
สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  ตุลาคม  2562 

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

1 จดัซือ้น ำ้มนั 100,000 ตกลงรำคำ หจก.น ำ้มนัเด่นชยั หจก.น ำ้มนัเด่นชยั ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

      100,000 100,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 

2 จดัซือ้หนงัสือพิมพ ์ 5,270 ตกลงรำคำ รำ้นชมุศรีพำณิชย ์ รำ้นชมุศรีพำณิชย ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     5,270 5,270 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 

3 จดัซือ้น ำ้ด่ืม 1,900 ตกลงรำคำ น ำ้ด่ืมมงักร น ำ้ด่ืมมงักร ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     1,900 1,900 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 

4 จดัซือ้ยำงรถยนต ์กฉ 1225 18,000 ตกลงรำคำ บจก.ซี เค ยำงยนต ์ หจก.เวิลดไ์วดค์อมพิวเตอร ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

      18,000 18,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 

5 จดัซือ้เครื่องทองนอ้ย 1,500 ตกลงรำคำ บจก.ชมุศรีพำณิชย ์ บจก.ชมุศรีพำณิชย ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

      1,500 1,500 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 
 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  ตุลาคม  2562 

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

6 จดัซือ้หมกึปริน้เตอร ์ 3,300 ตกลงรำคำ หจก.เวิลดไ์วดค์อมพิวเตอร ์ หจก.เวิลดไ์วดค์อมพิวเตอร ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

      3,300 3,300 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

7 จดัซือ้หลอดไฟ 12,750 ตกลงรำคำ หจก.เคซีอี อิเลคทริค หจก.เคซีอี อิเลคทริค ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     12,750 12,750 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

8 จดัซือ้วสัดกุ่อสรำ้ง 9,300 ตกลงรำคำ หจก.แพรว่ฒันด ำรง หจก.แพรว่ฒันด ำรง ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     9,300 9,300 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

9 จดัซือ้ถงุขยะ 675 ตกลงรำคำ ส.ซุปเปอรม์ำรเ์ก็ต ส.ซุปเปอรม์ำรเ์ก็ต ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     675 675 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

10 จดัซือ้นมโรงเรียน 349,006.60 ตกลงรำคำ บจก.โกลดม์ิลด ์ บจก.โกลดม์ิลด ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     349,006.60 349,006.60 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 
 
 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน ตุลาคม  2562 

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

11 จดัซือ้หนงัสือพิมพ ์ 5,100 ตกลงรำคำ รำ้นชมุศรีพำณิชย ์ รำ้นชมุศรีพำณิชย ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     5,100 5,100 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

12 จดัซือ้น ำ้ด่ืม 1,200 ตกลงรำคำ น ำ้ด่ืมมงักร น ำ้ด่ืมมงักร ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     1,200 1,200 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

13 จดัจำ้งคนงำนทั่วไปปฏิบติั 114,000 ตกลงรำคำ นำยปรีชำ  เหล่ำใหญ่ นำยปรีชำ  เหล่ำใหญ่ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

  หนำ้ที่คนงำนรถขยะ   114,000 114,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

14 จดัจำ้งคนงำนทั่วไปปฏิบติั 108,000 ตกลงรำคำ นำยชำญชยั   แสนเขื่อน นำยชำญชยั   แสนเขื่อน ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

  หนำ้ที่ตกแต่งสวน   108,000 108,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 

15 จดัจำ้งคนงำนทั่วไปปฏิบติั 102,000 ตกลงรำคำ นำงชวน  ก่อกอง นำงชวน  ก่อกอง ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

  หนำ้ที่ท ำควำมสะอำด   102,000 102,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 
 
 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  ตุลาคม  2562 

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

16 จดัจำ้งคนงำนทั่วไปปฏิบติั 102,000 ตกลงรำคำ น.ส.อญัชลี  อรุณทิพยไ์พฑรูย ์ น.ส.อญัชลี  อรุณทิพยไ์พฑรูย ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

 หนำ้ที่ผูช้่วยพสัด ุ   102,000 102,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

      เหมำะสม 

17 จดัจำ้งคนงำนทั่วไปปฏิบติั 102,000 ตกลงรำคำ นำยปิติพงษ ์  ชื่นชม นำยปิติพงษ ์  ชื่นชม ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

 หนำ้ที่ผูช้่วยจดัเก็บ   102,000 102,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

      เหมำะสม 

18 จดัจำ้งคนงำนทั่วไปปฏิบติั 102,000 ตกลงรำคำ น.ส.พิมพกำนต ์ แดนดง น.ส.พิมพกำนต ์ แดนดง ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

 หนำ้ที่ผูช้่วยธุรกำรช่ำง   102,000 102,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

      เหมำะสม 

19 จดัจำ้งคนงำนทั่วไปปฏิบติั 102,000 ตกลงรำคำ นำยณฐัพงษ ์ จบัจ่ำย นำยณฐัพงษ ์ จบัจ่ำย ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

 หนำ้ที่ผูช้่วยธุรกำรกำรศึกษำ   102,000 102,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

      เหมำะสม 

20 จดัจำ้งคนงำนทั่วไปปฏิบติั 102,000 ตกลงรำคำ นำยทรงฤทธิ์   กลว้ยค ำ นำยทรงฤทธิ์   กลว้ยค ำ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

 หนำ้ที่ผูช้่วยธุรกำรคลงั   102,000 102,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

      เหมำะสม 
 
 

 

 

 



 

 

สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  ตุลาคม  2562 

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

21 จดัจำ้งคนงำนทั่วไปปฏิบติั 102,000 ตกลงรำคำ น.ส.พชัรำพิชญ ์ ฝักฝ่ำย น.ส.พชัรำพิชญ ์ ฝักฝ่ำย ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

 หนำ้ที่ผูช้่วยนกัพฒันำชมุชน   102,000 102,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

      เหมำะสม 

22 จดัจำ้งคนงำนทั่วไปปฏิบติั 102,000 ตกลงรำคำ นำยกิตติกร   ทิพยปั์ญญำ นำยกิตติกร   ทิพยปั์ญญำ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

 หนำ้ที่ผูช้่วยนกัวิเครำะห ์   102,000 102,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

 นโยบำยและแผน     เหมำะสม 

23 จดัจำ้งคนงำนทั่วไปปฏิบติั 108,000 ตกลงรำคำ นำยพรเพชร   หลวงธิจำ นำยพรเพชร   หลวงธิจำ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

 หนำ้ที่ขบัรถกูช้ีพ   108,000 108,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

      เหมำะสม 

24 จดัจำ้งคนงำนทั่วไปปฏิบติั 108,000 ตกลงรำคำ นำยวิทย ์ จรงิแลว้ นำยวิทย ์ จรงิแลว้ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

 หนำ้ที่เวรยำม   108,000 108,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

      เหมำะสม 

25 จดัจำ้งท ำวิจยัส ำรวจควำม 14,000 ตกลงรำคำ ม.รำชภฎัอตุรดิตถ ์ ม.รำชภฎัอตุรดิตถ ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

 พงึพอใจ   14,000 14,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

      เหมำะสม 
 

 

 

 



 

 

 

สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  ตุลาคม  2562 

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

26 จดัจำ้งเหมำท ำเวปไซต ์ 15,000 ตกลงรำคำ น.ส.ไปรยำ  กนัตสิโล น.ส.ไปรยำ  กนัตสิโล ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

    15,000 15,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

      เหมำะสม 

27 จดัจำ้งฝังกลบขยะ 53,497.75 ตกลงรำคำ หจก.แพรพ่ำรวย หจก.แพรพ่ำรวย ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

    53,497.75 53,497.75 ตอ้งกำรและรำคำ 

      เหมำะสม 

28 จดัจำ้งซ่อมรถ กค359 8,843.55 ตกลงรำคำ บจก.วี กรุ๊ป พี เอ็น ออโตเ้ซลล ์ บจก.วี กรุ๊ป พี เอ็น ออโตเ้ซลล ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

    8,843.55 8,843.55 ตอ้งกำรและรำคำ 

      เหมำะสม 

29 จดัจำ้งซ่อมโนต้บุ๊ค 200 ตกลงรำคำ หจก.เวิลดไ์วดค์อมพิวเตอร ์ หจก.เวิลดไ์วดค์อมพิวเตอร ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

    200 200 ตอ้งกำรและรำคำ 

      เหมำะสม 

30 จดัจำ้งซ่อมรถ 81-4690  513.60 ตกลงรำคำ บจก.อีซูซุ แพร่ บจก.อีซูซุ แพร่ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

    513.60 513.60 ตอ้งกำรและรำคำ 

      เหมำะสม 
 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  พฤศจิกายน  2562 

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

1 จดัซือ้วสัดสุ  ำนกังำน 1,826 ตกลงรำคำ บจก.ชมุศรีพำณิชย ์ บจก.ชมุศรีพำณิชย ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

      1,826 1,826 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 

2 จดัซือ้แบตเตอรี่ GS N100 3,700 ตกลงรำคำ หจก.ป.มั่นคงแบตเตอรี่เซลล ์ หจก.ป.มั่นคงแบตเตอรี่เซลล ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     3,700 3,700 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 

3 จดัซือ้วสัดสุ  ำนกังำน 11,634 ตกลงรำคำ บจก.ชมุศรีพำณิชย ์ บจก.ชมุศรีพำณิชย ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     11,634 11,634 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 

4 จดัซือ้อปุกรณก์ำรแข่งขนั  26,450 ตกลงรำคำ พี พี สปอรต์ พี พี สปอรต์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

  ฟตุบอล    26,450 26,450 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 

5 จดัซือ้น ำ้ด่ืมกีฬำฟุตบอล 2,000 ตกลงรำคำ นำงสำวนิชำภำ  จนัสอน นำงสำวนิชำภำ  จนัสอน ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

      2,000 2,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 
 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  พฤศจิกายน  2562 

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

6 จดัซือ้น ำ้มนั 100,000 ตกลงรำคำ บจก.น ำ้มนัเด่นชยั บจก.น ำ้มนัเด่นชยั ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

      100,000 100,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

7 จดัซือ้หนงัสือพิมพ ์ 5,270 ตกลงรำคำ บจก.ชมุศรีพำณิชยแ์พร่ บจก.ชมุศรีพำณิชยแ์พร่ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     5,270 5,270 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

8 จดัซือ้น ำ้ด่ืม 1,200 ตกลงรำคำ น ำ้ด่ืมมงักร น ำ้ด่ืมมงักร ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     1,200 1,200 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

9 จดัซือ้พำนพุ่ม 1,300 ตกลงรำคำ บจก.ชมุศรีพำณิชยแ์พร่ บจก.ชมุศรีพำณิชยแ์พร่ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     1,300 1,300 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

10 จดัจำ้งซ่อมตูส้ำขำโทรศพัท ์ 6,600 ตกลงรำคำ บจก.เทคนิคเทเลคอม  บจก.เทคนิคเทเลคอม  ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     6,600 6,600 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 
 
 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน พฤศจิกายน  2562 

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

11 จดัจำ้งซ่อมแซมไฟกิ่ง 10,350 ตกลงรำคำ นำยอดลุย ์ แกว้วิเศษ นำยอดลุย ์ แกว้วิเศษ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     10,350 10,350 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

12 จดัจำ้งท ำป้ำย 2,400 ตกลงรำคำ บิก๊บมูงำนปำ้ย บิก๊บมูงำนปำ้ย ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     2,400 2,400 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

13 จดัจำ้งท ำป้ำยประชำสมัพนัธ ์ 1,350 ตกลงรำคำ บิก๊บมูงำนปำ้ย บิก๊บมูงำนปำ้ย ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

  ฟตุบอล   1,350 1,350 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

14 จดัจำ้งซ่อมคอมพิวเตอร ์ 2,400 ตกลงรำคำ หจก.เวิลดไ์วดค์อมพิวเตอร ์ หจก.เวิลดไ์วดค์อมพิวเตอร ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

                             2,400                   2,400 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 

15 จดัจำ้งลงนำมถวำยพระพร 1,000 ตกลงรำคำ หนงัสือพิมพเ์สียงแพร่ หนงัสือพิมพเ์สียงแพร่ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     1,000 1,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 
 
 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  พฤศจิกายน  2562 

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

16 จดัจำ้งลงนำมถวำยพระพร 1,000 ตกลงรำคำ หนงัสือพิมพแ์พรข่่ำว หนงัสือพิมพแ์พรข่่ำว ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

    1,000 1,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

      เหมำะสม 

17 จดัจำ้งลงนำมถวำยพระพร 1,500 ตกลงรำคำ หนงัสือพิมพธ์ุรกิจแพร ่ หนงัสือพิมพธ์ุรกิจแพร่ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

    1,500 1,500 ตอ้งกำรและรำคำ 

      เหมำะสม 

18 จดัจำ้งซ่อมระบบสียงตำมสำย 3,900 ตกลงรำคำ บจก.เทคนิคเทเลคอม  บจก.เทคนิคเทเลคอม  ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

    3,900 3,900 ตอ้งกำรและรำคำ 

      เหมำะสม 

19 จดัจำ้งเตรียมสนำมแข่งขนั 3,000 ตกลงรำคำ นำยพรหมมินทร ์ กองแกว้ นำยพรหมมินทร ์ กองแกว้ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

    3,000 3,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

      เหมำะสม 

20 จดัจำ้งคนงำนทั่วไปปฎิบติั 7,000 ตกลงรำคำ นำยกิจชนะ  สิทธิศวร นำยกิจชนะ  สิทธิศวร ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

 หนำ้ที่ประจ ำศนูยก์ูช้ีพกูภ้ยั   7,000 7,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

      เหมำะสม 
 
 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  ธันวาคม  2562 

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

1 จดัซือ้วสัดกุ่อสรา้ง 9,400 ตกลงราคา หจก.แพรว่ฒันด ารง หจก.แพรว่ฒันด ารง ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  เหล็กแบน    9,400 9,400 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

2 จดัซือ้วสัดกุ่อสรา้ง 5,760 ตกลงราคา บจก.โอรวิ เมทอลชีท บจก.โอรวิ เมทอลชีท ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  แผ่นหลงัคา   5,760 5,760 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

3 จดัซือ้ผา้จบัริว้ 8,000 ตกลงราคา รา้นรามา รา้นรามา ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     8,000 8,000 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

4 จดัซือ้วสัดสุ  านกังาน 5,730 ตกลงราคา บรษิัท ชมุศรีพาณิชยแ์พร่ บรษิัท ชมุศรีพาณิชยแ์พร่ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      5,730 5,730 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

5 จดัซือ้วสัดสุ  านกังาน 13,110 ตกลงราคา หจก.ดิจิโต ้ หจก.ดิจิโต ้ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  กรอบรูป    13,110 13,110 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 
 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  ธันวาคม  2562  

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

6 จดัจา้งอาหารว่างประชมุสภา 850 ตกลงราคา นางขนัแกว้   จนัทรท์อง นางขนัแกว้   จนัทรท์อง ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      850 850 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

7 จดัจา้งซ่อมรถสามลอ้ 1,990 ตกลงราคา นายณรงคศ์กัดิ ์ มากมาย นายณรงคศ์กัดิ ์ มากมาย ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     1,990 1,990 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

8 จดัจา้งซ่อมเสียงตามสาย 61,100 ตกลงราคา บจก.เทคนิคเทเลคอม บจก.เทคนิคเทเลคอม ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     61,100 61,100 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

9 จดัจา้งซ่อมรถ กค359 2,200 ตกลงราคา อู่ช่างเอก 2006 อู่ช่างเอก 2006 ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     2,200 2,200 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

10 จดัจา้งท าอาหารประชมุสภา 4,200 ตกลงราคา นางสรุีย ์ สมร นางสรุีย ์ สมร ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     4,200 4,200 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  ธันวาคม  2562  

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

11 จดัจา้งท าป้าย 3,200 ตกลงราคา รา้นบิก๊บมู งานปา้ย รา้นบิก๊บมู งานปา้ย ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      3,200 3,200 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

12 จดัจา้งท าป้าย 600 ตกลงราคา รา้นบิก๊บมู งานปา้ย รา้นบิก๊บมู งานปา้ย ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     600 600 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

13 จดัจา้งซ่อมแซมไฟกิ่ง 7,650 ตกลงราคา นายอดลุย ์ แกว้วิเศษ นายอดลุย ์ แกว้วิเศษ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     7,650 7,650 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

14   ตกลงราคา   ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

       ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

15  3,000 ตกลงราคา   ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

       ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  มกราคม  2563 

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

1 จดัซือ้วสัดสุ  ำนกังำน 11,000 ตกลงรำคำ สมชำยก๊อปป้ีเซอรว์ิส สมชำยก๊อปป้ีเซอรว์ิส ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

      11,000 11,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 

2 จดัซือ้วสัดกุ่อสรำ้ง 1,485 ตกลงรำคำ บจก.ย่งแซคำ้วสัดกุ่อสรำ้ง บจก.ย่งแซคำ้วสัดกุ่อสรำ้ง ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     1,485 1,485 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 

3 จดัซือ้ชุดกีฬำ 3,000 ตกลงรำคำ พี พี สปอรต์ พี พี สปอรต์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     3,000 3,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 

4 จดัซือ้ธงชำติ 500 ตกลงรำคำ บจก.ชมุศรีพำณิชย ์ บจก.ชมุศรีพำณิชย ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

      500 500 ตอ้งกำรและรำคำ 
        เหมำะสม 

5 จดัซือ้วสัดสุ  ำนกังำน 13,726 ตกลงรำคำ บจก.ชมุศรีพำณิชย ์ บจก.ชมุศรีพำณิชย ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

      13,726 13,726 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 
 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  มกราคม  2563  

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

6 จดัซือ้วสัดไุฟฟ้ำ 20,200 ตกลงรำคำ หจก.เคซีอี อิเลคทริค หจก.เคซีอี อิเลคทริค ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

      20,200 20,200 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

7 จดัซือ้น ำ้ด่ืม  ตกลงรำคำ น ำ้ด่ืมมงักร น ำ้ด่ืมมงักร ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

       ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

8 จดัซือ้วสัดกุ่อสรำ้ง 2,960 ตกลงรำคำ บจก.ย่งแซคำ้วสัดกุ่อสรำ้ง บจก.ย่งแซคำ้วสัดกุ่อสรำ้ง ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     2,960 2,960 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

9 จดัซือ้วสัดกุ่อสรำ้ง 11,250 ตกลงรำคำ หจก.โชคขจรคอนกรีต หจก.โชคขจรคอนกรีต ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     11,250 11,250 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

10 จดั:ซือ้วสัดสุ  ำนกังำน 2,754 ตกลงรำคำ บจก.ชมุศรีพำณิชย ์ บจก.ชมุศรีพำณิชย ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     2,754 2,754 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 
 
 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  มกราคม  2563  

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

11 จดัซือ้วสัดงุำนบำ้นงำนครวั 780 ตกลงรำคำ บจก.ชมุศรีพำณิชย ์ บจก.ชมุศรีพำณิชย ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

      780 780 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

12 จดัซือ้คอนกรีต 5,625 ตกลงรำคำ หจก.โชคขจรคอนกรีต หจก.โชคขจรคอนกรีต ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     5,625 5,625 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

13 จดัซือ้หลงัคำเหล็ก 4,400 ตกลงรำคำ บจก.โอรวิเมทอลชีท บจก.โอรวิเมทอลชีท ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     4,400 4,400 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

14 จดัซือ้วสัดกุ่อสรำ้งโรงจอดรถ 15,855 ตกลงรำคำ บจก.ย่งแซคำ้วสัดกุ่อสรำ้ง บจก.ย่งแซคำ้วสัดกุ่อสรำ้ง ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     15,855 15,855 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

15 จดัซือ้วสัดกุ่อสรำ้งท ำบอรด์ 1,960 ตกลงรำคำ บจก.ย่งแซคำ้วสัดกุ่อสรำ้ง บจก.ย่งแซคำ้วสัดกุ่อสรำ้ง ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     1,960 1,960 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 
 
 

 

 



 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  มกราคม  2563  

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

16 จดัซือ้หนงัสือพิมพ ์ 4,930 ตกลงรำคำ บจก.ชมุศรีพำณิชย ์ บจก.ชมุศรีพำณิชย ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

      4,930 4,930 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

17 จดัซือ้น ำ้ด่ืม 1,240 ตกลงรำคำ น ำ้ด่ืมมงักร น ำ้ด่ืมมงักร ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     1,240 1,240 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

18 จดัซือ้น ำ้มนัเชือ้เพลิง 100,000 ตกลงรำคำ หจก.น ำ้มนัเด่นชยั หจก.น ำ้มนัเด่นชยั ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     100,000 100,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

19 จดัจำ้งท ำป้ำย 2,167 ตกลงรำคำ รำ้นครูตุ๋ยสติกเกอร ์ รำ้นครูตุ๋ยสติกเกอร ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     2,167 2,167 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

20 จดัจำ้งท ำสถำนที่ 1,200 ตกลงรำคำ นำยมำนสั   ขดัมนั นำยมำนสั   ขดัมนั ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

  มอบพระบรมฉำยำลกัษณ ์   1,200 1,200 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 
 
 

 

 

 

 



 

 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  มกราคม  2563  

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

21 จดัจำ้งซ่อมรถบรรทุกขยะ 200 ตกลงรำคำ รำ้นสำมำรถอิเลคทรคิ รำ้นสำมำรถอิเลคทรคิ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

      200 200 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

22 จดัจำ้งซ่อมเครื่องปริน้เตอร ์ 600 ตกลงรำคำ หจก.เวิลดไ์วดเ์ทคโนโลยี หจก.เวิลดไ์วดเ์ทคโนโลยี ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     600 600 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

23      ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

       ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

24   ตกลงรำคำ   ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

       ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

25   ตกลงรำคำ   ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

       ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 
 
 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  กุมภาพันธ ์ 2563 

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

1 จดัซือ้รถพ่วง 95,000 ตกลงราคา นายจิรวฒัน ์ โกสินทร ์ นายจิรวฒัน ์ โกสินทร ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      95,000 95,000 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

2 จดัซือ้ถงัพ่นน า้ดบัไฟ 6,400 ตกลงราคา พงษจ์ฑุาพาณิชย ์ พงษจ์ฑุาพาณิชย ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     6,400 6,400 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

3 จดัซือ้เครื่องพิมพ ์ 7,490 ตกลงราคา หจก.เวิลดไ์วด ์คอมพิวเตอร ์ หจก.เวิลดไ์วด ์คอมพิวเตอร ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     7,490 7,490 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

4 จดัซือ้วสัดสุ  านกังาน 4,000 ตกลงราคา บจก.ชมุศรีพาณิชย ์ บจก.ชมุศรีพาณิชย ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      4,000 4,000 ตอ้งการและราคา 
        เหมาะสม 

5 จดัซือ้ใบมีด 1,160 ตกลงราคา หจก.แพรก่ารเกษตรไฟฟ้า 2535 หจก.แพรก่ารเกษตรไฟฟ้า 2535 ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      1,160 1,160 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 
 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  กุมภาพันธ ์ 2563  

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

6 จดัซือ้วสัดสุ  านกังาน 1,600 ตกลงราคา บจก.ชมุศรีพาณิชย ์ บจก.ชมุศรีพาณิชย ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      1,600 1,600 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

7 จดัซือ้น า้มนัเคร่ือง 720 ตกลงราคา เจรญิกิจอะไหลย่นต ์ เจรญิกิจอะไหลย่นต ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     720 720 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

8 จดัซือ้น า้ด่ืมแช่เย็น 400 ตกลงราคา นางสาวนิชาภา   จนัสอน นางสาวนิชาภา   จนัสอน ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     400 400 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

9 จดัซือ้วสัดอุปุกรณ ์ 2,312 ตกลงราคา ส.ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ส.ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     2,312 2,312 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

10 จดัซือ้หนงัสือพิมพ ์ 5,270 ตกลงราคา รา้นชมุศรีพาณิชย ์ รา้นชมุศรีพาณิชย ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     5,270 5,270 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  กุมภาพันธ ์ 2563 

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

11 จดัซือ้น า้ด่ืม 1,880 ตกลงราคา น า้ด่ืมมงักร น า้ด่ืมมงักร ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      1,880 1,880 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

12 จดัจา้งซ่อมไฟกิ่ง 6,300 ตกลงราคา นายอดลุย ์ แกว้วิเศษ นายอดลุย ์ แกว้วิเศษ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     6,300 6,300 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

13 จดัจา้งซ่อมรถบรรทุกขยะ 700 ตกลงราคา รา้นสามารถอิเลคทรคิ รา้นสามารถอิเลคทรคิ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     700 700 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

14 จดัจา้งท าป้าย 300 ตกลงราคา รา้นครูตุ๋ยสติกเกอร ์ รา้นครูตุ๋ยสติกเกอร ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     300 300 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

15 จดัจา้งอาหารว่างพรอ้ม 3,250 ตกลงราคา นางเกศสดุา   เจนชดั นางเกศสดุา   เจนชดั ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  เครื่องด่ืม   3,250 3,250 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  กุมภาพันธ ์ 2563 

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

16 จดัจา้งท าป้าย 600 ตกลงราคา รา้นครูตุ๋ยสติกเกอร ์ รา้นครูตุ๋ยสติกเกอร ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      600 600 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

17 จดัจา้งบุคคลภายนอก 1,500 ตกลงราคา นายศิวกร  แกว้ปัดชา นายศิวกร  แกว้ปัดชา ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  ส ารวจหมาแมว   1,500 1,500 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

18 จดัจา้งอาหารและอาหารว่าง 4,515 ตกลงราคา นางสพุิน   ขา้มเขา นางสพุิน   ขา้มเขา ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     4,515 4,515 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

19 จดัจา้งท าป้าย 5,400 ตกลงราคา บิก๊บมูงานปา้ย บิก๊บมูงานปา้ย ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     5,400 5,400 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

20 จดัจา้งซ่อมรถบรรทุกขยะ 7,100 ตกลงราคา อู่เสนาะการช่าง อู่เสนาะการช่าง ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     7,100 7,100 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  กุมภาพันธ ์ 2563  

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

21 จดัจา้งเติมน า้ยาเคมีดบัเพลิง 6,000 ตกลงราคา แพรก่ารดบัเพลิง แพรก่ารดบัเพลิง ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      6,000 6,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

22 จดัจา้งรถรบัสง่โครงการ 2,100 ตกลงราคา นายอเนก รุจิระพงศ ์ นายอเนก รุจิระพงศ ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  ประเพณีไหวพ้ระธาตุ่อแฮ   2,100 2,100 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

23 จดัจา้งซ่อมแอร ์ 1,200 ตกลงราคา รา้นหวัดงแอร ์ รา้นหวัดงแอร ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     1,200 1,200 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

24 จดัจา้งท าป้าย 300 ตกลงราคา รา้นครูตุ๋ยสติกเกอร ์ รา้นครูตุ๋ยสติกเกอร ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     300 300 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

25   ตกลงราคา   ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

       ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  มีนาคม  2563 

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

1 จดัซือ้ไฟกระพรบิ 77,500 ตกลงราคา บจก.แพรก่ารดบัเพลิง บจก.แพรก่ารดบัเพลิง ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      77,500 77,500 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

2 จดัซือ้วสัดอุปุกรณป์อ้งกนัโรค 1,920 ตกลงราคา รา้นรามา (นายสชุาติ  สีไชย)์ รา้นรามา (นายสชุาติ  สีไชย)์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     1,920 1,920 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

3 จดัซือ้บุง้ก๋ี 23,326 ตกลงราคา บจก.แจส มอเตอรเ์วริคส ์ บจก.แจส มอเตอรเ์วริคส ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     23,326 23,326 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

4 จดัซือ้วคัซีนพิษสนุขับา้ 54,000 ตกลงราคา เบนโซซพัพลายซ ์ เบนโซซพัพลายซ ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      54,000 54,000 ตอ้งการและราคา 
        เหมาะสม 

5 จดัซือ้ทรายทีมีฟอส 36,000 ตกลงราคา เบนโซซพัพลายซ ์ เบนโซซพัพลายซ ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      36,000 36,000 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 
 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  มีนาคม  2563  

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

6 จดัซือ้วสัดสุ  านกังาน 3,375 ตกลงราคา บจก.ส.ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต บจก.ส.ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      3,375 3,375 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

7 จดัซือ้ชัน้วางรองเทา้ 7,800 ตกลงราคา หจก.ซงัฮวดหลี เฟอรน์ิเจอร ์ หจก.ซงัฮวดหลี เฟอรน์ิเจอร ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     7,800 7,800 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

8 จดัซือ้วสัดกุ่อสรา้ง 480 ตกลงราคา บจก.ย่งแซคา้วสัดกุ่อสรา้ง บจก.ย่งแซคา้วสัดกุ่อสรา้ง ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     480 480 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

9 จดัซือ้วสัดอุปุกรณป์อ้งกนัโรค 38,916 ตกลงราคา รา้นรามา (นายสชุาติ  สีไชย)์ รา้นรามา (นายสชุาติ  สีไชย)์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     38,916 38,916 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

10 จดัซือ้จารบีและมือหมนุน า้มนั 1,819 ตกลงราคา บรษิัท นาวินแทรกเตอร ์จ ากดั บรษิัท นาวินแทรกเตอร ์จ ากดั ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     1,819 1,819 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  มีนาคม  2563  

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

11 จดัซือ้แบตเตอรี่ 3,200 ตกลงราคา หจก.ป.มั่นคงแบตเตอรี่ เซลล ์ หจก.ป.มั่นคงแบตเตอรี่ เซลล ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      3,200 3,200 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

12 จดัซือ้เครื่องวดัอณุหภมูิ 20,800 ตกลงราคา บรษิัท บี ฮอส กรุ๊ป จ ากดั บรษิัท บี ฮอส กรุ๊ป จ ากดั ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  ทางหนา้ผาก   20,800 20,800 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

13 จดัซือ้ผา้ท าหนา้กาก 3,010 ตกลงราคา รา้นรามา (นายสชุาติ  สีไชย)์ รา้นรามา (นายสชุาติ  สีไชย)์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     3,010 3,010 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

14 จดัซือ้หมกึ 4,400 ตกลงราคา หจก.เวิลดไ์วด ์เทคโนโลยี หจก.เวิลดไ์วด ์เทคโนโลยี ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     4,400 4,400 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

15 จดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง 100,000 ตกลงราคา หจก.น า้มนัเด่นชยั หจก.น า้มนัเด่นชยั ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     100,000 100,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  มีนาคม  2563  

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

16 จดัซือ้หนงัสือพิมพ ์ 5,100 ตกลงราคา รา้นชมุศรีพาณิชย ์ รา้นชมุศรีพาณิชย ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      5,100 5,100 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

17 จดัซือ้น า้ด่ืม 1,600 ตกลงราคา น า้ด่ืมมงักร น า้ด่ืมมงักร ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     1,600 1,600 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

18 จดัซือ้วสัดสุ  านกังาน 6,682 ตกลงราคา บจก.ชมุศรีพาณิชย ์ บจก.ชมุศรีพาณิชย ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     6,682 6,682 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

19 จดัซือ้วสัดสุ  านกังาน 3,080 ตกลงราคา บจก.ชมุศรีพาณิชย ์ บจก.ชมุศรีพาณิชย ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     3,080 3,080 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

20 จดัซือ้วสัดงุานบา้น 1,095 ตกลงราคา บจก.ส.ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต บจก.ส.ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     1,095 1,095 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 



 

 

สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  มีนาคม  2563  

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

21 จดัจา้งอาหารกลางวนั 6,240 ตกลงราคา นางสพุิน  ขา้มเขา นางสพุิน  ขา้มเขา ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      6,240 6,240 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

22 จดัจา้งอาหารว่าง 7,250 ตกลงราคา นางพิกลุ  ฉลวย นางพิกลุ  ฉลวย ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  และเครื่องด่ืม   7,250 7,250 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

23 จดัจา้งถ่ายเอกสาร 2,010 ตกลงราคา รา้นเขียว รา้นเขียว ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     2,010 2,010 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

24 จดัจา้งซ่อมรถกูช้ีพกูภ้ยั 4,810 ตกลงราคา อู่ช่างเอก2006 อู่ช่างเอก2006 ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     4,810 4,810 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

25 จดัจา้งซ่อมเครื่องตดัหญา้ 400 ตกลงราคา นายวิทวง  ดอกจนัทร ์ นายวิทวง  ดอกจนัทร ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     400 400 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  มีนาคม  2563  

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

26 จดัจา้งท าป้าย 300 ตกลงราคา รา้นครูตุ่ยสติกเกอร ์ รา้นครูตุ่ยสติกเกอร ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      300 300 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

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

     4,800 4,800 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

28 จดัจา้งอาหารว่างและเรื่องดื่ม 4,200 ตกลงราคา นางเกศสดุา  เจนชดั นางเกศสดุา  เจนชดั ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     4,200 4,200 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

29 จดัจา้งซ่อมรถบรรทุกขยะ 7,463.25 ตกลงราคา บจก.อีซูซุแพร ่ บจก.อีซูซุแพร ่ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     7,463.25 7,463.25 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

30 จดัจา้งท าป้าย 450 ตกลงราคา รา้นครุตุ่ยสติกเกอร ์ รา้นครุตุ่ยสติกเกอร ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     450 450 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  มีนาคม  2563  

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

31 จดัจา้งท าป้าย 5,400 ตกลงราคา บิก๊บมุงานปา้ย บิก๊บมุงานปา้ย ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      5,400 5,400 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

32 จดัจา้งซ่อมรถจกัรยานยนต ์ 460 ตกลงราคา รา้นช่างอนนัต ์ รา้นช่างอนนัต ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  กพษ 346   460 460 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

33 จดัจา้งซ่อมรถบรรทุกน า้ 1,880 ตกลงราคา อู่ช่างเอก 2006 อู่ช่างเอก 2006 ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     1,880 1,880 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

34 จดัจา้งซ่อมรถบรรทุกขยะ 19,634.50 ตกลงราคา บจก.อีซูซุแพร ่ บจก.อีซูซุแพร ่ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     19,634.50 19,634.50 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

35   ตกลงราคา   ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

       ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  เมษายน  2563 

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

1 จดัซือ้หมกึคอมพิวเตอร ์ 1,500 ตกลงราคา หจก.เวิลดไ์วด ์คอมพิวเตอร ์ หจก.เวิลดไ์วด ์คอมพิวเตอร ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      1,500 1,500 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

2 จดัซือ้น า้ยาฆ่าเชือ้ 36,100 ตกลงราคา เอ เจ ซพัพลาย เอ เจ ซพัพลาย ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     36,100 36,100 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

3 จดัซือ้วสัดกุ่อสรา้ง 16,170 ตกลงราคา รพีพร การคา้ รพีพร การคา้ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     16,170 16,170 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

4 จดัซือ้วสัดไุฟฟ้า 5,005 ตกลงราคา หจก.เคซีอี อิเลคทริค หจก.เคซีอี อิเลคทริค ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      5,005 5,005 ตอ้งการและราคา 
        เหมาะสม 

5 จดัซือ้เจลลา้งมือ 20,500 ตกลงราคา ชารล์อตคลินิกเวชกรรม ชารล์อตคลินิกเวชกรรม ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      20,500 20,500 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 
 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  เมษายน  2563  

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

6 จดัซือ้ถงัขยะ 9,490 ตกลงราคา บจก.สยามโกลบอลเฮา้ส ์ บจก.สยามโกลบอลเฮา้ส ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      9,490 9,490 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

7 จดัซือ้ตูบ้านเลื่อนกระจก 7,200 ตกลงราคา หจก.ซงัฮวดหลี เฟอรน์ิเจอร ์ หจก.ซงัฮวดหลี เฟอรน์ิเจอร ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     7,200 7,200 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

8 จดัซือ้ชุดไมโครโฟน 2,800 ตกลงราคา รา้นหน่องอิเลคทรอนิค รา้นหน่องอิเลคทรอนิค ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     2,800 2,800 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

9 จดัซือ้เกา้อี ้ 2,500 ตกลงราคา หจก.บา้นใหม่เอี่ยม หจก.บา้นใหม่เอี่ยม ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  (กองการศกึษา)   2,500 2,500 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

10 จดัซือ้เกา้อี ้ 7,500 ตกลงราคา หจก.บา้นใหม่เอี่ยม หจก.บา้นใหม่เอี่ยม ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  (ส านกัปลดั)   7,500 7,500 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  เมษายน  2563  

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

11 จดัซือ้วสัดกุ่อสรา้ง 1,900 ตกลงราคา บจก.ย่งแซคา้วสัดกุ่อสรา้ง บจก.ย่งแซคา้วสัดกุ่อสรา้ง ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     1,900 1,900 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

12 จดัซือ้วสัดกุ่อสรา้ง 1,425 ตกลงราคา บจก.ย่งแซคา้วสัดกุ่อสรา้ง บจก.ย่งแซคา้วสัดกุ่อสรา้ง ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     1,425 1,425 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

13 จดัซือ้น า้ด่ืม 1,520 ตกลงราคา น า้ด่ืมมงักร น า้ด่ืมมงักร ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     1,520 1,520 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

14 จดัซือ้หนงัสือพิมพ ์ 5,270 ตกลงราคา รา้นชมุศรีพาณิชย ์ รา้นชมุศรีพาณิชย ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      5,270 5,270 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

15 จดัจา้งซ่อมรถบรรทุกน า้ 430 ตกลงราคา อู่ช่างเอก 2006 อู่ช่างเอก 2006 ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     430 430 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  เมษายน  2563  

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

16 จดัจา้งพ่นฝอยละอองเคมี 900 ตกลงราคา นายพนัธุม์งคล  สีขาว นายพนัธุม์งคล  สีขาว ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     900 900 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

17 จดัจา้งซ่อมแอร ์ 3,100 ตกลงราคา หวัดงแอร ์ หวัดงแอร ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     3,100 3,100 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

18 จดัจา้งท าป้าย 11,250 ตกลงราคา รา้นเอกศิลป์ รา้นเอกศิลป์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     11,250 11,250 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

19 จดัจา้งซ่อมแซมไฟกิ่ง 5,100 ตกลงราคา นายอดลุย ์ แกว้วิเศษ นายอดลุย ์ แกว้วิเศษ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      5,100 5,100 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

20 จดัจา้งซ่อมรถจกัรยานยนต ์ 650 ตกลงราคา รา้นช่างอนนัต ์ รา้นช่างอนนัต ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  1กข-7736   650 650 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  เมษายน  2563  

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

21 จดัจา้งซ่อมรถขุดตกั 7,186.12 ตกลงราคา บจก.แจสมอเตอรเ์วิรค์ บจก.แจสมอเตอรเ์วิรค์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     7,186.12 7,186.12 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

22 จดัจา้งลงนามถวายพระพร 1,000 ตกลงราคา นสพ.ข่าวเมืองแพร่ นสพ.ข่าวเมืองแพร่ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     1,000 1,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

23 จดัจา้งซ่อมคอมพิวเตอร ์ 700 ตกลงราคา หจก.เวิลดไ์วด ์คอมพิวเตอร ์ หจก.เวิลดไ์วด ์คอมพิวเตอร ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     700 700 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

24      ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

       ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

25      ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

       ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  พฤษภาคม  2563 

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

1 จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร ์ 11,020 ตกลงราคา หจก.ท๊อปวิวพอ้ยท ์ หจก.ท๊อปวิวพอ้ยท ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      11,020 11,020 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

2 จดัซือ้วสัดสุ  านกังาน 7,206 ตกลงราคา บจก.ชมุศรีพาณิชย ์ บจก.ชมุศรีพาณิชย ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  (ส านกัปลดั)   7,206 7,206 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

3 จดัซือ้วสัดสุ  านกังาน 1,740 ตกลงราคา บจก.ชมุศรีพาณิชย ์ บจก.ชมุศรีพาณิชย ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  (กองคลงั)   1,740 1,740 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

4 จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร ์ 2,010 ตกลงราคา หจก.เวิลดไ์วด ์คอมพิวเตอร ์ หจก.เวิลดไ์วด ์คอมพิวเตอร ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      2,010 2,010 ตอ้งการและราคา 
        เหมาะสม 

5 จดัซือ้วสัดกุ่อสรา้ง 6,200 ตกลงราคา บจก.ย่งแซ  บจก.ย่งแซ  ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      6,200 6,200 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 
 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  พฤษภาคม  2563  

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

6 จดัซือ้นมโรงเรียน 89,210.56 ตกลงราคา บจก.โกลดม์ิลด ์ บจก.โกลดม์ิลด ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      89,210.56 89,210.56 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

7 จดัซือ้ไมโครโฟน 2,500 ตกลงราคา บจก.เทคนิคเทเลคอม บจก.เทคนิคเทเลคอม ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     2,500 2,500 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

8 จดัซือ้หมกึ 3,200 ตกลงราคา หจก.เวิลดไ์วด ์คอมพิวเตอร ์ หจก.เวิลดไ์วด ์คอมพิวเตอร ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     3,200 3,200 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

9 จดัซือ้วสัดไุฟฟ้า 20,270 ตกลงราคา หจก.เคซีอี อิเลคทริค หจก.เคซีอี อิเลคทริค ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     20,270 20,270 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

10 จดัซือ้เครื่องปรบัอากาศ 32,400 ตกลงราคา บจก.ศกัดิช์ยัโซลชุั่น บจก.ศกัดิช์ยัโซลชุั่น ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  (ส านกัปลดั)   32,400 32,400 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  พฤษภาคม  2563  

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

11 จดัซือ้เครื่องปรบัอากาศ 32,400 ตกลงราคา บจก.ศกัดิช์ยัโซลชุั่น บจก.ศกัดิช์ยัโซลชุั่น ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  (กองคลงั)   32,400 32,400 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

12 จดัซือ้หนงัสือพิมพ ์ 5,100 ตกลงราคา รา้นชมุศรีพาณิชย ์ รา้นชมุศรีพาณิชย ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     5,100 5,100 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

13 จดัซือ้น า้ด่ืม  ตกลงราคา น า้ด่ืมมงักร น า้ด่ืมมงักร ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

       ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

14 จดัจา้งซ่อมเครื่องขยายเสียง 10,400 ตกลงราคา บจก.เทคนิคเทเลคอม บจก.เทคนิคเทเลคอม ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     10,400 10,400 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

15 จดัจา้งซ่อมรถ บพ 79 9,540 ตกลงราคา อู่ช่างเอก 2006 อู่ช่างเอก 2006 ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     9,540 9,540 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  พฤษภาคม  2563  

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

16 จดัจา้งซ่อมเสียงตามสาย 10,000 ตกลงราคา บจก.เทคนิคเทเลคอม บจก.เทคนิคเทเลคอม ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      10,000 10,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

17 จดัจา้งท าป้าย 360 ตกลงราคา บิก๊บมู งานปา้ย บิก๊บมู งานปา้ย ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     360 360 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

18 จดัจา้งซ่อมเครื่องขยายเสียง 10,400 ตกลงราคา บจก.เทคนิคเทเลคอม บจก.เทคนิคเทเลคอม ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     10,400 10,400 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

19 จดัจา้งซ่อมรถจกัรยานยนต ์ 970 ตกลงราคา รา้นช่างอนนัต ์ รา้นช่างอนนัต ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  กนล 384   970 970 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

20 จดัจา้งซ่อมไฟกิ่ง 6,000 ตกลงราคา นายอดลุย ์ แกว้วิเศษ นายอดลุย ์ แกว้วิเศษ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     6,000 6,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  พฤษภาคม  2563  

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

21 จดัจา้งลงนามถวายพระพร 1,000 ตกลงราคา นสพ.ข่าวเมืองแพร่ นสพ.ข่าวเมืองแพร่ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      1,000 1,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

22 จดัจา้งซ่อมรถยนต ์ 1,070 ตกลงราคา อู่ช่างเอก 2006 อู่ช่างเอก 2006 ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  80-8593   1,070 1,070 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

23   ตกลงราคา   ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

       ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

24   ตกลงราคา   ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

       ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

25   ตกลงราคา   ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

       ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  มิถุนายน  2563 

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

1 จดัซือ้วสัดอุปุกรณ ์ 6,900 ตกลงราคา รา้นขนมจีนขยุม้พนัธุไ์ม ้ รา้นขนมจีนขยุม้พนัธุไ์ม ้ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  ปรบัปรุงภมูิทศัน ์    6,900 6,900 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

2 จดัซือ้วสัดกุ่อสรา้ง 48,228 ตกลงราคา รพีพรการคา้ รพีพรการคา้ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     48,228 48,228 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

3 จดัซือ้วสัดกุ่อสรา้ง 2,070 ตกลงราคา บจก.ย่งแซ บจก.ย่งแซ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     2,070 2,070 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

4 จดัซือ้บล็อกตวัหนอน 44,800 ตกลงราคา ลา้นนากระเบือ้ง ลา้นนากระเบือ้ง ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      44,800 44,800 ตอ้งการและราคา 
        เหมาะสม 

5 จดัซือ้ทราย 9,800 ตกลงราคา นายธีรยทุธ  ขนัตี นายธีรยทุธ  ขนัตี ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      9,800 9,800 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 
 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  มิถุนายน  2563  

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

6 จดัซือ้ซิลิโคน 300 ตกลงราคา เจรญิกิจอะไหลย่นต ์ เจรญิกิจอะไหลย่นต ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  พรอ้มอปุกรณใ์ชย้ิง    300 300 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

7 จดัซือ้แบตเตอรี่ 3,400 ตกลงราคา หจก.เคซีอี อิเลคทริค หจก.เคซีอี อิเลคทริค ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     3,400 3,400 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

8 จดัซือ้ถงุมือหนงั 5,100 ตกลงราคา บจก.ชมุศรีพาณิชยแ์พร่ บจก.ชมุศรีพาณิชยแ์พร่ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     5,100 5,100 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

9 จดัซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 2,048 ตกลงราคา บจก.ส.ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต บจก.ส.ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     2,048 2,048 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

10 จดัซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 960 ตกลงราคา บจก.ชมุศรีพาณิชยแ์พร่ บจก.ชมุศรีพาณิชยแ์พร่ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     960 960 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  มิถุนายน  2563  

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

11 จดัซือ้หนา้กากป้องกนัสารเคมี 8,250 ตกลงราคา เอเจ ซพัพลาย เอเจ ซพัพลาย ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      8,250 8,250 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

12 จดัซือ้นมโรงเรียน 152,169.08 ตกลงราคา บจก.โกลดม์ิลด ์ บจก.โกลดม์ิลด ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     152,169.08 152,169.08 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

13 จดัซือ้น า้ด่ืม 1,520 ตกลงราคา น า้ด่ืมมงักร น า้ด่ืมมงักร ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     1,520 1,520 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

14 จดัซือ้หนงัสือพิมพ ์ 5,290 ตกลงราคา รา้นชมุศรีพาณิชย ์ รา้นชมุศรีพาณิชย ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     5,290 5,290 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

15 จดัซือ้คอนกรีตผสมเสรจ็ 65,620 ตกลงราคา บรษิัท ธนาวฒันค์อนกรีต จ ากดั บรษิัท ธนาวฒันค์อนกรีต จ ากดั ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     65,620 65,620 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  มิถุนายน  2563  

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

16 จดัจา้งซ่อมรถ กยม 665 2,500 ตกลงราคา รา้นช่างอนนัต ์ รา้นช่างอนนัต ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      2,500 2,500 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

17 จดัจา้งซ่อมรถ 1กข7736 720 ตกลงราคา รา้นช่างอนนัต ์ รา้นช่างอนนัต ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     720 720 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

18 จดัจา้งรือ้ถอนสิ่งปลกูสรา้ง 90,000 ตกลงราคา นายอรุณ  ธุระกิจ นายอรุณ  ธุระกิจ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  เมรุ   90,000 90,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

19 จดัจา้งซ่อมรถ กพษ 346 550 ตกลงราคา รา้นช่างอนนัต ์ รา้นช่างอนนัต ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     550 550 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

20 จดัจา้งซ่อมรถ 80-8593 7,560 ตกลงราคา อู่ช่างเอก 2006 อู่ช่างเอก 2006 ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     7,560 7,560 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  มิถุนายน  2563 

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

21 จดัจา้งซ่อมรถ 80-8593 9,930 ตกลงราคา อู่ช่างเอก 2006 อู่ช่างเอก 2006 ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      9,930 9,930 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

22 จดัจา้งซ่อมเครื่องปรบัอากาศ 19,800 ตกลงราคา หวัดงแอร ์ หวัดงแอร ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     19,800 19,800 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

23 จดัจา้งท าอาหารประชมุสภา 4,550 ตกลงราคา นางสพุิน  ขา้มเขา นางสพุิน  ขา้มเขา ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     4,550 4,550 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

24 จดัจา้งซ่อมรถ กฉ 1225 8,743.67 ตกลงราคา บจก.แพรย่นตรการมิตซู บจก.แพรย่นตรการมิตซู ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     8,743.67 8,743.67 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

25 จดัจา้งลงนามถวายพระพร 1,000 ตกลงราคา หนงัสือพิมพเ์สียงแพร่ หนงัสือพิมพเ์สียงแพร่ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     1,000 1,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  มิถุนายน  2563  

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

26 จดัจา้งลงนามถวายพระพร 1,000 ตกลงราคา หนงัสือพิมพข์่าวเมืองแพร่ หนงัสือพิมพข์่าวเมืองแพร่ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      1,000 1,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

27 จดัจา้งซ่อมรถ 81-4690 1,600 ตกลงราคา จ าปาการยาง จ าปาการยาง ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     1,600 1,600 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

28   ตกลงราคา   ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

       ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

29   ตกลงราคา   ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

       ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

30   ตกลงราคา   ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

       ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2563 

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

1 จดัซือ้วสัดสุ  ำนกังำน 5,290 ตกลงรำคำ บจก.ชมุศรีพำณิชยแ์พร ่จ ำกดั บจก.ชมุศรีพำณิชยแ์พร ่จ ำกดั ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

      5,290 5,290 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 

2 จดัซือ้วสัดสุ  ำนกังำน 2,070 ตกลงรำคำ บจก.ชมุศรีพำณิชยแ์พร ่จ ำกดั บจก.ชมุศรีพำณิชยแ์พร ่จ ำกดั ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     2,070 2,070 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 

3 จดัซือ้วสัดกุ่อสรำ้ง 800 ตกลงรำคำ บจก.ย่งแซคำ้วสัดกุ่อสรำ้ง บจก.ย่งแซคำ้วสัดกุ่อสรำ้ง ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     800 800 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 

4 จดัซือ้สำรเคมีก ำจดัยงุ 19,800 ตกลงรำคำ เอ เจ ซพัพลำย เอ เจ ซพัพลำย ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

      19,800 19,800 ตอ้งกำรและรำคำ 
        เหมำะสม 

5 จดัซือ้กรวยจรำจร 37,250 ตกลงรำคำ แพรก่ำรดบัเพลิง แพรก่ำรดบัเพลิง ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

      37,250 37,250 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 
 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2563  

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

6 จดัซือ้แผงกัน้จรำจร 54,000 ตกลงรำคำ แพรก่ำรดบัเพลิง แพรก่ำรดบัเพลิง ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

      54,000 54,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

7 จดัซือ้วสัดงุำนบำ้นงำนครวั 5,354 ตกลงรำคำ บจก.ส.ซุปเปอรม์ำรเ์ก็ต บจก.ส.ซุปเปอรม์ำรเ์ก็ต ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     5,354 5,354 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

8 จดัซือ้คอมพิวเตอร ์ 22,000 ตกลงรำคำ หจก.เวิลดไ์วด ์เทคโนโลยี  หจก.เวิลดไ์วด ์เทคโนโลยี  ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     22,000 22,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

9 จดัซือ้วสัดอุปุกรณโ์ครงกำร 8,500 ตกลงรำคำ นำงกญัญห์ำ  ก๋ำทองทุ่ง นำงกญัญห์ำ  ก๋ำทองทุ่ง ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

  อนรุกัษภ์มูิปัญญำ   8,500 8,500 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

10 จดัซือ้น ำ้ด่ืม  ตกลงรำคำ น ำ้ด่ืมมงักร น ำ้ด่ืมมงักร ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

       ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 
 
 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2563  

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

11 จดัซือ้หนงัสือพิมพ ์ 5,290 ตกลงรำคำ รำ้นชมุศรีพำณิชยแ์พร่ รำ้นชมุศรีพำณิชยแ์พร่ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

      5,290 5,290 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

12 จดัซือ้น ำ้มนัเชือ้เพลิง 100,000 ตกลงรำคำ หจก.น ำ้มนัเด่นชยั หจก.น ำ้มนัเด่นชยั ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

  2 เดือน   100,000 100,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

13 จดัซือ้อปุกรณเ์ครื่องเขียน 450 ตกลงรำคำ บจก.ส.ซุปเปอรม์ำรเ์ก็ต บจก.ส.ซุปเปอรม์ำรเ์ก็ต ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

  โครงกำรอนรุกัษภ์มูิปัญญำฯ   450 450 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

14 จดัซือ้วสัดสุ  ำนกังำน 13,300 ตกลงรำคำ บจก.ชมุศรีพำณิชย ์ บจก.ชมุศรีพำณิชย ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     13,300 13,300 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

15 จดัจำ้งเปลี่ยนยำง 1,600 ตกลงรำคำ จ ำปำกำรยำง จ ำปำกำรยำง ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

  รถยนตท์ะเบียน 81-4690   1,600 1,600 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 
 
 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2563  

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

16 จดัจำ้งซ่อมรถ 1กข 7736 2,500 ตกลงรำคำ รำ้นช่ำงอนนัต ์ รำ้นช่ำงอนนัต ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

      2,500 2,500 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

17 จดัจำ้งตรวจซ่อมบ ำรุง 19,800 ตกลงรำคำ หวัดงแอร ์ หวัดงแอร ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

  รกัษำแอร ์   19,800 19,800 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

18 จดัจำ้งซ่อมแอร ์ 3,200 ตกลงรำคำ หวัดงแอร ์ หวัดงแอร ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

  (ศนูยเ์ด็ก)   3,200 3,200 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

19 จดัจำ้งซ่อมรถ 81-4690 5,600 ตกลงรำคำ อู่ช่ำงเอก 2006 อู่ช่ำงเอก 2006 ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     5,600 5,600 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

20 จดัจำ้งซ่อมเครื่องปริน้เตอร ์ 2,290 ตกลงรำคำ หจก.เวิลดไ์วด ์เทคโนโลยี  หจก.เวิลดไ์วด ์เทคโนโลยี  ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     2,290 2,290 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 
 
 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2563  

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

21 จดัจำ้งท ำป้ำย 800 ตกลงรำคำ รำ้นครูตุ่ยสติกเกอร ์ รำ้นครูตุ่ยสติกเกอร ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

      800 800 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

22 จดัจำ้งลงนำมถวำยพระพร 1,000 ตกลงรำคำ น.ส.พ.แพรข่่ำว น.ส.พ.แพรข่่ำว ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     1,000 1,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

23 จดัจำ้งลงนำมถวำยพระพร 1,500 ตกลงรำคำ น.ส.พ.ธุรกิจแพร่ น.ส.พ.ธุรกิจแพร่ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     900 900 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

24 จดัจำ้งซ่อมคอมพิวเตอร ์ 7,400 ตกลงรำคำ รำ้นบำ้นคอม รำ้นบำ้นคอม ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     7,400 7,400 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

25 จดัจำ้งซ่อมคอมพิวเตอร ์ 7,400 ตกลงรำคำ รำ้นบำ้นคอม รำ้นบำ้นคอม ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     7,400 7,400 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 
 
 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2563  

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

26 จดัจำ้งซ่อมแซมไฟกิ่ง 7,200 ตกลงรำคำ นำยอดลุย ์ แกว้วิเศษ นำยอดลุย ์ แกว้วิเศษ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

      7,200 7,200 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

27 จดัจำ้งพ่นฝอยละอองเคมี 900 ตกลงรำคำ นำยพนัธุม์งคล  สีขำว นำยพนัธุม์งคล  สีขำว ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

  ก ำจดัยงุ   900 900 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

28 จดัจำ้งท ำป้ำย 200 ตกลงรำคำ รำ้นครุตุ่ยสติกเกอร ์ รำ้นครุตุ่ยสติกเกอร ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     200 200 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

29 จดัจำ้งลงนำมถวำยพระพร 1,000 ตกลงรำคำ หนงัสือพิมพเ์สียงแพร่ หนงัสือพิมพเ์สียงแพร่ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     1,000 1,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

30 จดัจำ้งพ่นฝอยละอองเคมี 1,500 ตกลงรำคำ นำยพนัธุม์งคล  สีขำว นำยพนัธุม์งคล  สีขำว ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

  ก ำจดัยงุ   1,500 1,500 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 
 
 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2563  

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

31 จดัจำ้งลงนำมถวำยพระพร 1,000 ตกลงรำคำ หนงัสือพิมพแ์พรข่่ำว หนงัสือพิมพแ์พรข่่ำว ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

      1,000 1,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

32 จดัจำ้งลงนำมถวำยพระพร 1,000 ตกลงรำคำ หนงัสือพิมพข์่ำวเมืองแพร่ หนงัสือพิมพข์่ำวเมืองแพร่ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     1,000 1,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

33 จดัจำ้งท ำอำหำร อำหำรว่ำง 11,250 ตกลงรำคำ นำงประพนัธ ์ จบัจ่ำย นำงประพนัธ ์ จบัจ่ำย ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

  โครงกำรภมูิปัญญำฯ   11,250 11,250 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

34 จดัจำ้งท ำป้ำย 650 ตกลงรำคำ บิก๊บมุ งำนปำ้ย บิก๊บมุ งำนปำ้ย ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     650 650 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

35   ตกลงรำคำ   ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

       ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 
 
 

 

 

 



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 
 
 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  กันยายน  2563 

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

1 จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร ์ 19,870 ตกลงราคา หจก.เวิลดไ์วด ์เทคโนโลยี หจก.เวิลดไ์วด ์เทคโนโลยี ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      19,870 19,870 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

2 จดัซือ้วสัดยุานพาหนะ 820 ตกลงราคา เจรญิกิจอะไหลย่นต ์ เจรญิกิจอะไหลย่นต ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  (น า้มนัเบรก)   820 820 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

3 จดัซือ้ยางมะตอย 99,000 ตกลงราคา บจก.งี่เส็งจกัรกล บจก.งี่เส็งจกัรกล ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     99,000 99,000 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

4 จดัซือ้วสัดกุ่อสรา้ง 175 ตกลงราคา บ.ชมุศรีพาณิชย ์ บ.ชมุศรีพาณิชย ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  (แปรงทาสี 3 นิว้)    175 175 ตอ้งการและราคา 
        เหมาะสม 

5 จดัซือ้ทรายหยาบ 1,305 ตกลงราคา นายทองเลื่อน  เครือพาน นายทองเลื่อน  เครือพาน ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      1,305 1,305 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 
 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน กันยายน  2563  

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

6 จดัซือ้วสัดไุฟฟ้าและวิทยุ 8,450 ตกลงราคา หจก.เคซีอี อิเลคทริค หจก.เคซีอี อิเลคทริค ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  (ชดุโคมไฟถนน)    8,450 8,450 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

7 จดัซือ้วสัดกุ่อสรา้ง 11,180 ตกลงราคา หจก.แพรว่ฒันด ารง หจก.แพรว่ฒันด ารง ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     11,180 11,180 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

8 จดัซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 16,861 ตกลงราคา บจก.ชมุศรีพาณิชย ์ บจก.ชมุศรีพาณิชย ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     16,861 16,861 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

9 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 1,665 ตกลงราคา บจก.ชมุศรีพาณิชย ์ บจก.ชมุศรีพาณิชย ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     1,665 1,665 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

10 จดัซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 1,540 ตกลงราคา บจก.ส.ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต บจก.ส.ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     1,540 1,540 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  กันยายน  2563  

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

11 จดัซือ้วสัดกุ่อสรา้ง 8,650 ตกลงราคา บจก.ย่งแซคา้วสัดกุ่อสรา้ง บจก.ย่งแซคา้วสัดกุ่อสรา้ง ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      8,650 8,650 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

12 จดัซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 11,755 ตกลงราคา บจก.ชมุศรีพาณิชยแ์พร่ บจก.ชมุศรีพาณิชยแ์พร่ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     11,755 11,755 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

13 จดัซือ้วสัดสุ  ารวจ 2,130 ตกลงราคา บมจ.สยามโกลบอลเฮา้ส ์ บมจ.สยามโกลบอลเฮา้ส ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  (บนัได)   2,130 2,130 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

14 จดัซือ้วสัดกุ่อสรา้ง 3,920 ตกลงราคา นายเกรียงไกร ทะนนัไชย นายเกรียงไกร ทะนนัไชย ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     3,920 3,920 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

15 จดัซือ้บนัไดดบัเพลิง 8,000 ตกลงราคา รา้นธนกร รา้นธนกร ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     8,000 8,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  กันยายน  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 จดัซือ้วสัดกุ่อสรา้ง 50,880 ตกลงราคา รา้นสถิตยก์ารคา้ รา้นสถิตยก์ารคา้ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     50,880 50,880 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

18 จดัจา้งท าตรายาง 1,000 ตกลงราคา โงว้ง่วนเฮง โงว้ง่วนเฮง ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     1,000 1,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

19 จดัจา้งซ่อมแซมไฟกิ่ง 6,150 ตกลงราคา นายอดลุย ์ แกว้วิเศษ นายอดลุย ์ แกว้วิเศษ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     6,150 6,150 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

20 จดัจา้งท าตรายาง 840 ตกลงราคา โงว้ง่วนเฮง โงว้ง่วนเฮง ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     840 840 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  กันยายน  2563  

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

21 จดัจา้งซ่อมรถ 80-8593 4,320 ตกลงราคา อู่ช่างเอก อู่ช่างเอก ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      4,320 4,320 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

22 จดัจา้งซ่อมรถ 81-4690 1,070 ตกลงราคา รา้นสามารถอิเลคทรคิ รา้นสามารถอิเลคทรคิ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     1,070 1,070 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

23 จดัจา้งก าจดัปลวก 37,500 ตกลงราคา พี เค กรุ๊ป ก าจดัปลวก พี เค กรุ๊ป ก าจดัปลวก ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     37,500 37,500 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

24 จดัจา้งซ่อมหลงัคาอาคาร 3,500 ตกลงราคา นายเฮียง ชาวนา นายเฮียง ชาวนา ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     3,500 3,500 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

25 จดัจา้งซ่อมแซมถนนลกูรงั 111,300 ตกลงราคา หจก.แพร ่เอส เค ทวีทรพัย ์ หจก.แพร ่เอส เค ทวีทรพัย ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  พรอ้มปรบัเกลี่ย   111,300 111,300 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  กันยายน 2563  

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

26 จดัจา้งซ่อมรถเข็น 100 ตกลงราคา นายอนนัต ์ ธรรมสทุธิ นายอนนัต ์ ธรรมสทุธิ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  (เปลี่ยนยางใน)    100 100 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

27 จดัจา้งรถแบคโฮ+รถบรรทกุ 20,900 ตกลงราคา นายธงชยั  ชอบธรรม นายธงชยั  ชอบธรรม ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  หกลอ้   20,900 20,900 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

28   ตกลงราคา   ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

       ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

29   ตกลงราคา   ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

       ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

30   ตกลงราคา   ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

       ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 

 


