
สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2564 

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

1 จดัซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 1,800 ตกลงราคา บ.ชมุศรีพาณิชย ์จ ากดั บ.ชมุศรีพาณิชย ์จ ากดั ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      1,800 1,800 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

2 จดัซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 2,058 ตกลงราคา บ.อหูลีแพร ่จ ากดั บ.อหูลีแพร ่จ ากดั ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

              2,058 2,058 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

3 จดัซือ้เครื่องอปุโภคบริโภค 2,646 ตกลงราคา บ.สยามโกลบอลเฮา้ส ์จ ากดั บ.สยามโกลบอลเฮา้ส ์จ ากดั ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  (ส าหรบักกัตวั)   2,646 2,646 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

4 จดัซือ้วสัดอุปุกรณ ์ 7,035 ตกลงราคา รา้นแพรร่ามา รา้นแพรร่ามา ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  (ส าหรบักกัตวั)    7,035 7,035 ตอ้งการและราคา 
        เหมาะสม 

5 จดัซือ้ยางรถพรอ้มเปลี่ยนยาง 49,650 ตกลงราคา บจก.ซี เคยางยนต ์ บจก.ซี เคยางยนต ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      49,650 49,650 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 
 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2564  

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

6 จดัซือ้ถงัขยะ 1,449 ตกลงราคา บ.สยามโกลบอลเฮา้ส ์จ ากดั บ.สยามโกลบอลเฮา้ส ์จ ากดั ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  (ส าหรบักกัตวั)    1,449 1,449 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

7 จดัซือ้ถงัขยะ 1,996 ตกลงราคา บ.สยามโกลบอลเฮา้ส ์จ ากดั บ.สยามโกลบอลเฮา้ส ์จ ากดั ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  (ศนุยเ์ด็ก)   1,996 1,996 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

8 จดัซือ้เครื่องอปุโภคบริโภค 12,260 ตกลงราคา แพรร่ามา แพรร่ามา ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     12,260 12,260 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

9 จดัซือ้ถงัขยะ 1,755 ตกลงราคา บ.สยามโกลบอลเฮา้ส ์จ ากดั บ.สยามโกลบอลเฮา้ส ์จ ากดั ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     1,755 1,755 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

10 จดัซือ้แบตเตอรี่รถ 6,400 ตกลงราคา หจก.ป.มั่นคงแบตเตอรี่เซลล ์ หจก.ป.มั่นคงแบตเตอรี่เซลล ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     6,400 6,400 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2564  

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

11 จดัซือ้วสัดไุฟฟ้า 8,170 ตกลงราคา หจก.เค ซี อี อิเลคทริค หจก.เค ซี อี อิเลคทริค ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  (ส าหรบักกัตวั)    8,170 8,170 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

12 จดัซือ้วสัดกุ่อสรา้ง 4,817 ตกลงราคา บจก.ย่งแซคา้วสัดกุ่อสรา้ง บจก.ย่งแซคา้วสัดกุ่อสรา้ง ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     4,817 4,817 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

13 จดัซือ้น า้ยาฆ่าเชือ้ 2,840 ตกลงราคา บจก.ชมุศรีพาณิชย ์ บจก.ชมุศรีพาณิชย ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     2,840 2,840 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

14 จดัซือ้วสัดไุฟฟ้า 18,820 ตกลงราคา หจก.เค ซี อี อิเลคทริค หจก.เค ซี อี อิเลคทริค ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     18,820 18,820 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

15 จดัซือ้วสัดกุ่อสรา้ง 84,300 ตกลงราคา หจก.แพร ่เอส เค ทวีทรพัย ์ หจก.แพร ่เอส เค ทวีทรพัย ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     84,300 84,300 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2564  

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

16 จดัซือ้ชดุPPE 10,490 ตกลงราคา หจก.ไบโอเมดิซายด ์ หจก.ไบโอเมดิซายด ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      10,490 10,490 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

17 จดัซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 4,871 ตกลงราคา บจก.ชมุศรีพาณิชยแ์พร ่ บจก.ชมุศรีพาณิชยแ์พร ่ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     4,871 4,871 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

18 จดัซือ้วสัดสุ านกังาน 1,830 ตกลงราคา บจก.ชมุศรีพาณิชยแ์พร ่ บจก.ชมุศรีพาณิชยแ์พร ่ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     1,830 1,830 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

19 จดัซือ้วสัดอุปุกรณ ์ 6,160 ตกลงราคา บจก.ชมุศรีพาณิชยแ์พร ่ บจก.ชมุศรีพาณิชยแ์พร ่ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  (ส าหรบักกัตวั)   6,160 6,160 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

20 จดัซือ้วสัดอุปุกรณ ์ 3,952 ตกลงราคา บจก.ส.ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต บจก.ส.ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  (ส าหรบักกัตวั)   3,952 3,952 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 



 

 

สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2564  

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

21 จดัซือ้นมโรงเรียน 2 เดือน 103,568.08 ตกลงราคา บจก.โกลมิลด ์ บจก.โกลมิลด ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     103,568.08 103,568.08 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

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

     100,000 100,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

23 จดัซือ้หนงัสือพิมพ ์ 5,270 ตกลงราคา รา้นชมุศรีพาณิชย ์ รา้นชมุศรีพาณิชย ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     5,270 5,270 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

24 จดัซือ้น า้ด่ืม 2,750 ตกลงราคา อรุณลกัษณน์ า้ด่ืม อรุณลกัษณน์ า้ด่ืม ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     2,750 2,750 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

25 จดัซือ้น า้และน า้แข็ง 2,789 ตกลงราคา โรงงานน า้แข็งเพชรน า้หน่ึง โรงงานน า้แข็งเพชรน า้หน่ึง ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     2,789 2,789 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2564  

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

26 จดัจา้งลงนามถวายพระพร 1,000 ตกลงราคา หนงัสือพิมพข์่าวเมืองแพร ่ หนงัสือพิมพข์่าวเมืองแพร ่ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      1,000 1,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

27 จดัจา้งนามถวายพระพร 1,000 ตกลงราคา หนงัสือพิมพเ์สียงแพร่ หนงัสือพิมพเ์สียงแพร่ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  (โควิด)   1,000 1,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

28 จดัจา้งท าป้าย 900 ตกลงราคา นิยมงานป้าย นิยมงานป้าย ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  (โควิด)   900 900 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

29 จดัจา้งท าอาหาร ครัง้ท่ี 1 2,100 ตกลงราคา นางลอ  ดวงจนัทร ์ นางลอ  ดวงจนัทร ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  (โควิด)   2,100 2,100 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

30 จดัจา้งท าอาหาร ครัง้ท่ี 2 2,100 ตกลงราคา นางลอ  ดวงจนัทร ์ นางลอ  ดวงจนัทร ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  (โควิด)   2,100 2,100 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2564  

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

31 จดัจา้งซอ่มรถบรรทกุขยะ 19,489.73 ตกลงราคา บจก.อีซซูุแพร ่ บจก.อีซซูุแพร ่ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  บจก.อีซซูุแพร ่    19,489.73 19,489.73 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

32 จดัจา้งซอ่มไฟกิ่ง 8,250 ตกลงราคา นายอดลุย ์ แกว้วิเศษ นายอดลุย ์ แกว้วิเศษ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     8,250 8,250 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

33 จดัจา้งท าอาหาร 2,250 ตกลงราคา นางลอ  ดวงจนัทร ์ นางลอ  ดวงจนัทร ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  (โควิด)   2,250 2,250 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

34 จดัจา้งท าอาหาร 4,500 ตกลงราคา นางลอ  ดวงจนัทร ์ นางลอ  ดวงจนัทร ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  (โควิด)   4,500 4,500 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

35 จดัจา้งท าป้าย 600 ตกลงราคา นิยมงานป้าย นิยมงานป้าย ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     600 600 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2564  

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

36 จดัจา้งท าอาหาร 16,800 ตกลงราคา นางลอ  ดวงจนัทร ์ นางลอ  ดวงจนัทร ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  (โควิด)    16,800 16,800 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

37 จดัจา้งลงนามถวายพระพร 1,500 ตกลงราคา หนงัสือพิมพธ์ุรกิจแพร ่ หนงัสือพิมพธ์ุรกิจแพร ่ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  (โควิด)   1,500 1,500 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

38 จดัจา้งท าอาหาร 4,800 ตกลงราคา นางลอ  ดวงจนัทร ์ นางลอ  ดวงจนัทร ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  (โควิด)   4,800 4,800 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

39 จดัจา้งซอ่มแอร ์ 1,500 ตกลงราคา นายสวุิทย ์ กนัทะเขียว นายสวุิทย ์ กนัทะเขียว ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  (กองคลงั)   1,500 1,500 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

40 จดัจา้งซอ่มแอร ์ 1,200 ตกลงราคา นายสวุิทย ์ กนัทะเขียว นายสวุิทย ์ กนัทะเขียว ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  (กองชา่ง)   1,200 1,200 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2564  

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

41 จดัจา้งท าป้าย 670 ตกลงราคา รา้นนิยม งานป้าย รา้นนิยม งานป้าย ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      670 670 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

42 จดัจา้งซอ่มแซมถนนลกูรงั 84,300 ตกลงราคา หจก.แพร ่เอส เค ทวีทรพัย ์ หจก.แพร ่เอส เค ทวีทรพัย ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     84,300 84,300 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

43 จดัจา้งซอ่มรถบรรทกุขยะ 24,042.04 ตกลงราคา บจก.อีซซูุแพร ่ บจก.อีซซูุแพร ่ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  ทะเบียน81-4690   24,042.04 24,042.04 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

44 จดัจา้งซอ่มรถทะเบียน 1,240 ตกลงราคา อู่ช่างเอก อู่ช่างเอก ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  ทะเบียน80-8593   1,240 1,240 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

45 จดัจา้งท าอาหาร 8,400 ตกลงราคา นางลอ  ดวงจนัทร ์ นางลอ  ดวงจนัทร ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  (โควิด)   8,400 8,400 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 


