรกิจแพร่ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     1,000 1,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

23 จดัจา้งท าอาหาร+อาหารว่าง 4,410 ตกลงราคา นางสพุิน  ขา้มเขา นางสพุิน  ขา้มเขา ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     4,410 4,410 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

24 จดัจา้งท าป้าย 450 ตกลงราคา บิก๊บมู งานปา้ย บิก๊บมู งานปา้ย ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     450 450 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

25 จดัจา้งท าอาหาร 4,800 ตกลงราคา นางสพุิน  ขา้มเขา นางสพุิน  ขา้มเขา ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     4,800 4,800 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  สิงหาคม  2563  

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

26 จดัจา้งท าอาหารว่าง 4,200 ตกลงราคา นางสาวณฐักานต ์ สมหมาย นางสาวณฐักานต ์ สมหมาย ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      4,200 4,200 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

27 จดัจา้งซ่อมแอร ์ 1,000 ตกลงราคา หวัดงแอร ์ หวัดงแอร ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     1,000 1,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

28 จดัจา้งซ่อมรถ บน 48 1,550 ตกลงราคา รา้นยุย้ไดนาโม รา้นยุย้ไดนาโม ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     1,550 1,550 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

29 จดัจา้งซ่อมคอมพิวเตอร ์ 500 ตกลงราคา หจก.เวิลดไ์วด ์เทคโนโลยี หจก.เวิลดไ์วด ์เทคโนโลยี ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     500 500 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

30 จดัจา้งท าตรายาง 880 ตกลงราคา พิษณกุารช่าง พิษณกุารช่าง ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     880 880 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  สิงหาคม  2563  

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

31 จดัจา้งท าป้าย 300 ตกลงราคา รา้นครูตุ๋ยสติกเกอร ์ รา้นครูตุ๋ยสติกเกอร ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      300 300 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

32 จดัจา้งท าอาหาร+อาหารว่าง 4,420 ตกลงราคา นางสพุิน  ขา้มเขา นางสพุิน  ขา้มเขา ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     4,420 4,420 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

33 จดัจา้งท าอาหาร 3,760 ตกลงราคา นางสพุิน  ขา้มเขา นางสพุิน  ขา้มเขา ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     3,760 3,760 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

34 จดัจา้งท าอาหารว่าง 3,290 ตกลงราคา นางเกศสดุา  เจนชดั นางเกศสดุา  เจนชดั ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     3,290 3,290 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

35 จดัจา้งผูช้่วยเจา้หนา้ที่พสัดุ 8,500 ตกลงราคา น.ส.อญัชลี  อรุณทิพยไ์พฑรูย ์ น.ส.อญัชลี  อรุณทิพยไ์พฑรูย ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     8,500 8,500 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 

 


