
สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  ตลุาคม  2564 

ล าดับที ่ งานจัดซือ้-จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการซือ้-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก 

1 จดัซือ้นมโรงเรียน 58,790.76 ตกลงราคา บจก.โกลดม์ิลด ์ บจก.โกลดม์ิลด ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      58,790.76 58,790.76 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

2 จดัซือ้น า้มนั 100,000 ตกลงราคา หจก.น า้มนัเด่นชยั หจก.น า้มนัเด่นชยั ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

              100,000 100,000 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

3 จดัซือ้หนงัสือพิมพ ์ 5,270 ตกลงราคา รา้นชมุศรีพาณิชย ์ รา้นชมุศรีพาณิชย ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     5,270 5,270 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

4 จดัซือ้น า้ด่ืม 1,920 ตกลงราคา อรุณลกัษณน์ า้ด่ืม อรุณลกัษณน์ า้ด่ืม ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      1,920 1,920 ตอ้งการและราคา 
        เหมาะสม 

5 จดัซือ้อปุกรณเ์ลือกตัง้ 6,385 ตกลงราคา บจก.ชมุศรีพาณิชยแ์พร ่ บจก.ชมุศรีพาณิชยแ์พร ่ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      6,385 6,385 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 
 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  ตลุาคม  2564  

ล าดับที ่ งานจัดซือ้-จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการซือ้-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก 

6 จดัซือ้อปุกรณเ์ลือกตัง้ 8,911.45 ตกลงราคา บ.สยามโกลบอลเฮา้ส ์จ ากดั บ.สยามโกลบอลเฮา้ส ์จ ากดั ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      8,911.45 8,911.45 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

7 จดัซือ้ถงุมอืยาง 1,500 ตกลงราคา หจก.ไบโอเมดิซายด ์ หจก.ไบโอเมดิซายด ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     1,500 1,500 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

8 จดัซือ้หนา้กากอนามยั 1,280 ตกลงราคา นอรท์โพล แบ็ก นอรท์โพล แบ็ก ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     1,280 1,280 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

9 จดัซือ้สเปรยแ์อลกอออล ์ 642 ตกลงราคา รา้นบิก๊ 20 รา้นบิก๊ 20 ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     642 642 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

10 จดัซือ้อปุกรณง์านเลือกตัง้ 3,790 ตกลงราคา บจก.ย่งแซคา้วสัดกุ่อสรา้ง บจก.ย่งแซคา้วสัดกุ่อสรา้ง ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     3,790 3,790 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  ตลุาคม  2564  

ล าดับที ่ งานจัดซือ้-จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการซือ้-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก 

11 จดัซือ้อปุกรณง์านเลือกตัง้ 6,253.14 ตกลงราคา บ.เสด็จเต่ียใหโ้ชค จ ากดั บ.เสด็จเต่ียใหโ้ชค จ ากดั ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      6,253.14 6,253.14 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

12 จดัซือ้วสัดสุ านกังาน 5,340 ตกลงราคา หจก.เวิลดไ์วดค์อมพิวเตอร ์ หจก.เวิลดไ์วดค์อมพิวเตอร ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     5,340 5,340 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

13 จดัซือ้หมึก 2,400 ตกลงราคา หจก.เวิลดไ์วดค์อมพิวเตอร ์ หจก.เวิลดไ์วดค์อมพิวเตอร ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     2,400 2,400 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

14 จดัซือ้วสัดสุ านกังาน 4,950 ตกลงราคา บจก.ชมุศรีพาณิชยแ์พร ่ บจก.ชมุศรีพาณิชยแ์พร ่ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     4,950 4,950 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

15 จดัซือ้วสัดสุ านกังาน 4,050 ตกลงราคา บจก.ชมุศรีพาณิชยแ์พร ่ บจก.ชมุศรีพาณิชยแ์พร ่ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     4,050 4,050 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  ตลุาคม  2564  

ล าดับที ่ งานจัดซือ้-จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการซือ้-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก 

16 จดัซือ้วสัดเุลือกตัง้ 261,142 ตกลงราคา บ.เสด็จเต่ียใหโ้ชค จ ากดั บ.เสด็จเต่ียใหโ้ชค จ ากดั ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      261,142 261,142 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

17 จดัซือ้ชดุตรวจโควิด 3,600 ตกลงราคา หจก.นครแพรเ่ภสชั 2557 หจก.นครแพรเ่ภสชั 2557 ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     3,600 3,600 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

18 จดัซือ้วสัดเุลือกตัง้ 504 ตกลงราคา บจก.ชมุศรีพาณิชยแ์พร ่ บจก.ชมุศรีพาณิชยแ์พร ่ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     504 504 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

19 จดัซือ้วสัดเุลือกตัง้ 6,930.36 ตกลงราคา บ.สยามโกลบอลเฮา้ส ์จ ากดั บ.สยามโกลบอลเฮา้ส ์จ ากดั ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     6,930.36 6,930.36 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

20 จดัซือ้น า้ด่ืม 2,000 ตกลงราคา อรุณลกัษณน์ า้ด่ืม อรุณลกัษณน์ า้ด่ืม ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     2,000 2,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 



 

 

สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน   ตลุาคม  2564  

ล าดับที ่ งานจัดซือ้-จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการซือ้-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก 

21 จดัซือ้หนงัสือพิมพ ์ 5,100 ตกลงราคา รา้นชมุศรีพาณิชย ์ รา้นชมุศรีพาณิชย ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     5,100 5,100 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

22 จดัจา้งคนงานประจ ารถขยะ 9,000 ตกลงราคา นายอนวุฒัน ์ สารตนัติพงศ ์ นายอนวุฒัน ์ สารตนัติพงศ ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     9,000 9,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

23 จดัจา้งคนงานประจ ารถขยะ 10,000 ตกลงราคา นายปรีชา  เหล่าใหญ่ นายปรีชา  เหล่าใหญ่ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     10,000 10,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

24 จดัจา้งคนงานตกแต่งสวน 9,000 ตกลงราคา นายวิทย ์ จริงแลว้ นายวิทย ์ จริงแลว้ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     9,000 9,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

25 จดัจา้งคนงานท าความสะอาด 8,500 ตกลงราคา นางชวน  กอ่กอง นางชวน  กอ่กอง ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     8,500 8,500 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  ตลุาคม  2564  

ล าดับที ่ งานจัดซือ้-จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการซือ้-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก 

26 จดัจา้งผูช้่วยเจา้หนา้ท่ีธุรการ 8,500 ตกลงราคา นายทรงฤทธิ์  กลว้ยค า นายทรงฤทธิ์  กลว้ยค า ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  (กองคลงั)    8,500 8,500 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

27 จดัจา้งผูช้่วยเจา้หนา้ท่ีธุรการ 8,500 ตกลงราคา นายณัฐพงศ ์ จบัจา่ย นายณัฐพงศ ์ จบัจา่ย ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  (กองการศึกษา)   8,500 8,500 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

28 จดัจา้งผูช้่วยเจา้หนา้ท่ีพสัดุ 8,500 ตกลงราคา น.ส.อญัชลี  อรุณทิพยไ์พฑรูย ์ น.ส.อญัชลี  อรุณทิพยไ์พฑรูย ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     8,500 8,500 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

29 จดัจา้งผูช้่วยเจา้หนา้ท่ี 8,500 ตกลงราคา นายกิตติกร  ทิพยปั์ญญา นายกิตติกร  ทิพยปั์ญญา ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  นกัวิเคราะห ์   8,500 8,500 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

30 จดัจา้งผูช้่วยเจา้หนา้ท่ีธุรการ 8,500 ตกลงราคา นางสาวพิมพกานต ์ แดนดง นางสาวพิมพกานต ์ แดนดง ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  (กองชา่ง)   8,500 8,500 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  ตลุาคม  2564  

ล าดับที ่ งานจัดซือ้-จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการซือ้-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก 

31 จดัจา้งผูช้่วยนกัพฒันาชมุชน 8,500 ตกลงราคา นางสาวพชัราพิชญ ์ ฝักฝ่าย นางสาวพชัราพิชญ ์ ฝักฝ่าย ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      8,500 8,500 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

32 จดัจา้งผูช้่วยเจา้หนา้ท่ีพสัดุ 12,000 ตกลงราคา นางธัญลกัษณ ์ แปงใจ นางธัญลกัษณ ์ แปงใจ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     12,000 12,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

33 จดัจา้งคนงานขบัรถกูช้ีพ 9,500 ตกลงราคา นายพรเพชร  หลวงธิจา นายพรเพชร  หลวงธิจา ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     9,500 9,500 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

34 จดัจา้งคนงานแผนท่ีภาษี 8,500 ตกลงราคา นายภาณุวฒัน ์ นิยมญาติ นายภาณุวฒัน ์ นิยมญาติ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     8,500 8,500 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

35 จดัจา้งคนงานกูช้ีพ 8,000 ตกลงราคา นายธนธัช  เครือพาน นายธนธัช  เครือพาน ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     8,000 8,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  ตลุาคม  2564  

ล าดับที ่ งานจัดซือ้-จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการซือ้-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก 

36 จดัจา้งฝังกลบ 350,000 ตกลงราคา แพรพ่ารวย แพรพ่ารวย ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  (6 เดือน)    350,000 350,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

37 จดัจา้งท าเว๊ปไซด ์ 15,000 ตกลงราคา น.ส.ไปรยา  รวิชชลนัธร น.ส.ไปรยา  รวิชชลนัธร ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     15,000 15,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

38 จดัจา้งสญัญาณอินเตอรเ์นต 102,000 ตกลงราคา บจก.ท็อปวิวพอ้ยท ์ บจก.ท็อปวิวพอ้ยท ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     102,000 102,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

39 จดัจา้งท าป้าย 1,120 ตกลงราคา นิยมงานป้าย นิยมงานป้าย ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     1,120 1,120 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

40 จดัจา้งท าพวงมาลา 1,000 ตกลงราคา นายมานสั  ขดัมนั นายมานสั  ขดัมนั ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     1,000 1,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  ตลุาคม  2564  

ล าดับที ่ งานจัดซือ้-จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการซือ้-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก 

41 จดัจา้งท าตรายาง 1,360 ตกลงราคา โงว้ง่วนเฮง โงว้ง่วนเฮง ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      1,360 1,360 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

42 จดัจา้งซอ่มคอมพวิเตอร ์ 1,750 ตกลงราคา หจก.เวิลดไ์วดค์อมพิวเตอร ์ หจก.เวิลดไ์วดค์อมพิวเตอร ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     1,750 1,750 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

43 จดัจา้งท าป้าย 6,750 ตกลงราคา นิยมงานป้าย นิยมงานป้าย ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     6,750 6,750 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

44 จดัจา้งซอ่มเครื่องปรบัอากาศ 1,200 ตกลงราคา ที.ที.แอร ์แอนด ์เซอรว์ิส ที.ที.แอร ์แอนด ์เซอรว์ิส ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     1,200 1,200 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

45 จดัจา้งยา้ยเครื่องปรบัอากาศ 2,900 ตกลงราคา ที.ที.แอร ์แอนด ์เซอรว์ิส ที.ที.แอร ์แอนด ์เซอรว์ิส ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     2,900 2,900 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  ตลุาคม  2564  

ล าดับที ่ งานจัดซือ้-จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการซือ้-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก 

46 จดัจา้งซกัผา้ 965 ตกลงราคา นายจิตติ  ป่าธน ู นายจิตติ  ป่าธน ู ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      965 965 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

42   ตกลงราคา   ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

       ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

43   ตกลงราคา   ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

       ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

44   ตกลงราคา   ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

       ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

45   ตกลงราคา   ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

       ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  พฤศจิกายน  2564 

ล าดับที ่ งานจัดซือ้-จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการซือ้-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก 

1 จดัซือ้วสัดสุ ำนกังำน 2,760 ตกลงรำคำ บ.ชมุศรีพำณิชยแ์พร ่ บ.ชมุศรีพำณิชยแ์พร ่ ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

      2,760 2,760 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 

2 จดัซือ้ชดุสำธิตเลือกตัง้ 713 ตกลงรำคำ บ.ชมุศรีพำณิชยแ์พร ่ บ.ชมุศรีพำณิชยแ์พร ่ ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

              713 713 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 

3 จดัซือ้วสัดเุลือกตัง้ 40,765 ตกลงรำคำ บ.สยำมโกลบอลเฮำ้ส ์ บ.สยำมโกลบอลเฮำ้ส ์ ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

     40,765 40,765 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 

4 จดัซือ้วสัดเุลือกตัง้ 22,920 ตกลงรำคำ หจก.แพร ่เอส เค ทวีทรพัย ์ หจก.แพร ่เอส เค ทวีทรพัย ์ ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

      22,920 22,920 ตอ้งกำรและรำคำ 
        เหมำะสม 

5 จดัซือ้วสัดเุลือกตัง้ 1,756 ตกลงรำคำ บ.สยำมโกลบอลเฮำ้ส ์ บ.สยำมโกลบอลเฮำ้ส ์ ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

      1,756 1,756 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 
 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  พฤศจิกายน  2564  

ล าดับที ่ งานจัดซือ้-จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการซือ้-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก 

6 จดัซือ้วสัดกุ่อสรำ้ง 1,400 ตกลงรำคำ บจก.ย่งแซคำ้วสัดกุ่อสรำ้ง บ.สยำมโกลบอลเฮำ้ส ์จ ำกดั ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

      1,400 1,400 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

7 จดัซือ้วสัดเุลือกตัง้ 1,760 ตกลงรำคำ บจก.ชมุศรีพำณิชย ์ บจก.ชมุศรีพำณิชย ์ ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

     1,760 1,760 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

8 จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร ์ 3,240 ตกลงรำคำ หจก.เวิลดไ์วดค์อมพิวเตอร ์ หจก.เวิลดไ์วดค์อมพิวเตอร ์ ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

     3,240 3,240 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

9 จดัซือ้วสัดเุลือกตัง้ 33,720 ตกลงรำคำ หจก.เคซีอี.อิเลคทริค หจก.เคซีอี.อิเลคทริค ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

     33,720 33,720 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

10 จดัซือ้น ำ้ด่ืม 1,800 ตกลงรำคำ อรุณลกัษณน์ ำ้ด่ืม อรุณลกัษณน์ ำ้ด่ืม ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

     1,800 1,800 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 
 
 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  พฤศจิกายน  2564  

ล าดับที ่ งานจัดซือ้-จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการซือ้-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก 

11 จดัซือ้คอมพวิเตอร ์ 22,000 ตกลงรำคำ รำ้นบำ้นคอม รำ้นบำ้นคอม ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

      22,000 22,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

12 จดัซือ้เครื่องส ำรองไฟ 17,500 ตกลงรำคำ รำ้นบำ้นคอม รำ้นบำ้นคอม ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

     17,500 17,500 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

13 จดัซือ้น ำ้ด่ืม 1,680 ตกลงรำคำ อรุณลกัษณน์ ำ้ด่ืม อรุณลกัษณน์ ำ้ด่ืม ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

     1,680 1,680 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

14 จดัซือ้หนงัสือพิมพ ์ 5,270 ตกลงรำคำ รำ้นชมุศรีพำณิชย ์ รำ้นชมุศรีพำณิชย ์ ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

     5,270 5,270 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

15 จดัซือ้น ำ้มนั 100,000 ตกลงรำคำ หจก.น ำ้มนัเด่นชยั หจก.น ำ้มนัเด่นชยั ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

  (2 เดือน)   100,000 100,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 
 
 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  พฤศจิกายน  2564  

ล าดับที ่ งานจัดซือ้-จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการซือ้-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก 

16 จดัจำ้งท ำป้ำย 450 ตกลงรำคำ นิยมงำนป้ำย นิยมงำนป้ำย ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

      450 450 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

17 จดัจำ้งท ำป้ำย 3,780 ตกลงรำคำ นิยมงำนป้ำย นิยมงำนป้ำย ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

     3,780 3,780 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

18 จดัจำ้งท ำส่ือประชำสมัพนัธ ์ 2,000 ตกลงรำคำ นำยชยพล  ดวงอินทร ์ นำยชยพล  ดวงอินทร ์ ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

  (งำนเลือกตัง้)   2,000 2,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

19 จดัจำ้งท ำตรำยำง 1,600 ตกลงรำคำ ภำคเหนือโฆษณำ ภำคเหนือโฆษณำ ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

     1,600 1,600 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

20 จดัจำ้งซอ่มเสียงตำมสำย 4,500 ตกลงรำคำ บจก.เทคนิคเทเลคอม บจก.เทคนิคเทเลคอม ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

     4,500 4,500 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 
 
 

 

 



 

 

สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน   พฤศจิกายน  2564  

ล าดับที ่ งานจัดซือ้-จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการซือ้-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก 

21 จดัจำ้งซอ่มเครื่องถ่ำยเอกสำร 1,850 ตกลงรำคำ สมชำยก๊อปปี้เซอรว์ิส สมชำยก๊อปปี้เซอรว์ิส ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

     1,850 1,850 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

22 จดัจำ้งซอ่มรถจกัรยำนยนต ์ 790 ตกลงรำคำ รำ้นช่ำงอนนัต ์ รำ้นช่ำงอนนัต ์ ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

  (ทะเบียน กพษ 346)   790 790 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

23 จดัจำ้งท ำป้ำยขยะ 700 ตกลงรำคำ รำ้นครูตุ๋ยสติกเกอร ์ รำ้นครูตุ๋ยสติกเกอร ์ ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

     700 700 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

24 จดัจำ้งซอ่มแซมไฟกิ่ง 11,700 ตกลงรำคำ นำยอดลุย ์ แกว้วิเศษ นำยอดลุย ์ แกว้วิเศษ ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

     11,700 11,700 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

25 จดัจำ้งท ำป้ำยจิตอำสำ 450 ตกลงรำคำ รำ้นครูตุ๋ยสติกเกอร ์ รำ้นครูตุ๋ยสติกเกอร ์ ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

     450 450 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 
 
 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  พฤศจิกายน  2564  

ล าดับที ่ งานจัดซือ้-จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการซือ้-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก 

26 จดัจำ้งท ำป้ำย 675 ตกลงรำคำ รำ้นครูตุ๋ยสติกเกอร ์ รำ้นครูตุ๋ยสติกเกอร ์ ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

  (กองคลงั)    675 675 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

27 จดัจำ้ท ำป้ำย 16,158 ตกลงรำคำ นิยม งำนป้ำย นิยมงำนป้ำย ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

     16,158 16,158 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

28 จดัจำ้งลงนำมถวำยพะพร 1,000 ตกลงรำคำ หนงัสือพิมพข์่ำวเมืองแพร ่ หนงัสือพิมพข์่ำวเมืองแพร ่ ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

     1,000 1,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

29 จำ้งเหมำคนงำนประจ ำรถขยะ 90,000 ตกลงรำคำ นำยอนพุงศ ์ ปัญญำวงศ ์ นำยอนพุงศ ์ ปัญญำวงศ ์ ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

     90,000 90,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

30   ตกลงรำคำ   ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

       ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 
 
 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  ธันวาคม  2564 

ล าดับที ่ งานจัดซือ้-จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการซือ้-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก 

1 จดัซือ้เครื่องปรบัอากาศ 67,000 ตกลงราคา ที.ที.แอร.์แอนด ์เซอรว์ิส ที.ที.แอร.์แอนด ์เซอรว์ิส ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      67,000 67,000 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

2 จดัซือ้เครื่องพิมพ ์ 15,000 ตกลงราคา หจก.เวิลดไ์วดเ์ทคโนโลยี หจก.เวิลดไ์วดเ์ทคโนโลยี ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  (กองคลงั)   15,000 15,000 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

3 จดัซือ้เข่งด า 1,391 ตกลงราคา รา้นบิก๊ 20 รา้นบิก๊ 20 ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     1,391 1,391 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

4 จดัซือ้วสัดสุ านกังาน 2,904 ตกลงราคา บ.สยามโกลบอลเฮา้ส ์ บ.สยามโกลบอลเฮา้ส ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      2,904 2,904 ตอ้งการและราคา 
        เหมาะสม 

5 จดัซือ้ครุภณัฑส์ านกังาน 9,300 ตกลงราคา หจก.ซงัฮวดหลี เฟอรนิ์เจอร ์ หจก.ซงัฮวดหลี เฟอรนิ์เจอร ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  (กองคลงั)    9,300 9,300 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 
 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  ธันวาคม  2564  

ล าดับที ่ งานจัดซือ้-จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการซือ้-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก 

6 จดัซือ้ครุภณัฑส์ านกังาน 9,300 ตกลงราคา หจก.ซงัฮวดหลี เฟอรนิ์เจอร ์ หจก.ซงัฮวดหลี เฟอรนิ์เจอร ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  (สาธารณสขุ)    9,300 9,300 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

7 จดัซือ้ครุภณัฑส์ านกังาน 8,400 ตกลงราคา หจก.ซงัฮวดหลี เฟอรนิ์เจอร ์ หจก.ซงัฮวดหลี เฟอรนิ์เจอร ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  (ส านกัปลดั)   8,400 8,400 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

8 จดัซือ้วสัดเุครื่องแต่งกาย 9,180 ตกลงราคา บ.ชมุศรีพาณิชยแ์พร ่จ ากดั บ.ชมุศรีพาณิชยแ์พร ่จ ากดั ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     9,180 9,180 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

9 จดัซือ้วสัดสุ านกังาน 8,060 ตกลงราคา บ.ชมุศรีพาณิชยแ์พร ่จ ากดั บ.ชมุศรีพาณิชยแ์พร ่จ ากดั ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     8,060 8,060 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

10 จดัซือ้หนา้กากอนามยั 480 ตกลงราคา รา้นเฮลธ ์แอนด ์ซพัพลาย รา้นเฮลธ ์แอนด ์ซพัพลาย ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     480 480 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  ธันวาคม  2564  

ล าดับที ่ งานจัดซือ้-จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการซือ้-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก 

11 จดัซือ้หมึกพิมพ ์ 9,920 ตกลงราคา หจก.พี. เจ. โอเอ.เซ็นเตอร ์ หจก.พี. เจ. โอเอ.เซ็นเตอร ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      9,920 9,920 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

12 จดัซือ้วสัดสุ านกังาน 15,110 ตกลงราคา บ.ชมุศรีพาณิชยแ์พร ่จ ากดั บ.ชมุศรีพาณิชยแ์พร ่จ ากดั ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  (ส านกัปลดั)   15,110 15,110 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

13 จดัซือ้วสัดสุ านกังาน 1,290 ตกลงราคา บ.ชมุศรีพาณิชยแ์พร ่จ ากดั บ.ชมุศรีพาณิชยแ์พร ่จ ากดั ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  (ส านกัปลดั)   1,290 1,290 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

14 จดัซือ้หนงัสือพิมพ ์ 5,270 ตกลงราคา รา้นชมุศรีพาณิชย ์ รา้นชมุศรีพาณิชย ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     5,270 5,270 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

15 จดัซือ้น า้ด่ืม 1,440 ตกลงราคา อรุณลกัษณน์ า้ด่ืม อรุณลกัษณน์ า้ด่ืม ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     1,440 1,440 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  ธันวาคม  2564  

ล าดับที ่ งานจัดซือ้-จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการซือ้-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก 

16 จดัจา้งซอ่มคอมพวิเตอร ์ 5,700 ตกลงราคา รา้นบา้นคอม รา้นบา้นคอม ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      5,700 5,700 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

17 จดัจา้งท าตรายาง 860 ตกลงราคา โงว้ง่วนเฮง โงว้ง่วนเฮง ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     860 860 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

18 จดัจา้งซอ่มคอมพวิเตอร ์ 2,370 ตกลงราคา ท็อปวิวพอ้ยท ์ ท็อปวิวพอ้ยท ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     2,370 2,370 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

19 จดัจา้งซอ่มแอร ์ 700 ตกลงราคา หวัดงแอร ์ หวัดงแอร ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     700 700 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

20 จดัจา้งซอ่มรถบรรทกุขยะ  5,581.87 ตกลงราคา บ.อซีูซุแพร ่จ ากดั บ.อซีูซุแพร ่จ ากดั ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  (ทะเบียน 81-4690)   5,581.87 5,581.87 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 



 

 

สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน   ธันวาคม  2564  

ล าดับที ่ งานจัดซือ้-จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการซือ้-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก 

21 จดัจา้งท าตรายาง 800 ตกลงราคา โงว้ง่วนเฮง โงว้ง่วนเฮง ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     800 800 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

22 จดัจา้งท าป้ายภาษี 1,200 ตกลงราคา นิยมงานป้าย นิยมงานป้าย ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     1,200 1,200 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

23 จดัจา้งท าป้าย 2,000 ตกลงราคา นิยมงานป้าย นิยมงานป้าย ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     2,000 2,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

24 จดัจา้งพ่นฝอยละอองเคม ี 900 ตกลงราคา นายพนัธุม์งคล  สีขาว นายพนัธุม์งคล  สีขาว ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     900 900 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

25   ตกลงราคา   ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

       ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  มกราคม  2565 

ล าดับที ่ งานจัดซือ้-จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการซือ้-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก 

1 จดัซือ้วสัดยุานพาหนะและ 350 ตกลงราคา รา้นเจริญกิจ รา้นเจริญกิจ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  ขนส่ง    350 350 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

2 จดัซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 1,600 ตกลงราคา บจก.ย่งแซคา้วสัดกุ่อสรา้ง บจก.ย่งแซคา้วสัดกุ่อสรา้ง ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     1,600 1,600 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

3 จดัซือ้ครุภณัฑส์ านกังาน 9,300 ตกลงราคา หจก.ซงัฮวดหลี หจก.ซงัฮวดหลี ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     9,300 9,300 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

4 จดัซือ้วสัดสุ านกังาน 6,360 ตกลงราคา บจก.ส.ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต บจก.ส.ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      6,360 6,360 ตอ้งการและราคา 
        เหมาะสม 

5 จดัซือ้วสัดสุ านกังาน 1,490 ตกลงราคา หจก.ซีเอ็ด เรือนทอง หจก.ซีเอ็ด เรือนทอง ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      1,490 1,490 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 
 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  มกราคม  2565 

ล าดับที ่ งานจัดซือ้-จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการซือ้-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก 

6 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 2,550 ตกลงราคา บจก.ย่งแซคา้วสัดกุ่อสรา้ง บจก.ย่งแซคา้วสัดกุ่อสรา้ง ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      2,550 2,550 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

7 จดัซือ้วสัดไุฟฟ้า 8,683 ตกลงราคา หจก.เคซีอี.อิเลตทริค หจก.เคซีอี.อิเลตทริค ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     8,683 8,683 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

8 จดัซือ้เกา้อีส้  านกังาน 62,500 ตกลงราคา หจก.บา้นใหม่เอี่ยม หจก.บา้นใหม่เอี่ยม ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     62,500 62,500 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

9 จดัซือ้ตูก้ระจก 5,000 ตกลงราคา หจก.บา้นใหม่เอี่ยม หจก.บา้นใหม่เอี่ยม ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     5,000 5,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

10 จดัซือ้ชดุตรวจATK 11,850 ตกลงราคา รา้นธีระเภสชั รา้นธีระเภสชั ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     11,850 11,850 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  มกราคม  2565  

ล าดับที ่ งานจัดซือ้-จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการซือ้-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก 

11 จดัซือ้วสัดสุ านกังาน 6,360 ตกลงราคา บจก.ส.ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต บจก.ส.ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      6,360 6,360 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

12 จดัซือ้ครุภณัฑส์ านกังาน 2,800 ตกลงราคา หจก.ซงัฮวดหลี หจก.ซงัฮวดหลี ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  (กองการศึกษา)   2,800 2,800 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

13 จดัซือ้ทรายอะเบท 19,800 ตกลงราคา เอ เจ ซพัพลาย เอ เจ ซพัพลาย ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     19,800 19,800 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

14 จดัซือ้น า้มนั 100,000 ตกลงราคา หจก.น า้มนัเด่นชยั หจก.น า้มนัเด่นขยั ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  ( 2 เดือน)   100,000 100,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

15 จดัจา้งซอ่มเครื่องพิมพ ์ 1,400 ตกลงราคา หจก.เวิลดไ์วดเ์ทคโนโลยี หจก.เวิลดไ์วดเ์ทคโนโลยี ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     1,400 1,400 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  มกราคม  2565  

ล าดับที ่ งานจัดซือ้-จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการซือ้-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก 

16 จดัจา้งซอ่มรถบรรทกุขยะ 1,930 ตกลงราคา รา้นยุย้ไดนาโม รา้ยุย้ไดนาโม ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  (ทะเบียน 80-8593)    1,930 1,930 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

17 จดัจา้งซอ่มเครื่องตดัหญา้ 640 ตกลงราคา หจก.แพรก่ารเกษตรไฟฟ้า หจก.แพรก่ารเกษตรไฟฟ้า ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     640 640 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

18 จดัจา้งซอ่มเครื่องตดัหญา้ 3,040 ตกลงราคา หจก.แพรก่ารเกษตรไฟฟ้า หจก.แพรก่ารเกษตรไฟฟ้า ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     3,040 3,040 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

19 จดัจา้งซอ่มไฟกิ่ง 5,550 ตกลงราคา นายอดลุย ์ แกว้วิเศษ นายอดลุย ์ แกว้วิเศษ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     5,550 5,550 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

20 จดัจา้งซอ่มคอมพวิเตอร ์ 7,950 ตกลงราคา รา้นบา้นคอม รา้นบา้นคอม ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  (ส านกัปลดั)   7,950 7,950 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 



 

 

สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน   มกราคม  2565  

ล าดับที ่ งานจัดซือ้-จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการซือ้-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก 

21 จดัจา้งซอ่มคอมพวิเตอร ์ 7,950 ตกลงราคา รา้นบา้นคอม รา้นบา้นคอม ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  (กองการศึกษา)   7,950 7,950 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

22 จดัจา้งท าป้าย 4,700 ตกลงราคา นิยมงานป้าย นิยมงานป้าย ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     4,700 4,700 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

23   ตกลงราคา   ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

       ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

24   ตกลงราคา   ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

       ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

25   ตกลงราคา   ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

       ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  กุมภาพันธ ์ 2565 

ล าดับที ่ งานจัดซือ้-จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการซือ้-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก 

1 จดัซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 540 ตกลงราคา บจก.ส.ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต บจก.ส.ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      540 540 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

2 จดัซือ้ชดุPPE+ชดุตรวจATK 11,890 ตกลงราคา รา้นบา้นยาถงุเงิน รา้นบา้นยาถงุเงิน ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     11,890 11,890 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

3 จดัซือ้หนา้กากอนามยั 3,780 ตกลงราคา รา้นบา้นยาถงุเงิน รา้นบา้นยาถงุเงิน ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     3,780 3,780 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

4 จดัซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 720 ตกลงราคา ซีเอ็ด เรือนทอง ซีเอ็ด เรือนทอง ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      720 720 ตอ้งการและราคา 
        เหมาะสม 

5 จดัซือ้วสัดกุ่อสรา้ง 1,255 ตกลงราคา บ.สยามโกลบอลเฮา้ส ์ บ.สยามโกลบอลเฮา้ส ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      1,255 1,255 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 
 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  กุมภาพันธ ์ 2565 

ล าดับที ่ งานจัดซือ้-จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการซือ้-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก 

6 จดัซือ้วสัดกุ่อสรา้ง 193 ตกลงราคา หจก.เคซีอี.อิเลคทริค หจก.เคซีอี.อิเลคทริค ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      193 193 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

7 จดัซือ้วสัดไุฟฟ้า 320 ตกลงราคา หจก.เคซีอี.อิเลตทริค หจก.เคซีอี.อิเลตทริค ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     320 320 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

8 จดัซือ้วสัดสุ านกังาน 8,888 ตกลงราคา ซีเอ็ด เรือนทอง ซีเอ็ด เรือนทอง ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     8,888 8,888 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

9 จดัซือ้วสัดสุ านกังาน 13,500 ตกลงราคา บ.ชมุศรีพาณิชย ์จ ากดั บ.ชมุศรีพาณิชย ์จ ากดั ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     13,500 13,500 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

10 จดัซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 4,862 ตกลงราคา บ.อู่หลีแพร ่ บ.อู่หลีแพร ่ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     4,862 4,862 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  กุมภาพันธ ์ 2565  

ล าดับที ่ งานจัดซือ้-จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการซือ้-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก 

11 จดัซือ้วสัดไุฟฟ้า 1,680 ตกลงราคา หจก.เคซีอี.อิเลคทริค หจก.เคซีอี.อิเลคทริค ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      1,680 1,680 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

12 จดัซือ้วสัดวุิทยาศาสตรแ์ละ 4,288 ตกลงราคา รา้นบา้นยาถงุเงิน รา้นบา้นยาถงุเงิน ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  การแพทย ์   4,288 4,288 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

13 จดัซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 123 ตกลงราคา บ.แสงไทยแพร ่จ ากดั บ.แสงไทยแพร ่จ ากดั ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     123 123 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

14 จดัซือ้วสัดสุ านกังาน 1,270 ตกลงราคา หจก.ซีเอ็ด เรือนทอง หจก.ซีเอ็ด เรือนทอง ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     1,270 1,270 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

15 จดัซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 1,540 ตกลงราคา หจก.ซีเอ็ด เรือนทอง หจก.ซีเอ็ด เรือนทอง ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     1,540 1,540 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  กุมภาพันธ ์ 2565  

ล าดับที ่ งานจัดซือ้-จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการซือ้-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก 

16 จดัซือ้วสัดสุ านกังาน 27,000 ตกลงราคา บจก.ชมุศรีพาณิชย ์จ ากดั บจก.ชมุศรีพาณิชย ์จ ากดั ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      27,000 27,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

17 จดัซือ้วสัดกุ่อสรา้ง 5,297 ตกลงราคา บ.สยามโกลบอลเฮา้ส ์ บ.สยามโกลบอลเฮา้ส ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     5,297 5,297 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

18 จดัซือ้ครุภณัฑส์ านกังาน 6,500 ตกลงราคา หจก.ซงัฮวดหลี เฟอรนิ์เจอร ์ หจก.ซงัฮวดหลี เฟอรนิ์เจอร ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     6,500 6,500 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

19 จดัซือ้หนงัสือพิมพ ์ 5,270 ตกลงราคา รา้นชมุศรีพาณิชย ์ รา้นชมุศรีพาณิชย ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     5,270 5,270 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

20 จดัจา้งท าตรายาง 860 ตกลงราคา โงว้ง่วนเฮง โงว้ง่วนเฮง ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     860 860 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 



 

 

สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน   กุมภาพันธ ์ 2565  

ล าดับที ่ งานจัดซือ้-จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการซือ้-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก 

21 จดัจา้งซอ่มรถยนต ์ 6,160 ตกลงราคา อู่ช่างเอก 2006 อู่ช่างเอก ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  (ทะเบียน กค 359)   6,160 6,160 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

22 จดัจา้งท าป้ายหา้มเผา 7,200 ตกลงราคา นิยมงานป้าย นิยมงานป้าย ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     7,200 7,200 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

23   ตกลงราคา   ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

       ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

24   ตกลงราคา   ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

       ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

25   ตกลงราคา   ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

       ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  มีนาคม  2565 

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

1 จดัซือ้วสัดวุิทยาศาสตรแ์ละ 13,448 ตกลงราคา รา้นบา้นยาถงุเงิน รา้นบา้นยาถงุเงิน ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  การแพทย ์    13,448 13,448 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

2 จดัซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 588 ตกลงราคา หจก.บิ๊ก 20 หจก.บิ๊ก 20 ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     588 588 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

3 จดัซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 210 ตกลงราคา บ.แสงไทยแพร ่จ ากดั บ.แสงไทยแพร ่จ ากดั ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     210 210 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

4 จดัซือ้ยางรถยนต ์ 22,000 ตกลงราคา บ.ซี เค ยางยนต ์ บ.ซี เค ยางยนต ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  (ทะเบียน กค 359)    22,000 22,000 ตอ้งการและราคา 
        เหมาะสม 

5 จดัซือ้วสัดกุ่อสรา้ง 4,700 ตกลงราคา หจก.แพรว่ฒันด ารง หจก.แพรว่ฒันด ารง ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      4,700 4,700 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 
 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  มีนาคม  2565 

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

6 จดัซือ้วสัดไุฟฟ้า 21,480 ตกลงราคา หจก.เค ซี อี.อิเลคทริค บ.ซี เค ยางยนต ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      21,480 21,480 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

7 จดัซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 288 ตกลงราคา บ.แสงไทยแพร ่จ ากดั บ.แสงไทยแพร ่จ ากดั ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     288 288 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

8 จดัซือ้วสัดสุ  านกังาน 6,334 ตกลงราคา ซีเอ็ดเรือนทอง ซีเอ็ดเรือนทอง ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     6,334 6,334 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

9   ตกลงราคา   ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

       ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

10   ตกลงราคา   ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

       ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  เมษายน  2565 

ล าดับที ่ งานจัดซือ้-จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการซือ้-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก 

1 จดัซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 10,420 ตกลงราคา ซีเอ็ดเรือนทอง ซีเอ็ดเรือนทอง ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      10,420 10,420 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

2 จดัซือ้วสัดสุ านกังาน 15,692 ตกลงราคา ซีเอ็ดเรือนทอง ซีเอ็ดเรือนทอง ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     15,692 15,692 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

3 จดัซือ้ถงุพลาสติกใส 460 ตกลงราคา บ.แสงไทยแพร ่จ ากดั บ.แสงไทยแพร ่จ ากดั ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     460 460 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

4 จดัซือ้ตูเ้ย็น  8,290 ตกลงราคา บมจ.สยามโกลบอลเฮา้ส ์ บมจ.สยามโกลบอลเฮา้ส ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      8,290 8,290 ตอ้งการและราคา 
        เหมาะสม 

5 จดัซือ้วสัดวุิทยาศาสตร ์ 10,968 ตกลงราคา บา้นยาถงุเงิน บา้นยาถงุเงิน ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      10,968 10,968 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 
 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  เมษายน  2565 

ล าดับที ่ งานจัดซือ้-จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการซือ้-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก 

6 จดัซือ้หนงัสือพิมพ ์ 5,270 ตกลงราคา รา้นชมุศรีพาณิชย ์ รา้นชมุศรีพาณิชย ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      5,270 5,270 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

7 จดัซือ้น า้ด่ืม 1,600 ตกลงราคา อรุณลกัษณน์ า้ด่ืม อรุณลกัษณน์ า้ด่ืม ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     1,600 1,600 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

8 จดัจา้งซอ่มคอมพวิเตอร ์ 1,400 ตกลงราคา หจก.เวิลดไ์วดค์อมพิวเตอร ์ หจก.เวิลดไ์วดค์อมพิวเตอร ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     1,400 1,400 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

9 จดัจา้งท าตรายาง 880 ตกลงราคา โงว้ง่วนเฮง โงว้ง่วนเฮง ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  (ส านกัปลดั)   880 880 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

10 จดัจา้งท าตรายาง 1,420 ตกลงราคา โงว้ง่วนเฮง โงว้ง่วนเฮง ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  (กองคลงั)   880 880 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  เมษายน  2565 

ล าดับที ่ งานจัดซือ้-จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการซือ้-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก 

11 จดัจา้งซอ่มเครื่องถ่ายเอกสาร 8,500 ตกลงราคา สมชายก๊อปปี ้ สมชายก๊อปปี ้ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      8,500 8,500 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

12 จดัจา้งท าป้ายท าเนียบ 6,000 ตกลงราคา รา้นครูตุ่ยสติกเกอร ์ รา้นครูตุ่ยสติกเกอร ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     6,000 6,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

13 จดัจา้งซอ่มคอมพวิเตอร ์ 1,400 ตกลงราคา หจก.เวิลดไ์วดค์อมพิวเตอร ์ หจก.เวิลดไ์วดค์อมพิวเตอร ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     1,400 1,400 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

14 จดัจา้งเหมาคนงานขบัรถกูช้ีพ 40,000 ตกลงราคา นายอนรุตัน ์ จดัของ นายอนรุตัน ์ จดัของ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     40,000 40,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

15   ตกลงราคา   ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

       ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  พฤษภาคม  2565 

ล าดับที ่ งานจัดซือ้-จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการซือ้-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก 

1 จดัซือ้ไมคไ์รส้าย 3,590 ตกลงราคา บจก.เบสทเ์ทค แอนด ์อินโนเวชั่น บจก.เบสทเ์ทค แอนด ์อินโนเวชั่น ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      3,590 3,590 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

2 จดัซือ้เมา้สไ์รส้าย 1,500 ตกลงราคา บจก.เบสทเ์ทค แอนด ์อินโนเวชั่น บจก.เบสทเ์ทค แอนด ์อินโนเวชั่น ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     1,500 1,500 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

3 จดัซือ้ตูส้  านกังาน 33,000 ตกลงราคา หจก.แสงฟ้าพาณิชย ์ หจก.แสงฟ้าพาณิชย ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     33,000 33,000 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

4 จดัซือ้ชดุดบัเพลิง  30,000 ตกลงราคา แพรอ่ปุกรณด์บัเพลิง แพรอ่ปุกรณด์บัเพลิง ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      30,000 30,000 ตอ้งการและราคา 
        เหมาะสม 

5 จดัซือ้อปุกรณด์บัเพลิง 76,500 ตกลงราคา แพรอ่ปุกรณด์บัเพลิง แพรอ่ปุกรณด์บัเพลิง ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      76,500 76,500 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 
 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  พฤษภาคม  2565 

ล าดับที ่ งานจัดซือ้-จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการซือ้-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก 

6 จดัซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 12,510 ตกลงราคา ซีเอ็ดเรือนทอง ซีเอ็ดเรือนทอง ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      12,510 12,510 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

7 จดัซือ้งานบา้นงานครวั 222.50 ตกลงราคา บ.แสงไทยแพร ่ บ.แสงไทยแพร ่ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     222.50 222.50 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

8 จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร ์ 3,350 ตกลงราคา บจก.เบสทเ์ทคแอนด ์อินโนเวชั่น บจก.เบสทเ์ทคแอนด ์อินโนเวชั่น ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     3,350 3,350 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

9 จดัซือ้นมโรงเรียน 77,296.74 ตกลงราคา บจก.โกลดม์ิลด ์ บจก.โกลดม์ิลด ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     77,296.74 77,296.74 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

10 จดัซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 12,300 ตกลงราคา หจก.ซีเอ็ดเรือนทอง หจก.ซีเอ็ดเรือนทอง ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     12,300 12,300 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  พฤษภาคม  2565 

ล าดับที ่ งานจัดซือ้-จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการซือ้-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก 

11 จดัซือ้วสัดไุฟฟ้าและวิทย ุ 3,630 ตกลงราคา หจก.เคซีอี.อิเลคทริค หจก.เคซีอี.อิเลคทริค ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      3,630 3,630 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

12 จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร ์ 26,870 ตกลงราคา บจก.เบสทเ์ทค แอนด ์อินโนเวชั่น บจก.เบสทเ์ทค แอนด ์อินโนเวชั่น ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     26,870 26,870 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

13 จดัซือ้จารบ ี 1,200 ตกลงราคา บ.นาวินชีลซพัพลาย จ ากดั บ.นาวินชีลซพัพลาย จ ากดั ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     1,200 1,200 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

14 จดัซือ้วสัดเุชือ้เพลิง 4,250 ตกลงราคา เจริญกิจอะไหล่ยนต ์ เจริญกิจอะไหล่ยนต ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     4,250 4,250 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

15 จดัซือ้หนงัสือพิมพ ์ 5,100 ตกลงราคา รา้นชมุศรีพาณิชย ์ รา้นชมุศรีพาณิชย ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     5,100 5,100 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  พฤษภาคม  2565 

ล าดับที ่ งานจัดซือ้-จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการซือ้-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก 

16 จดัซือ้น า้ด่ืม 1,955 ตกลงราคา น า้ด่ืมอรุณลกัษณ ์ น า้ด่ืมอรุณลกัษณ ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      1,955 1,955 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

17 จดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง 100,000 ตกลงราคา บจก.เบสทเ์ทค แอนด ์อินโนเวชั่น บจก.เบสทเ์ทค แอนด ์อินโนเวชั่น ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  2  เดือน   100,000 100,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

18 จดัซือ้ 1,200 ตกลงราคา บ.นาวินชีลซพัพลาย จ ากดั บ.นาวินชีลซพัพลาย จ ากดั ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     1,200 1,200 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

19 จดัซือ้ 4,250 ตกลงราคา เจริญกิจอะไหล่ยนต ์ เจริญกิจอะไหล่ยนต ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     4,250 4,250 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

20 จดัซือ้หนงัสือพิมพ ์ 5,100 ตกลงราคา รา้นชมุศรีพาณิชย ์ รา้นชมุศรีพาณิชย ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     5,100 5,100 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 



สรุปผลการจัดซ้ือ-จัดจ้าง 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 

ประจำเดือน  มิถุนายน  2565 

ลำดับที่ งานจัดซ้ือ-จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการซ้ือ-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก 

1 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง 12,500 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เบสท์เทค แอนด์ อินโนเวช่ัน บจก.เบสท์เทค แอนด์ อินโนเวช่ัน ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

      12,500 12,500 ต้องการและราคา 

        เหมาะสม 

2 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 41,140 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เคซีอี อิเลคทริค หจก.เคซีอี อิเลคทริค ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

     41,140 41,140 ต้องการและราคา 

        เหมาะสม 

3 จัดซื้อยางมะตอย 52,500 วิธีเฉพาะเจาะจง สนิท ซัพพลาย สนิท ซัพพลาย ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

     52,500 52,500 ต้องการและราคา 

        เหมาะสม 

4 จัดซื้อหินคลุก 164,370 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสถิตการค้า ร้านสถิตการค้า ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

      164,370 164,370 ต้องการและราคา 
        เหมาะสม 
5 จัดซื้อนมโรงเรียน 137,390.40 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.โกลด์มิลค์ บจก.โกลด์มิลค์ ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

      137,390.40 137,390.40 ต้องการและราคา 

        เหมาะสม 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการจัดซ้ือ-จัดจ้าง 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 

ประจำเดือน  มิถุนายน  2565 

ลำดับที่ งานจัดซ้ือ-จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการซ้ือ-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก 

6 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ 5,270 วิธีเฉพาะเจาะจง 
ร้านชุมศรีพาณิชย์ 

5,270 
ร้านชุมศรีพาณิชย์ 

5,270 
ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

       ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 

7 จัดซื้อน้ำด่ืม 2,520 วิธีเฉพาะเจาะจง อรุณลักษณ์น้ำด่ืม อรุณลักษณ์น้ำด่ืม ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

     2,520 2,520 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 

8 จ้างซ่อมไฟฟ้าสาธารณฯ 9,150 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอดุลย์  แก้ววิเศษ นายอดุลย์  แก้ววิเศษ ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

     9,150 9,150 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 

9 จ้างทำตรายาง 2,570 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโง้วง่วนเฮง ร้านโง้วง่วนเฮง ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

     2,570 2,570 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 

10 จ้างซ่อมรถ กยม 665 1,390 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านช่างอนันต์ ร้านช่างอนันต์ ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

     1,390 1,390 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 
 



 
 

สรุปผลการจัดซ้ือ-จัดจ้าง 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 

ประจำเดือน  มิถุนายน  2565 

ลำดับที่ งานจัดซ้ือ-จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการซ้ือ-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก 

11 จ้างทำป้าย 675 วิธีเฉพาะเจาะจง นิยม งานป้าย นิยม งานป้าย ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

      675 675 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 

12 จ้างซ่อมแอร์ 1,200 วิธีเฉพาะเจาะจง หัวดงแอร์ หัวดงแอร์ ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

     1,200 1,200 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 

13 จ้างทำป้าย 950 วิธีเฉพาะเจาะจง นิยม งานป้าย นิยม งานป้าย ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

     950 950 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 

14 จ้างปรับเกล่ียหินคลุก 3,930 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสถิตการค้า ร้านสถิตการค้า ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

     3,930 3,930 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 

15 จ้างรถแม็คโคร 2,000 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แพร่ฤทธา หจก.แพร่ฤทธา ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

  เพื่อขุดลอกคูคลอง   2,000 2,000 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 



 
 

สรุปผลการจัดซ้ือ-จัดจ้าง 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 

ประจำเดือน  มิถุนายน  2565 

ลำดับที่ งานจัดซ้ือ-จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการซ้ือ-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก 

16 จ้าทำตรายาง 710 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโง้วง่วนเฮง ร้านโง้วง่วนเฮง ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

      710 710 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 

17 จ้างลงนามถวายพระพร 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง หนังสือพิมพ์เสียงแพร ่ หนังสือพิมพ์เสียงแพร ่ ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

     1,000 1,000 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 

       

       

       

       

       

       

       

        

        
 



สรุปผลการจัดซ้ือ-จัดจ้าง 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 

ประจำเดือน  กรกฏาคม  2565 

ลำดับที่ งานจัดซ้ือ-จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการซ้ือ-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก 

1 จ้างทำป้าย 5,850 วิธีเฉพาะเจาะจง นิยม งานป้าย นิยม งานป้าย ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

     5,850 5,850 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 

2 จ้างทำตรายาง 1,630 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โชติสุวรรณอินเตอร์เซอร์วิส หจก.โชติสุวรรณอินเตอร์เซอร์วิส ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

     1,630 1,630 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 

3 จ้างซ่อมรถกู้ชีพ กท 1574 1,400 วิธีเฉพาะเจาะจง ป.ไดนาโม แอร์ ป.ไดนาโม แอร์ ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

     1,400 1,400 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 

4 จ้างซ่อมเสียงตามสาย 57,980 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เทคนิค เทเลคอมแอนด์ บจก.เทคนิค เทเลคอมแอนด์ ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

     โอเอ โอเอ ต้องการและราคา 
     57,980 57,980 เหมาะสม 
5 จัดซื้อหมึกถ่ายเอกสาร 27,500 วิธีเฉพาะเจาะจง สมชายก๊อปป้ีเซอร์วิส สมชายก๊อปป้ีเซอร์วิส ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

     27,500 27,500 ต้องการและราคา 

        เหมาะสม 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการจัดซ้ือ-จัดจ้าง 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 

ประจำเดือน  กรกฏาคม  2565 

ลำดับที่ งานจัดซ้ือ-จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการซ้ือ-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก 

6 จัดซื้อวัดสุสำนักงาน 19,580 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ซี-เอ็ด เรือนทอง หจก.ซี-เอ็ด เรือนทอง ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

     19,580 19,580 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 

7 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 76,000 วิธีเฉพาะเจาะจง แพร่การดับเพลิง แพร่การดับเพลิง ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

     76,000 76,000 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 

8 จัดซื้อน้ำด่ืม 1,800 วิธีเฉพาะเจาะจง อรุณลักษณ์น้ำด่ืม อรุณลักษณ์น้ำด่ืม ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

     1,800 1,800 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 

9 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ 5,270 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชุมศรีพาณิชย์ ร้านชุมศรีพาณิชย์ ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

     5,100 5,100 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 

10 จัดซื้อน้ำมัน 2 เดือน 100,000 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.น้ำมันเด่นชัย หจก.น้ำมันเด่นชัย ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

     100,000 100,000 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 
 



 
 

สรุปผลการจัดซ้ือ-จัดจ้าง 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 

ประจำเดือน  กรกฏาคม  2565 

ลำดับที่ งานจัดซ้ือ-จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการซ้ือ-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก 

11 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,616.60 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านว.อะไหล่เทรคเตอร์ ร้านว.อะไหล่เทรคเตอร์ ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

     3,616.60 3,616.60 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        
 
 



 



สรุปผลการจัดซ้ือ-จัดจ้าง 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 

ประจำเดือน  สิงหาคม  2565 

ลำดับที่ งานจัดซ้ือ-จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการซ้ือ-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก 

1 จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ 2,500 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เบสท์เทค แอนด์ อินโนเวช่ัน บจก.เบสท์เทค แอนด์ อินโนเวช่ัน ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

     2,500 2,500 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 

2 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 19,550 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เคซีอี อิเลคทริค หจก.เคซีอี อิเลคทริค ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

     19,550 19,550 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 

3 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 11,500 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แสงฟ้าพาณิชย์ หจก.แสงฟ้าพาณิชย์ ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

  เก้าอี้   11,500 11,500 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 

4 จัดซื้อหญ้าเทียม 35,280 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สยามโกลบอลส์ หจก.สยามโกลบอลส์ ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

     35,280 35,280 ต้องการและราคา 
       เหมาะสม 
5 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 7,200 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ศักดิ์ชัยโซลูช่ัน หจก.ศักดิ์ชัยโซลูช่ัน ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

  พัดลม   7,200 7,200 ต้องการและราคา 

        เหมาะสม 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการจัดซ้ือ-จัดจ้าง 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 

ประจำเดือน  สิงหาคม  2565 

ลำดับที่ งานจัดซ้ือ-จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการซ้ือ-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก 

6 จัดซื้อครุภณฑ์สำนักงาน 11,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เบสท์เทค แอนด์ อินโนเวช่ัน บจก.เบสท์เทค แอนด์ อินโนเวช่ัน ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

  โทรสาร   11,000 11,000 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 

7 จัดซื้อน้ำยาหัวเช้ือฆ่ายุง 39,600 วิธีเฉพาะเจาะจง เบนโซ่ ซัพพลายส์ เบนโซ่ ซัพพลายส์ ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

     39,600 39,600 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 

8 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ คลัง 3,967 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เบสท์เทค แอนด์ อินโนเวช่ัน บจก.เบสท์เทค แอนด์ อินโนเวช่ัน ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

     3,967 3,967 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 

9 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 19,500 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เบสท์เทค แอนด์ อินโนเวช่ัน บจก.เบสท์เทค แอนด์ อินโนเวช่ัน ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

  คอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ   19,500 19,500 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 

10 จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 9,500 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.หน่อยการช่างการเกษตร บจก.หน่อยการช่างการเกษตร ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

  เครื่องตัดหญ้า   9,500 9,500 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 
 



 
 

สรุปผลการจัดซ้ือ-จัดจ้าง 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 

ประจำเดือน  สิงหาคม  2565 

ลำดับที่ งานจัดซ้ือ-จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการซ้ือ-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก 

11 จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 42,800 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.หน่อยการช่างการเกษตร บจก.หน่อยการช่างการเกษตร ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

  เครื่องเป่าลมกับปั้มน้ำ   42,800 42,800 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 

12 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 27,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอานนท์ แอร์ แอนด์ เซอร์วิส ร้านอานนท์ แอร์ แอนด์ เซอร์วิส ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

 เครื่องปรับอากาศ   27,000 27,000 ต้องการและราคา 

      เหมาะสม 

13 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ 5,100 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชุมศรีพาณิชย์ ร้านชุมศรีพาณิชย์ ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

    5,100 5,100 ต้องการและราคา 

      เหมาะสม 

14 จัดซื้อน้ำด่ืม 1,968 วิธีเฉพาะเจาะจง อรุณลักษณ์น้ำด่ืม อรุณลักษณ์น้ำด่ืม ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

    1,968 1,968 ต้องการและราคา 

      เหมาะสม 

15 จ้างทำตรายาง 510 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โชติสุวรรณอินเตอร์เซอร์วิส หจก.โชติสุวรรณอินเตอร์เซอร์วิส ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

    510 510 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 



สรุปผลการจัดซ้ือ-จัดจ้าง 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 

ประจำเดือน  สิงหาคม  2565 

ลำดับที่ งานจัดซ้ือ-จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการซ้ือ-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก 

16 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า 600 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิทวง ดอกจันทร์ นายวิทวง ดอกจันทร์ ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

    600 600 ต้องการและราคา 

      เหมาะสม 

17 จ้างทำป้ายเฉลิมพระเกียรติ 450 วิธีเฉพาะเจาะจง นิยม งานป้าย นิยม งานป้าย ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

    450 450 ต้องการและราคา 

      เหมาะสม 

18 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 500 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เบสท์เทค แอนด์ อินโนเวช่ัน บจก.เบสท์เทค แอนด์ อินโนเวช่ัน ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

    500 500 ต้องการและราคา 

      เหมาะสม 

19 จ้างซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ 9,150 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอดุลย์   แก้ววิเศษ นายอดุลย์   แก้ววิเศษ ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

    9,150 9,150 ต้องการและราคา 

      เหมาะสม 

20 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 500 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เบสท์เทค แอนด์ อินโนเวช่ัน บจก.เบสท์เทค แอนด์ อินโนเวช่ัน ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

    500 500 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 

       
 
 
 



สรุปผลการจัดซ้ือ-จัดจ้าง 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 

ประจำเดือน  สิงหาคม  2565 

ลำดับที่ งานจัดซ้ือ-จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการซ้ือ-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก 

21 จ้างซ่อมรถ กพษ 346 530 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านช่างอนันต์ ร้านช่างอนันต์ ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

    530 530 ต้องการและราคา 

      เหมาะสม 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        
 



สรุปผลการจัดซ้ือ-จัดจ้าง 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 

ประจำเดือน  กันยายน  2565 

ลำดับที่ งานจัดซ้ือ-จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการซ้ือ-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก 

1 จ้างเหมาฝังกลบขยะมูลฝอย 70,000 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แพร่พารวย หจก.แพร่พารวย ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

     70,000 70,000 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 

2 จ้างรถโดยสารดูงาน 72,150 วิธีเฉพาะเจาะจง นางละเอียด ชนะแสน นางละเอียด ชนะแสน ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

     72,150 72,150 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 

3 จ้างซ่อมรถ JCB 11,300 วิธีเฉพาะเจาะจง อู่ไพบูลย์การช่าง อู่ไพบูลย์การช่าง ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

     11,300 11,300 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 

4 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 4,690 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เบสท์เทค แอนด์อินโนเวช่ัน บจก.เบสท์เทค แอนด์อินโนเวช่ัน ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

     4,690 4,690 ต้องการและราคา 
       เหมาะสม 
5 จ้างซ่อมบำรุง รถ 81-4690 16,300 วิธีเฉพาะเจาะจง อู่เสนาะการช่าง อู่เสนาะการช่าง ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

     16,300 16,300 ต้องการและราคา 

        เหมาะสม 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการจัดซ้ือ-จัดจ้าง 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 

ประจำเดือน  กันยายน  2565 

ลำดับที่ งานจัดซ้ือ-จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการซ้ือ-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก 

6 จ้างซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ 7,950 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอดุลย์   แก้ววิเศษ นายอดุลย์   แก้ววิเศษ ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

     7,950 7,950 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 

7 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 6,950 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจักรกฤณ์  แอร์ ร้านจักรกฤณ์  แอร์ ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

  ศพด.   6,950 6,950 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 

8 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 800 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจักรกฤณ์  แอร์ ร้านจักรกฤณ์  แอร์ ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

  สำนักงานปลัด   800 800 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 

9 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 8,855 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เคซีอี อิเลคทริค หจก.เคซีอี อิเลคทริค ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

     8,855 8,855 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 

10 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 26,380 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ซี-เอ็ด เรือนทอง หจก.ซี-เอ็ด เรือนทอง ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

     26,380 26,380 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 
 



 
 

สรุปผลการจัดซ้ือ-จัดจ้าง 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 

ประจำเดือน  กันยายน  2565 

ลำดับที่ งานจัดซ้ือ-จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการซ้ือ-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก 

11 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 6,520 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ้านยาถุงเงิน ร้านบ้านยาถุงเงิน ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

     6,520 6,520 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 

12 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 14,190 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เบสท์เทค แอนด์อินโนเวช่ัน บจก.เบสท์เทค แอนด์อินโนเวช่ัน ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

    14,190 14,190 ต้องการและราคา 

      เหมาะสม 

13 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 16,640 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ซี-เอ็ด เรือนทอง หจก.ซี-เอ็ด เรือนทอง ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

    16,640 16,640 ต้องการและราคา 

      เหมาะสม 

14 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 3,650 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เคซีอี อิเลคทริค หจก.เคซีอี อิเลคทริค ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

      ต้องการและราคา 

      เหมาะสม 

15 จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 41,500 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม พี วอเตอร์ ร้านเอ็ม พี วอเตอร์ ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

    41,500 41,500 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 



สรุปผลการจัดซ้ือ-จัดจ้าง 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 

ประจำเดือน  กันยายน  2565 

ลำดับที่ งานจัดซ้ือ-จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการซ้ือ-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก 

16 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,240 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เบสท์เทค แอนด์อินโนเวช่ัน บจก.เบสท์เทค แอนด์อินโนเวช่ัน ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

    3,240 3,240 ต้องการและราคา 

      เหมาะสม 

17 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 25,545 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ซี-เอ็ด เรือนทอง หจก.ซี-เอ็ด เรือนทอง ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

    25,545 25,545 ต้องการและราคา 

      เหมาะสม 

18 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 12,210 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ซี-เอ็ด เรือนทอง หจก.ซี-เอ็ด เรือนทอง ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

    12,210 12,210 ต้องการและราคา 

      เหมาะสม 

19 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 10,965 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แพร่วัฒนดำรง หจก.แพร่วัฒนดำรง ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

    10,965 10,965 ต้องการและราคา 

      เหมาะสม 

20 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,690 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เบสท์เทค แอนด์อินโนเวช่ัน บจก.เบสท์เทค แอนด์อินโนเวช่ัน ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

    5,690 5,690 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 

       
 
 
 



สรุปผลการจัดซ้ือ-จัดจ้าง 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 

ประจำเดือน  กันยายน  2565 

ลำดับที่ งานจัดซ้ือ-จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการซ้ือ-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก 

21 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 9,275 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ซี-เอ็ด เรือนทอง หจก.ซี-เอ็ด เรือนทอง ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

    9,275 9,275 ต้องการและราคา 

      เหมาะสม 

22 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 6,034 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ซี-เอ็ด เรือนทอง หจก.ซี-เอ็ด เรือนทอง ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

    6,034 6,034 ต้องการและราคา 

      เหมาะสม 

23 จัดซื้อน้ำด่ืม 1,968 วิธีเฉพาะเจาะจง อรุณลักษณ์น้ำด่ืม อรุณลักษณ์น้ำด่ืม ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

    1,968 1,968 ต้องการและราคา 

      เหมาะสม 

       

       

       

       

       

        
 


