
สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  ตุลาคม  2563 

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

1 จดัซือ้น ำ้มนัเชือ้เพลิง 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 1,440 ตกลงรำคำ น ำ้ด่ืมอรุณลกัษณ ์ น ำ้ด่ืมอรุณลกัษณ ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     1,440 1,440 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 

4 จดัซือ้นมโรงเรียน 100,869.60 ตกลงรำคำ บจก.โกลดม์ิลด ์ บจก.โกลดม์ิลด ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

      100,869.60 100,869.60 ตอ้งกำรและรำคำ 
        เหมำะสม 

5 จดัซือ้ชุดกีฬำพรอ้มถงุเทำ้ 4,500 ตกลงรำคำ พี พี สปอรต์ พี พี สปอรต์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

      4,500 4,500 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 
 

 

 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  ตุลาคม  2563 

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

6 จดัซือ้เวชภณัฑ ์ 1,000 ตกลงรำคำ พี พี สปอรต์ พี พี สปอรต์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

      1,000 1,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 

7 จดัซือ้เครื่องพิมพ ์2 เครื่อง 14,980 ตกลงรำคำ หจก.เวิลดไ์วด ์คอมพิวเตอร ์ หจก.เวิลดไ์วด ์คอมพิวเตอร ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     14,980 14,980 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 

8 จดัซือ้น ำ้ด่ืม+เกลือแร่ 1,920 ตกลงรำคำ นำยชรพล  ใจฉลำด นำยชรพล  ใจฉลำด ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     1,920 1,920 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 

9 จดัซือ้คอนกรีต 18,000 ตกลงรำคำ บจก.โกลดม์ิลด ์ บจก.โกลดม์ิลด ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

      100,869.60 100,869.60 ตอ้งกำรและรำคำ 
        เหมำะสม 

10 จดัซือ้ตะแกรงเหล็ก 9,480 ตกลงรำคำ รำ้นรพีพร รำ้นรพีพร ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

      9,480 9,480 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 
 

 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  ตุลาคม  2563 

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

11 จดัซือ้แอสฟัลติก คอนกรีต 26,040 ตกลงรำคำ หจก.แพรม่ีรตัน หจก.แพรม่ีรตัน ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

      26,040 26,040 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 

12 จดัซือ้วสัดกุ่อสรำ้ง 1,000 ตกลงรำคำ บจก.ย่งแซคำ้วสัดกุ่อสรำ้ง บจก.ย่งแซคำ้วสัดกุ่อสรำ้ง ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     1,000 1,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 

13 จดัซือ้วสัดสุ  ำนกังำน 1,015 ตกลงรำคำ บจก.ชมุศรีพำณิชย ์ บจก.ชมุศรีพำณิชย ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     1,015 1,015 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 

14 จดัซือ้วสัดกุ่อสรำ้ง 1,960 ตกลงรำคำ บจก.ย่งแซคำ้วสัดกุ่อสรำ้ง บจก.โกลดม์ิลด ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

      1,960 1,960 ตอ้งกำรและรำคำ 
        เหมำะสม 

15 จดัซือ้วสัดไุฟฟ้ำและวิทยุ 3,600 ตกลงรำคำ หจก.เคซีอี อิเลคทริค หจก.เคซีอี อิเลคทริค ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

      3,600 3,600 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 
 

 

 

 

 



 

 

สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  ตุลาคม  2563 

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

16 จดัซือ้น ำ้ด่ืม 1,800 ตกลงรำคำ น ำ้ด่ืมอรุณลกัษณ ์ น ำ้ด่ืมอรุณลกัษณ ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

      1,800 1,800 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 

17 จดัซือ้หนงัสือพิมพ ์ 5,100 ตกลงรำคำ รำ้นชมุศรีพำณิชย ์ รำ้นชมุศรีพำณิชย ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     5,100 5,100 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 

18 จดัจำ้งคนงำนประจ ำรถขยะ 9,500 ตกลงรำคำ นำยปรีชำ  เหล่ำใหญ่ นำยปรีชำ  เหล่ำใหญ่ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     9,500 9,500 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 

14 จดัจำ้งคนงำนท ำควำม 8,500 ตกลงรำคำ นำงชวน  ก่อกอง นำงชวน  ก่อกอง ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

  สะอำดอำคำร    8,500 8,500 ตอ้งกำรและรำคำ 
        เหมำะสม 

15 จดัจำ้งคนงำนตกแต่งสวน 9,000 ตกลงรำคำ นำยวิทย ์ จรงิแลว้ นำยวิทย ์ จรงิแลว้ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     9,000 9,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 
 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน ตุลาคม  2563  

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

16 จดัจำ้งผูช้่วยเจำ้หนำ้ที่ธุรกำร 8,500 ตกลงรำคำ นำยทรงฤทธิ์  กลว้ยค ำ นำยทรงฤทธิ์  กลว้ยค ำ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

  (กองคลงั)   8,500 8,500 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

17 จดัจำ้งผูช้่วยเจำ้หนำ้ที่ธุรกำร 8,500 ตกลงรำคำ นำยณฐัพงษ ์ จบัจ่ำย นำยณฐัพงษ ์ จบัจ่ำย ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

  (กองกำรศกึษำ)   8,500 8,500 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

18 จดัจำ้งผูช้่วยเจำ้หนำ้ที่ 8,500 ตกลงรำคำ นำยปิติพงษ ์ ชื่นชม นำยปิติพงษ ์ ชื่นชม ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

  จดัเก็บรำยได ้   8,500 8,500 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

19 จดัจำ้งคนงำนขบัรถกูช้ีพ 9,000 ตกลงรำคำ นำยพรเพชร  หลวงธิจำ นำยพรเพชร  หลวงธิจำ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

      9,000 9,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

20 จดัจำ้งผูช้่วยเจำ้หนำ้ที่ 8,500 ตกลงรำคำ นำยกิตติกร   ทิพยปั์ญญำ นำยกิตติกร   ทิพยปั์ญญำ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

  วิเครำะหน์โยบำยและแผน   8,500 8,500 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 
 
 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  ตุลาคม  2563  

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

21 จดัจำ้งผูช้่วยเจำ้หนำ้ที่พสัดุ 8,500 ตกลงรำคำ น.ส.อญัชลี  อรุณทิพยไ์พฑรูย ์ น.ส.อญัชลี  อรุณทิพยไ์พฑรูย ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     8,500 8,500 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

22 จดัจำ้งผูช้่วยเจำ้ที่ธุรกำร 8,500 ตกลงรำคำ น.ส.พิมพกำนต ์ แดนดง น.ส.พิมพกำนต ์ แดนดง ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

  (กองช่ำง)   8,500 8,500 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

23 จดัจำ้งผูช้่วยนกัพฒันำชมุชน 8,500 ตกลงรำคำ น.ส.พชัรำพิชญ ์ ฝักฝ่ำย น.ส.พชัรำพิชญ ์ ฝักฝ่ำย ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     8,500 8,500 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

24 จดัจำ้งท ำเว็ปไซต ์ 15,000 ตกลงรำคำ น.ส.ไปรยำ  กนัตสีโล น.ส.ไปรยำ  กนัตสีโล ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

      15,000 15,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

25 จดัจำ้งก ำจดัขยะมลูฝอย 350,000 ตกลงรำคำ หจก.แพรพ่ำรวย หจก.แพรพ่ำรวย ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     350,000 350,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 
 
 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  ตุลาคม  2563  

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

26 จดัจำ้งส ำรวจควำมพงึพอใจ 14,000 ตกลงรำคำ มหำวิทยำลยัรำชภฎัอตุรดิตถ ์ มหำวิทยำลยัรำชภฎัอตุรดิตถ ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     14,000 14,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

27 จดัจำ้งซ่อมเครื่องปรบัอำกำศ 1,100 ตกลงรำคำ หวัดงแอร ์ หวัดงแอร ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     1,100 1,100 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

28 จดัจำ้งท ำป้ำย 300 ตกลงรำคำ รำ้นครูตุ๋ยสติกเกอร ์ รำ้นครูตุ๋ยสติกเกอร ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     300 300 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

29 จดัจำ้งซ่อมเครื่องปรบัอำกำศ 9,000 ตกลงรำคำ หวัดงแอร ์ หวัดงแอร ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

  (กองคลงั)    9,000 9,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

30 จดัจำ้งอำหำรว่ำงและ 19,500 ตกลงรำคำ นำงขนัแกว้  จนัทรท์อง นำงขนัแกว้  จนัทรท์อง ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

  เครื่องด่ืม   19,500 19,500 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 
 
 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  ตุลาคม  2563  

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

31 จดัจำ้งท ำป้ำย 600 ตกลงรำคำ รำ้นครุตุ๋ยสติกเกอร ์ รำ้นครุตุ๋ยสติกเกอร ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     600 600 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

32 จดัจำ้งเหมำตกแต่งสถำนที่ 8,000 ตกลงรำคำ นำยอนนัต ์ กำศสนุก นำยอนนัต ์ กำศสนุก ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     8,000 8,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

33 จดัจำ้งท ำป้ำยลอยกระทง 400 ตกลงรำคำ รำ้นครุตุ๋ยสติกเกอร ์ รำ้นครุตุ๋ยสติกเกอร ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     400 400 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

34 จดัจำ้งซ่อมคอมพิวเตอร ์ 300 ตกลงรำคำ หจก.ท็อปวิวพอยท ์ หจก.ท็อปวิวพอยท ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     300 300 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

35 จดัจำ้งซ่อมคอมพิวเตอร ์ 500 ตกลงรำคำ หจก.เวิลดไ์วด ์คอมพิวเตอร ์ หจก.เวิลดไ์วด ์คอมพิวเตอร ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     500 500 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 
 
 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  พฤศจิกายน  2563 

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

1 จดัซือ้วสัดกุ่อสรา้ง 1,260 ตกลงราคา รา้นกิจเจรญิ รา้นกิจเจรญิ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      1,260 1,260 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

2 จดัซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 1,150 ตกลงราคา บจก.ชมุศรีพาณิชย ์ บจก.ชมุศรีพาณิชย ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     1,150 1,150 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

3 จดัซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 585 ตกลงราคา บจก.ส.ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต บจก.ส.ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     585 585 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

4 จดัซือ้อปุกรณแ์ข่งขนักีฬา 6,770 ตกลงราคา พี พี สปอรต์ พี พี สปอรต์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      6,770 6,770 ตอ้งการและราคา 
        เหมาะสม 

5 จดัซือ้วสัดไุฟฟ้าและวิทยุ 52,300 ตกลงราคา หจก.เคซีอี อิเลคทริค หจก.เคซีอี อิเลคทริค ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      52,300 52,300 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 
 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน พฤศจิกายน  2563  

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

6 จดัซือ้น า้มนัเด่นชยั 100,000 ตกลงราคา หจก.น า้มนัเด่นชยั หจก.น า้มนัเด่นชยั ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      100,000 100,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

7 จดัซือ้หนงัสือพิมพ ์ 5,270 ตกลงราคา รา้นชมุศรีพาณิชย ์ รา้นชมุศรีพาณิชย ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     5,270 5,270 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

8 จดัซือ้น า้ด่ืม 2,500 ตกลงราคา น า้ด่ืมอรุณลกัษณ ์ น า้ด่ืมอรุณลกัษณ ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     2,500 2,500 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

9 จดัซือ้นมศนูยเ์ด็ก 77,135.80 ตกลงราคา บจก.โกลดม์ิลด ์ บจก.โกลดม์ิลด ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     77,135.80 77,135.80 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

10 จดัซือ้นมโรงเรียน 207,481.64 ตกลงราคา บจก.โกลดม์ิลด ์ บจก.โกลดม์ิลด ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     207,481.64 207,481.64 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  พฤศจิกายน  2563  

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

11 จดัซือ้วสัดยุานพาหนะ 800 ตกลงราคา รา้นเจรญิกิจอะไหล่ยนต ์ รา้นเจรญิกิจอะไหล่ยนต ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  และขนสง่    800 800 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

12 จดัซือ้วสัดเุชือ้เพลิงและ 840 ตกลงราคา รา้นเจรญิกิจอะไหล่ยนต ์ รา้นเจรญิกิจอะไหล่ยนต ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  หลอ่ลื่น   840 840 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

13 จดัจา้งซ่อมเครื่องปรบัอากาศ 1,700 ตกลงราคา รา้นหวัดงแอร ์ รา้นหวัดงแอร ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     1,700 1,700 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

14 จดัจา้งซ่อมเครื่องปริน้เตอร ์ 2,000 ตกลงราคา หจก.เวิลดไ์วด ์คอมพิวเตอร ์ หจก.เวิลดไ์วด ์คอมพิวเตอร ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     2,000 2,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

15 จดัจา้งซ่อมแซมไฟกิ่ง 7,650 ตกลงราคา นายอดลุย ์ แกว้วิเศษ นายอดลุย ์ แกว้วิเศษ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     7,650 7,650 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  พฤศจิกายน  2563  

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

16 จดัจา้งท าป้าย 1,350 ตกลงราคา บิก๊บมู งานปา้ย บิก๊บมู งานปา้ย ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      1,350 1,350 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

17 จดัจา้งลงนามถวายพระพร 1,000 ตกลงราคา หนงัสือพิมพข์่าวเมืองแพร่ หนงัสือพิมพข์่าวเมืองแพร่ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     1,000 1,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

18 จดัจา้งซ่อมรถจกัรยานยนต ์ 460 ตกลงราคา รา้นช่างอนนัต ์ รา้นช่างอนนัต ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  กนล 384   460 460 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

19 จดัจา้งท าป้าย 1,070 ตกลงราคา บิก๊บมู งานปา้ย บิก๊บมู งานปา้ย ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     1,070 1,070 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

20 จดัจา้งซ่อมรถจกัรยานยนต ์ 750 ตกลงราคา รา้นช่างอนนัต ์ รา้นช่างอนนัต ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  กยม 665   750 750 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  พฤศจิกายน  2563  

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

21 จดัจา้งซ่อมรถยนต ์ 2,200 ตกลงราคา รา้นแพรเ่มดิกช็อป รา้นแพรเ่มดิกช็อป ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  กท 1574    2,200 2,200 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

22   ตกลงราคา   ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

       ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

23   ตกลงราคา   ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

       ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

24   ตกลงราคา   ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

       ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

25   ตกลงราคา   ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

       ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  ธันวาคม  2563 

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

1 จดัซือ้ผา้คลมุโต๊ะ 40,000 ตกลงราคา รา้นรามา (นายสชุาติ สีไชย)์ รา้นรามา (นายสชุาติ สีไชย)์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      40,000 40,000 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

2 จดัซือ้น า้ด่ืม(ฟตุบอล) 2,500 ตกลงราคา นางสาวนิชาภา  จนัสอน นางสาวนิชาภา  จนัสอน ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     2,500 2,500 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

3 จดัซือ้หนงัสือพิมพ ์ 5,270 ตกลงราคา รา้นชมุศรีพาณิชย ์ รา้นชมุศรีพาณิชย ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     5,270 5,270 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

4 จดัซือ้น า้ด่ืม 1,680 ตกลงราคา น า้ด่ืมอรุณลกัษณ ์ น า้ด่ืมอรุณลกัษณ ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      1,680 1,680 ตอ้งการและราคา 
        เหมาะสม 

5 จดัจา้งท าอาหารประชมุสภา 4,410 ตกลงราคา นางสพุิน  ขา้มเขา นางสพุิน  ขา้มเขา ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      4,410 4,410 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 
 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  ธันวาคม  2563  

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

6 จดัจา้งซ่อมเครื่องปริน้ท ์ 2,490 ตกลงราคา หจก.ท็อปวิวพอ้ยท ์ หจก.ท็อปวิวพอ้ยท ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      2,490 2,490 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

7 จดัจา้งเตรียมสถานที่ 3,000 ตกลงราคา นายพงศร์พี  ฝักฝ่าย นายพงศร์พี  ฝักฝ่าย ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     3,000 3,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

8 จดัจา้งเหมาเครื่องเสียง 2,000 ตกลงราคา นายเจษฎา  กองโกย นายเจษฎา  กองโกย ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     2,000 2,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

9 จดัจา้งซ่อมรถบรรทุกขยะ 17,936.04 ตกลงราคา บจก.อีซูซุแพร ่ บจก.อีซูซุแพร ่ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  81-4690   17,936.04 17,936.04 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

10 จดัจา้งท าป้าย 450 ตกลงราคา รา้นครูตุ่ยสติกเกอร ์ รา้นครูตุ่ยสติกเกอร ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     450 450 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  ธันวาคม  2563  

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

11 จดัจา้งซ่อมรถ กค 359 4,580 ตกลงราคา รา้นอู่ช่างเอก รา้นอู่ช่างเอก ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      4,580 4,580 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

12 จดัจา้งท าป้าย 5,400 ตกลงราคา รา้นบิก๊บมู รา้นบิก๊บมู ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     5,400 5,400 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

13 จดัจา้งพ่นยงุ 1,500 ตกลงราคา นายพนัธม์งคล สีขาว นายพนัธม์งคล สีขาว ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     1,500 1,500 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

14   ตกลงราคา   ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

       ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

15   ตกลงราคา   ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

       ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  มกราคม  2564 

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

1 จดัซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 6,294 ตกลงราคา บ.ส.ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต บ.ส.ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      6,294 6,294 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

2 จดัซือ้วสัดสุ  านกังาน 6,020 ตกลงราคา บจก.ชมุศรีพาณิชย ์ บจก.ชมุศรีพาณิชย ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     6,020 6,020 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

3 จดัซือ้วสัดสุ  านกังาน 3,118 ตกลงราคา บ.สยามโกลบอลเฮา้ส ์ บ.สยามโกลบอลเฮา้ส ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     3,118 3,118 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

4 จดัซือ้วสัดสุ  านกังาน 9,875 ตกลงราคา บจก.ชมุศรีพาณิชย ์ บจก.ชมุศรีพาณิชย ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      9,875 9,875 ตอ้งการและราคา 
        เหมาะสม 

5 จดัซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 4,723 ตกลงราคา บ.ส.ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต บ.ส.ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      4,723 4,723 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 
 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  มกราคม  2564  

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

6 จดัซือ้วสัดกุ่อสรา้ง 36,502 ตกลงราคา หจก.แพรว่ฒันด ารง หจก.แพรว่ฒันด ารง ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      36,502 36,502 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

7 จดัซือ้กล่องพลาสติก 2,742 ตกลงราคา บ.สยามโกลบอลเฮา้ส ์ บ.สยามโกลบอลเฮา้ส ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     2,742 2,742 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

8 จดัซือ้วสัดกุ่อสรา้ง 8,060 ตกลงราคา บจก.ย่งแซคา้วสัดกุ่อสรา้ง บจก.ย่งแซคา้วสัดกุ่อสรา้ง ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     8,060 8,060 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

9 จดัซือ้วสัดสุ  านกังาน 7,090 ตกลงราคา บจก.ชมุศรีพาณิชยแ์พร่ บจก.ชมุศรีพาณิชยแ์พร่ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     7,090 7,090 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

10 จดัซือ้วสัดไุฟฟ้า 1,300 ตกลงราคา หจก.เคซีอี อิเลคทริค หจก.เคซีอี อิเลคทริค ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     1,300 1,300 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  มกราคม  2564  

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

11 จดัซือ้หมกึพิมพ ์ 4,990 ตกลงราคา หจก.เวิลดไ์วด ์คอมพิวเตอร ์ หจก.เวิลดไ์วด ์คอมพิวเตอร ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      4,990 4,990 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

12 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 7,010 ตกลงราคา บจก.ย่งแซคา้วสัดกุ่อสรา้ง บจก.ย่งแซคา้วสัดกุ่อสรา้ง ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     7,010 7,010 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

13 จดัซือ้ครุภณัฑส์ านกังาน 26,100 ตกลงราคา หจก.บา้นใหม่เอี่ยม หจก.บา้นใหม่เอี่ยม ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  (กองคลงั)   26,100 26,100 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

14 จดัซือ้ครุภณัฑส์ านกังาน 2,800 ตกลงราคา หจก.บา้นใหม่เอี่ยม หจก.บา้นใหม่เอี่ยม ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  (ส านกัปลดั)   2,800 2,800 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

15 จดัซือ้ครุภณัฑส์ านกังาน 7,500 ตกลงราคา หจก.บา้นใหม่เอี่ยม หจก.บา้นใหม่เอี่ยม ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  (กองการศกึษา)   7,500 7,500 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  มกราคม  2564  

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

16 จดัซือ้วสัดเุชือ้เพลิง 2,520 ตกลงราคา รา้นเจรญิกิจ รา้นเจรญิกิจ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  และหลอ่ลื่น    2,520 2,520 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

17 จดัซือ้หนงัสือพิมพ ์ 4,760 ตกลงราคา รา้นชมุศรีพาณิชย ์ รา้นชมุศรีพาณิชย ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     4,760 4,760 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

18 จดัซือ้น า้ด่ืม 1,680 ตกลงราคา อรุณลกัษณน์ า้ด่ืม อรุณลกัษณน์ า้ด่ืม ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     1,680 1,680 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

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

     100,000 100,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

20 จดัซือ้เตน้ทพ์บั 18,900 ตกลงราคา บ.สยามโกลบอลเฮา้ส ์ บ.สยามโกลบอลเฮา้ส ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     18,900 18,900 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  มกราคม  2564  

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

21 จดัจา้งท าตรายาง 1,140 ตกลงราคา รา้นโงว้ง่วนเฮง รา้นโงว้ง่วนเฮง ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      1,140 1,140 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

22 จดัจา้งซ่อมไฟกิ่ง 9,000 ตกลงราคา นายอดลุย ์ แกว้วิเศษ นายอดลุย ์ แกว้วิเศษ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     9,000 9,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

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

     8,100 8,100 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

24 จดัจา้งซ่อมรถบรรทุกขยะ 3,500 ตกลงราคา อู่เสนาะการช่าง อู่เสนาะการช่าง ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  81-4690   3,500 3,500 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

25 จดัจา้งถ่ายเอกสาร 390 ตกลงราคา สมชายก๊อปป้ีเซอรว์ิส สมชายก๊อปป้ีเซอรว์ิส ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     390 390 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  มกราคม  2564  

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

26 จดัจา้งซ่อมล าโพง 5,600 ตกลงราคา หน่องอิเลคทรอนิคส ์ หน่องอิเลคทรอนิคส ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      5,600 5,600 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

27 จดัจา้งพ่นยงุ 900 ตกลงราคา นายพนัธุม์งคล  สีขาว นายพนัธุม์งคล  สีขาว ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     900 900 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

28 จดัจา้งซ่อมรถจกัรยานยนต ์ 1,900 ตกลงราคา รา้นช่างอนนัต ์ รา้นช่างอนนัต ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  (กพษ 346)   1,900 1,900 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

29   ตกลงราคา   ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

       ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

30   ตกลงราคา   ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

       ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  กุมภาพันธ ์ 2564 

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

1 จดัซือ้เครื่องปริน้เตอร ์ 15,000 ตกลงราคา รา้นบา้นคอม รา้นบา้นคอม ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      15,000 15,000 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

2 จดัซือ้อปุกรณก์ระจาย 5,400 ตกลงราคา รา้นบา้นคอม รา้นบา้นคอม ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  สญัญาณไรส้าย   5,400 5,400 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

3 จดัซือ้เครื่องส ารองไฟ 20,000 ตกลงราคา รา้นบา้นคอม รา้นบา้นคอม ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  (ส านกัปลดั)   20,000 20,000 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

4 จดัซือ้เครื่องส ารองไฟ 5,000 ตกลงราคา รา้นบา้นคอม รา้นบา้นคอม ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  (กองการศกึษา)    5,000 5,000 ตอ้งการและราคา 
        เหมาะสม 

5 จดัซือ้เครื่องคอมพิวเตอร ์ 22,000 ตกลงราคา รา้นบา้นคอม รา้นบา้นคอม ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  (ส านกัปลดั)    22,000 22,000 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 
 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  กุมภาพันธ ์ 2564  

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

6 จดัซือ้กระติกเก็บความเย็น 4,650 ตกลงราคา เอ เจ ซพัพลาย เอ เจ ซพัพลาย ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      4,650 4,650 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

7 จดัซือ้วสัดกุ่อสรา้ง 45,724 ตกลงราคา รา้นรพีพรการคา้ รา้นรพีพรการคา้ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  (กองช่าง)   45,724 45,724 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

8 จดัซือ้ครุภณัฑส์ านกังาน 113,600 ตกลงราคา หจก.บา้นใหม่เอี่ยม หจก.บา้นใหม่เอี่ยม ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     113,600 113,600 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

9 จดัซือ้โต๊ะพบั 12,000 ตกลงราคา บจก.ชมุศรีพาณิชยแ์พร่ บจก.ชมุศรีพาณิชยแ์พร่ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  (ศนูยเ์ด็ก)   7,090 7,090 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

10 จดัซือ้ตูบ้านเลื่อน 5,000 ตกลงราคา หจก.บา้นใหม่เอี่ยม หจก.บา้นใหม่เอี่ยม ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     5,000 5,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  กุมภาพันธ ์ 2564  

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

11 จดัซือ้ไดโว่ 37,380 ตกลงราคา หจก.แพรก่ารเกษตรไฟฟ้า หจก.แพรก่ารเกษตรไฟฟ้า ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      37,380 37,380 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

12 จดัซือ้เครื่องท าลายเอกสาร 21,000 ตกลงราคา หจก.เวิลดไ์วดค์อมพิวเตอร ์ หจก.เวิลดไ์วดค์อมพิวเตอร ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     21,000 21,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

13 จดัซือ้วสัดสุ  านกังาน 9,302 ตกลงราคา บจก.ชมุศรีพาณิชยแ์พร่ บจก.ชมุศรีพาณิชยแ์พร่ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  (ส านกัปลดั)   9,302 9,302 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

14 จดัซือ้เครื่องดดูฝุ่ น 5,990 ตกลงราคา บจก.ศกัดิช์ยัโซลชูั่นส ์ บจก.ศกัดิช์ยัโซลชูั่นส ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  (กองการศกึษา)   5,900 5,900 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

15 จดัซือ้น า้ด่ืม 1,950 ตกลงราคา อรุณลกัษณน์ า้ด่ืม อรุณลกัษณน์ า้ด่ืม ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     1,950 1,950 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  กุมภาพันธ ์ 2564  

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

16 จดัซือ้หนงัสือพิมพ ์ 5,270 ตกลงราคา รา้นชมุศรีพาณิชยแ์พร่ รา้นชมุศรีพาณิชยแ์พร่ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     5,270 5,270 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

17 จดัจา้งท าอาหาร 4,000 ตกลงราคา นางสพุิน  ขา้มเขา นางสพุิน  ขา้มเขา ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     4,000 4,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

18 จดัจา้งส ารวจขอ้มลูสนุขั 1,170 ตกลงราคา นายนิมิตร  งา้วแหลม นายนิมิตร  งา้วแหลม ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  และแมว    1,170 1,170 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

19 จดัจา้งท าป้าย 7,200 ตกลงราคา บิก๊บมู งานปา้ย บิก๊บมู งานปา้ย ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     7,200 7,200 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

20 จดัจา้งซ่อมรถ กค 359 6,500 ตกลงราคา อู่ช่างเอก 2006 อู่ช่างเอก 2006 ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     6,500 6,500 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  กุมภาพันธ ์ 2564  

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

21 จดัจา้งซ่อมรถขุด 13,790.16 ตกลงราคา บจก.แจสมอเตอรเ์วริค์ บจก.แจสมอเตอรเ์วริค์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     13,790.16 13,790.16 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

22 จดัจา้งท าป้าย 660 ตกลงราคา รา้นครูตุ่ยสติกเกอร ์ รา้นครูตุ่ยสติกเกอร ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     660 660 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

23 จดัจา้งซ่อมเครื่องปริน้เตอร ์ 2,100 ตกลงราคา หจก.เวิลดไ์วดค์อมพิวเตอร ์ หจก.เวิลดไ์วดค์อมพิวเตอร ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      2,100 2,100 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

24 จดัจา้งซ่อมเครื่องเจาะ 7,450 ตกลงราคา หจก.แพรก่ารเกษตรไฟฟ้า หจก.แพรก่ารเกษตรไฟฟ้า ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  คอนกรีต   7,450 7,450 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

25 จดัจา้งท าป้าย 450 ตกลงราคา รา้นครูตุ่ยสติกเกอร ์ รา้นครูตุ่ยสติกเกอร ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     450 450 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  กุมภาพันธ ์ 2564  

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

26 จดัจา้งซ่อมคอมพิวเตอร ์ 6,950 ตกลงราคา รา้นบา้นคอม รา้นบา้นคอม ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     6,950 6,950 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

27 จดัจา้งเหมาท าอาหาร 4,410 ตกลงราคา นางสพุิน  ขา้มเขา นางสพุิน  ขา้มเขา ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  ประชมุสภา   4,410 4,410 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

28 จดัจา้งซ่อมไฟกิ่ง 10,950 ตกลงราคา นายอดลุย ์ แกว้วิเศษ นายอดลุย ์ แกว้วิเศษ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      10,950 10,950 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

29 จดัจา้งซ่อมเครื่องปรบัอากาศ 1,200 ตกลงราคา รา้นหวัดงแอร ์ รา้นหวัดงแอร ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     1,200 1,200 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

30 จดัจา้งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร ์ 3,280 ตกลงราคา บจก.ท็อปวิวพอ้ยท ์ บจก.ท็อปวิวพอ้ยท ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  (กองช่าง)   3,280 3,280 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  มีนาคม  2564 

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

1 จดัซือ้วคัซีนพิษสนุขับา้ 69,000 ตกลงราคา เอ เจ ซพัพลาย เอ เจ ซพัพลาย ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      69,000 69,000 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

2 จดัซือ้เครื่องส ารองไฟ 5,000 ตกลงราคา หจก.ท็อปวิวพอ้ยท ์ หจก.ท็อปวิวพอ้ยท ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

                (กองช่าง)   5,000 5,000 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

3 จดัซือ้เครื่องคอมพิวเตอร ์ 60,000 ตกลงราคา หจก.ท็อปวิวพอ้ยท ์ หจก.ท็อปวิวพอ้ยท ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  (กองช่าง)   60,000 60,000 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

4 จดัซือ้วสัดกุ่อสรา้ง 1,806 ตกลงราคา บ.สยามโกลบอลเฮา้ส ์ บ.สยามโกลบอลเฮา้ส ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      1,806 1,806 ตอ้งการและราคา 
        เหมาะสม 

5 จดัซือ้น า้ด่ืม  ตกลงราคา อรุณลกัษณน์ า้ด่ืม อรุณลกัษณน์ า้ด่ืม ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

        ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 
 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  มีนาคม  2564  

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

6 จดัซือ้หนงัสือพิมพ ์ 5,100 ตกลงราคา รา้นชมุศรีพาณิชย ์ รา้นชมุศรีพาณิชย ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      5,100 5,100 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

7 จดัซือ้น า้มนั 100,000 ตกลงราคา หจก.น า้มนัเด่นชยั หจก.น า้มนัเด่นชยั ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     100,000 100,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

8 จดัซือ้วสัดกุ่อสรา้ง 71,690 ตกลงราคา หจก.โชคขจรคอนกรีต หจก.โชคขจรคอนกรีต ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     71,690 71,690 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

9 จดัซือ้วสัดกุ่อสรา้ง 12,800 ตกลงราคา รา้นรพีพรการคา้ รา้นรพีพรการคา้ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     12,800 12,800 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

10 จดัจา้งเหมาผูช้่วยพสัด ุ 12,000 ตกลงราคา นางธัญลกัษณ ์ แปงใจ นางธัญลกัษณ ์ แปงใจ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     12,000 12,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  มีนาคม  2564  

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

11 จดัจา้งก าจดัขยะมลูฝอย 350,000 ตกลงราคา หจก.แพรพ่ารวย หจก.แพรพ่ารวย ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      350,000 350,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

12 จดัจา้งเช่าสญัญาณ 102,000 ตกลงราคา บจก.ทริปเป้ิลที บจก.ทริปเป้ิลที ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  อินเทอรเ์นต   102,000 102,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

13 จดัจา้งเหมาผูช้่วยพสัด ุ 12,000 ตกลงราคา นางธัญลกัษณ ์ แปงใจ นางธัญลกัษณ ์ แปงใจ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     12,000 12,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

14 จดัจา้งซ่อมแซมถนนลกูรงั 66,500 ตกลงราคา รา้นสถิตยก์ารคา้ รา้นสถิตยก์ารคา้ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     66,500 66,500 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

15   ตกลงราคา   ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

       ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 


