
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนพฤศจิกายน 2563 

องค์การบรหิารส่วนต าบลหัวเมอืง  อ าเภอสอง  จังหวดัแพร่ 

วันที่  4  เดือนธนัวาคม  พ.ศ.2563 

 

ล าดับ

ท่ี 

งานที่จัดซือ้หรือจัดจา้ง วงเงนิที่จะซือ้หรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จา้ง 

รายช่ือผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผูท้ี่ได้รับคัดเลือกและราคาท่ี 

ตกลงซือ้หรือจา้ง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันที่ของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซื้อ 

หรือจ้าง 

1 จัดซือ้อาหารเสริม (นม) ศพด.  4,737.60 4,737.60 ตกลงราคา โกลด์มิลค์ 

4,737.60.-บาท 

โกลด์มิลค์ 

4,737.60.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

8/64 เร่ิม 2 พ.ย.-14 พ.ย. 63 

2 

 

จัดซือ้น้ าดื่ม 924 924 ตกลงราคา น้ าดื่มชลนิยม 

924.-บาท 

น้ าดื่มชลนิยม 

924.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

9/64 เร่ิม 2 พ.ย. – 30 พ.ย.63 

3 จัดซือ้อาหารเสริม (นม) ศพด. 5,067.36 5,067.36 ตกลงราคา โกลด์มิลค์ 

5,067.36.-บาท 

โกลด์มิลค์ 

5,067.36.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

10/64 เร่ิม 9พ.ย.-14 พ.ย. 63 

4 จัดซือ้อาหารเสริม (นม) โรงเรียน.  36,957.32 36,957.32 ตกลงราคา โกลด์มิลค์ 

36,957.32.-บาท 

โกลด์มิลค์ 

36,957.32.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

11/64 เร่ิม 9 พ.ย.-14 พ.ย. 63 

5 จัดซือ้ตลับหมึก (กองคลัง) 2,470 2,470 ตกลงราคา หจก.เวิลด์ไวด์ 

2,470.-บาท 

หจก.เวิลด์ไวด์ 

2,470.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

12/64 เร่ิม 27 พ.ย. -30 พ.ย.63 
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จัดซือ้ตลับหมึก (กองการศึกษา) 3,300 3,300 ตกลงราคา หจก.เวิลด์ไวด์ 

3,300.-บาท 

หจก.เวิลด์ไวด์ 

3,300.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

13/64 เร่ิม 27 พ.ย. -30 พ.ย.63 

7 จัดซือ้อาหารเสริม (นม) โรงเรียน.  149,997.68 149,997.68 ตกลงราคา โกลด์มิลค์ 

149,997.68.-บาท 

โกลด์มิลค์ 

149,997.68.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

14/64 เร่ิม 30 พ.ย.-30 ก.ย. 64 

8 จา้งซอ่มแซมรถยนต์ บฉ-7975 530 530 ตกลงราคา นายเกรียงไกร  เกียงเกษร 

530.-บาท 

นายเกรียงไกร  เกียงเกษร 

530.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

11/64 เร่ิม 6 พ.ย. -12 พ.ย.63 

9 จา้งเติมน้ ายาแอร์ 300 300 ตกลงราคา น้อยไดนาโม 

300.-บาท 

น้อยไดนาโม 

300.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

12/64 เร่ิม 6 พ.ย. -12 พ.ย.63 

10 จา้งปรับเกลี่ยร้ัวบอ่ขยะ 1,000 1,000 ตกลงราคา นายอภิเชษฐ์  กองกุล 

1,000.-บาท 

นายอภิเชษฐ์  กองกุล 

1,000.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

13/64 เร่ิม 27 ต.ค. -30 ต.ค.63 

11 จา้งซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น 900 900 ตกลงราคา นายสุรกิจ   วังกาษร 

900.-บาท 

นายสุรกิจ   วังกาษร 

900.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 
14/64 เร่ิม 10 พ.ย. -13 พ.ย.63 

12 จา้งซอ่มแซมรถตู้  นข-851 4,650 4,650 ตกลงราคา นายชาติ  อุดค ามี 

4,650.-บาท 

นายชาติ  อุดค ามี 

4,650.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 
16/64 เร่ิม 23 พ.ย. -27 พ.ย.63 
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13 จา้งซอ่มแซม รถ กง 1184 10,562 10,562 ตกลงราคา อู่ช่างเกรียง 

10,562.-บาท 

อู่ช่างเกรียง 

10,562.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 
15/64 เร่ิม 18 พ.ย. -27 พ.ย.63 



         

ล าดับ

ท่ี 

งานที่จัดซือ้หรือจัดจา้ง วงเงนิที่จะซือ้หรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จา้ง 

รายช่ือผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผูท้ี่ได้รับคัดเลือกและราคาท่ี 

ตกลงซือ้หรือจา้ง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันที่ของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซื้อ 

หรือจ้าง 

14 จา้งท าป้ายอะครีลิค 2,000 2,000 ตกลงราคา ร้านท็อปแอดเวิลด์ฯ 

2,000.-บาท 

ร้านท็อปแอดเวิลด์ฯ 

2,000.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

17/64 เร่ิม 23 พ.ย. -27 พ.ย.63 

15 จา้งซอ่มแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (ศึกษา) 700 700 ตกลงราคา หจก.เวิลไวด์ฯ 

700.-บาท 

หจก.เวิลไวด์ฯ 

700.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

18/64 เร่ิม27 พ.ย. -30 พ.ย.63 

16 จา้งซอ่มแซมรถบรรทุกน้ า 6,240 6,240 ตกลงราคา น้อยไดนาโม 

6,240.-บาท 

น้อยไดนาโม 

6,240.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน

การตกลงราคา 

19/63 เร่ิม27 พ.ย. 63-30 พ.ย.63 

 


