
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนตลุาคม 2563 

องค์การบรหิารส่วนต าบลหัวเมอืง  อ าเภอสอง  จังหวดัแพร่ 

วันที่  4  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2563 

 

ล าดับ

ท่ี 

งานที่จัดซือ้หรือจัดจา้ง วงเงนิที่จะซือ้หรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จา้ง 

รายช่ือผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผูท้ี่ได้รับคัดเลือกและราคาท่ี 

ตกลงซือ้หรือจา้ง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันที่ของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซื้อ 

หรือจ้าง 

1 จา้งซอ่มแซมโช้คอัพบานประตู  5,100 5,100 ตกลงราคา นายผยุง  ยืนบูลย ์

5,100.-บาท 

นายผยุง  ยืนบูลย ์

5,100.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

1/64 เร่ิม 1 ต.ค.- 7 ต.ค. 63 

2 

 

จา้งซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น ม.5 900 900 ตกลงราคา นายสุรกิจ  วังกาษร 

900.-บาท 

นายสุรกิจ  วังกาษร 

900.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

1/64 เร่ิม 7 ต.ค. – 9 ต.ค.63 

3 จา้งท าป้ายบอกทาง 1,400 1,400 ตกลงราคา ร้านทอ๊ปแอดเวิลด์ฯ 

1,400.-บาท 

ร้านทอ๊ปแอดเวิลด์ฯ 

1,400.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

3/64 เร่ิม 20 ต.ค. -22 ต.ค.63 

4 จา้งตกแต่งเวที (งานลอยกระทง) 2,000   2,000 ตกลงราคา นางพิมพา  วังทพิย์ 

2,000.-บาท 

นางพิมพา  วังทพิย์ 

2,000.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

4/64 เร่ิม 26 ต.ค. -31 ต.ค.63 

5 จา้งเคร่ืองเสียง,ไฟฟ้า (งานลอยกระทง) 3,500 3,500 ตกลงราคา นายชน  จติพยัค 

3,500.-บาท 

นายชน  จติพยัค 

3,500.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

5/64 เร่ิม 26 ต.ค. -31 ต.ค.63 

6 

 

จา้งท าป้ายไวนิล (งานลอยกระทง) 500 500 ตกลงราคา ร้านทอ๊ปแอดเวิลด์ฯ 

500.-บาท 

ร้านทอ๊ปแอดเวิลด์ฯ 

500.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

6/64 เร่ิม 26 ต.ค. -31 ต.ค.63 

7 จา้งเคร่ืองเสียง,ไฟฟ้า (งานลอยกระทง) 3,500 3,500 ตกลงราคา นายชาติ  ทาบุญ 

3,500.-บาท 

นายชาติ  ทาบุญ 

3,500.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

7/64 เร่ิม 26 ต.ค. -31 ต.ค.63 

8 จา้งสร้างท่าน้ า,ตกแต่ง (งานลอย

กระทง) 

3,000 3,000 ตกลงราคา นางกาหลง  เมืองสอน 

3,000.-บาท 

นางกาหลง  เมืองสอน 

3,000.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

8/64 เร่ิม 26 ต.ค. -31 ต.ค.63 

9 จา้งท าป้ายไวนิล (งานลอยกระทง) 500 500 ตกลงราคา ร้านทอ๊ปแอดเวิลด์ฯ 

500.-บาท 

ร้านทอ๊ปแอดเวิลด์ฯ 

500.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

9/64 เร่ิม 26 ต.ค. -31 ต.ค.63 

10 จา้งซอ่มแซมระบบประปาล้างหอถังสูง 

ม.3 

2,000 2,000 ตกลงราคา นายกฤษณะ  จนิารักษ์ 

2,000.-บาท 

นายกฤษณะ  จนิารักษ์ 

2,000.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

10/64 เร่ิม 27 ต.ค. -30 ต.ค.63 

11 จัดซือ้อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศพด. 9,475.20 9,475.20 ตกลงราคา บ.โกลด์มิลค์ 

9,475.20.-บาท 

บ.โกลด์มิลค์ 

9,475.20.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 
1/64 เร่ิม 1 ต.ค. -30 ต.ค.63 

12 จัดซือ้อาหารเสริม (นม) โรงเรียน (รร) 54,877.20 54,877.20 ตกลงราคา บ.โกลด์มิลค์ 

54,877.20.-บาท 

บ.โกลด์มิลค์ 

54,877.20.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 
2/64 เร่ิม 1 ต.ค. -30 ต.ค.63 
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13 จัดซือ้น้ าดื่ม 1,524 1,524 ตกลงราคา น้ าดื่มชลนิยม 

1,524.-บาท 

น้ าดื่มชลนิยม 

1,524.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 
3/64 เร่ิม 1 ต.ค. -30 ต.ค.63 



         

ล าดับ

ท่ี 

งานที่จัดซือ้หรือจัดจา้ง วงเงนิที่จะซือ้หรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จา้ง 

รายช่ือผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผูท้ี่ได้รับคัดเลือกและราคาท่ี 

ตกลงซือ้หรือจา้ง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันที่ของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซื้อ 

หรือจ้าง 

14 จัดซือ้น้ า,น้ าแข็ง (งานลอยกระทง) 1,500 1,500 ตกลงราคา นางสาวกชพร  ผัดผอ่ง 

1,500.-บาท 

นางสาวกชพร  ผัดผอ่ง 

1,500.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

5/64 เร่ิม 26 ต.ค. -31 ต.ค.63 

15 จัดซือ้น้ า,น้ าแข็ง (งานลอยกระทง) 1,500 1,500 ตกลงราคา นางสาวชาริยา  วังกาษร 

1,500.-บาท 

นางสาวชาริยา  วังกาษร 

1,500.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

6/64 เร่ิม 26 ต.ค. -31 ต.ค.63 

16 จัดซือ้วัสดุงานบา้นงานครัว 4,000 4,000 ตกลงราคา ร้านอนงค์   พาณิชย์ 

4,000.-บาท 

ร้านอนงค์   พาณิชย์ 

4,000.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

7/63 เร่ิม26 ต.ค. 63-30 ต.ค.63 
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