
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนมนีาคม 2564 

องค์การบรหิารส่วนต าบลหัวเมอืง  อ าเภอสอง  จังหวดัแพร่ 

วันที่  4  เดือนเมษายน  พ.ศ.2564 

 

ล าดับ

ท่ี 

งานที่จัดซือ้หรือจัดจา้ง วงเงนิที่จะซือ้หรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จา้ง 

รายช่ือผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผูท้ี่ได้รับคัดเลือกและราคาท่ี 

ตกลงซือ้หรือจา้ง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันที่ของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซื้อ 

หรือจ้าง 

1 จา้งกู้ซัมเมิส ม.1 600 600 ตกลงราคา นายนิกร   จัรทร์กอง 

600.-บาท 

นายนิกร   จัรทร์กอง 

600.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

31/64 เร่ิม 1 มี.ค.-5 มี.ค. 64 

2 

 

จา้งซอ่มแซมระบบประปา ม.7 12,500 12,500 ตกลงราคา นายศุภวิชญ์  จติพยัค 

12,500.-บาท 

นายศุภวิชญ์  จติพยัค 

12,500.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

32/64 เร่ิม 15 มี.ค. – 19 มี.ค.64 

3 จา้งซอ่มแซมระบบประปา ม.11 900 900 ตกลงราคา นายอุดม  จติพยัฆ์ 

900.-บาท 

นายอุดม  จติพยัฆ์ 

900.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

33/64 เร่ิม 15 มี.ค.-19 มี.ค. 64 

4 จา้งเจาะบอ่ปประปา 4 นิว้  วัดดงเจริญ 9,000 9,000 ตกลงราคา - 

9,000.-บาท 

- 

9,000.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

34/64 เร่ิม 18 มี.ค.-25 มี.ค. 64 

5 จา้งส ารวจขึน้ทะเบยีนสัตว์ 1,800 1,800 ตกลงราคา นายเริง   เสนทพิย์ 

1,800.-บาท 

นายเริง   เสนทพิย์ 

1,800.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

35/64 เร่ิม 24 มี.ค.-27 เม.ย. 64 

6 

 

จา้งท าป้านไวนิล 500 500 ตกลงราคา ร้านทอ๊ปแอดฯ 

500.-บาท 

ร้านทอ๊ปแอดฯ 

500.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

36/64 เร่ิม 29 มี.ค. -31 มี.ค.64 

7 จา้งซอ่มแซมประปา ม.7 1,800 1,800 ตกลงราคา นายนัฐวัตน์  นยาละตะ 

1,800.-บาท 

นายนัฐวัตน์  นยาละตะ 

1,800.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

37/64 เร่ิม 29 มี.ค.-31 มี.ค. 64 

8 จัดซือ้วัสดุ ส านักงาน 3,520 3,520 ตกลงราคา ร้านอนงค์พาณิชย์ 

3,520.-บาท 

ร้านอนงค์พาณิชย์ 

3,520.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

49/64 เร่ิม 2 มี.ค.- 5 มี.ค. 64 

9 จัดซือ้วัสดุไฟฟ้า 13,165 13,165 ตกลงราคา ร้านมงคลพาณิชย์ 

13,165.-บาท 

ร้านมงคลพาณิชย์ 

13,165.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

50/64 เร่ิม 2 มี.ค.-5 มี.ค. 64 

10 จัดซือ้วัสดุก่อสร้าง 8,460 8,460 ตกลงราคา ร้านสุรางคนา 

8,460.-บาท 

ร้านสุรางคนา 

8,460.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

51/64 เร่ิม 2 มี.ค.- 5 มี.ค. 64 

11 จัดซือ้ว้สดุก่อสร้าง 5,120 5,120 ตกลงราคา ร้านยงแซ 

5,120.-บาท 

ร้านยงแซ 

5,120.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

52/64 เร่ิม 2 มี.ค.-5 มี.ค. 64 

12 จัดซือ้รถโยก,รถเข็น 28,000 28,000 ตกลงราคา นางปรานอม  โปรงค า 

28,000.-บาท 

นางปรานอม  โปรงค า 

28,000.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

53/64 เร่ิม 25 มี.ค.-31 มี.ค. 64 

1 
 

       
13 จัดซือ้วัสดุอุปกรณ์ 10,000 10,000 ตกลงราคา ร้านอนงค์พาณิชย์ 

10,000.-บาท 

ร้านอนงค์พาณิชย์ 

10,000.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

54/64 เร่ิม 25 มี.ค.-31 มี.ค. 64 



         

ล าดับ

ท่ี 

งานที่จัดซือ้หรือจัดจา้ง วงเงนิที่จะซือ้หรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จา้ง 

รายช่ือผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผูท้ี่ได้รับคัดเลือกและราคาท่ี 

ตกลงซือ้หรือจา้ง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันที่ของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซื้อ 

หรือจ้าง 

14 จัดซือ้ปัม้บาดาล 32,750 32,750 ตกลงราคา บ.หน่อยการช่าง 

32,750.-บ. 

บ.หน่อยการช่าง 

32,750.-บ. 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

55/64 เร่ิม 25 มี.ค.-31 มี.ค. 64 

15 จัดซือ้อาหารเสริมนม โรงเรียน 93,816.54 93,816.54 ตกลงราคา บ.โกลด์มิลด์ 

93,816.54.-บาท 

บ.โกลด์มิลด์ 

93,816.54.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

56/64 เร่ิม 31 มี.ค.-9 เม.ย. 64 

 


