
สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  ตลุาคม  2564 

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

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

      58,790.76 58,790.76 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

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

              100,000 100,000 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

3 จดัซือ้หนงัสือพิมพ ์ 5,270 ตกลงราคา รา้นชมุศรีพาณิชย ์ รา้นชมุศรีพาณิชย ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     5,270 5,270 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

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

      1,920 1,920 ตอ้งการและราคา 
        เหมาะสม 

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

      6,385 6,385 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 
 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  ตลุาคม  2564  

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

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

      8,911.45 8,911.45 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

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

     1,500 1,500 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

8 จดัซือ้หนา้กากอนามยั 1,280 ตกลงราคา นอรท์โพล แบ็ก นอรท์โพล แบ็ก ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     1,280 1,280 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

9 จดัซือ้สเปรยแ์อลกอออล ์ 642 ตกลงราคา รา้นบิก๊ 20 รา้นบิก๊ 20 ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     642 642 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

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

     3,790 3,790 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  ตลุาคม  2564  

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

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

      6,253.14 6,253.14 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

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

     5,340 5,340 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

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

     2,400 2,400 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

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

     4,950 4,950 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

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

     4,050 4,050 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  ตลุาคม  2564  

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

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

      261,142 261,142 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

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

     3,600 3,600 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

18 จดัซือ้วสัดเุลือกตัง้ 504 ตกลงราคา บจก.ชมุศรีพาณิชยแ์พร ่ บจก.ชมุศรีพาณิชยแ์พร ่ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     504 504 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

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

     6,930.36 6,930.36 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

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

     2,000 2,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 



 

 

สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน   ตลุาคม  2564  

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

21 จดัซือ้หนงัสือพิมพ ์ 5,100 ตกลงราคา รา้นชมุศรีพาณิชย ์ รา้นชมุศรีพาณิชย ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     5,100 5,100 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

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

     9,000 9,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

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

     10,000 10,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

24 จดัจา้งคนงานตกแต่งสวน 9,000 ตกลงราคา นายวิทย ์ จริงแลว้ นายวิทย ์ จริงแลว้ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     9,000 9,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

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

     8,500 8,500 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  ตลุาคม  2564  

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

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

  (กองคลงั)    8,500 8,500 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

27 จดัจา้งผูช้่วยเจา้หนา้ท่ีธุรการ 8,500 ตกลงราคา นายณัฐพงศ ์ จบัจา่ย นายณัฐพงศ ์ จบัจา่ย ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  (กองการศึกษา)   8,500 8,500 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

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

     8,500 8,500 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

29 จดัจา้งผูช้่วยเจา้หนา้ท่ี 8,500 ตกลงราคา นายกิตติกร  ทิพยปั์ญญา นายกิตติกร  ทิพยปั์ญญา ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  นกัวิเคราะห ์   8,500 8,500 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

30 จดัจา้งผูช้่วยเจา้หนา้ท่ีธุรการ 8,500 ตกลงราคา นางสาวพิมพกานต ์ แดนดง นางสาวพิมพกานต ์ แดนดง ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  (กองชา่ง)   8,500 8,500 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  ตลุาคม  2564  

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

31 จดัจา้งผูช้่วยนกัพฒันาชมุชน 8,500 ตกลงราคา นางสาวพชัราพิชญ ์ ฝักฝ่าย นางสาวพชัราพิชญ ์ ฝักฝ่าย ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      8,500 8,500 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

32 จดัจา้งผูช้่วยเจา้หนา้ท่ีพสัดุ 12,000 ตกลงราคา นางธัญลกัษณ ์ แปงใจ นางธัญลกัษณ ์ แปงใจ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     12,000 12,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

33 จดัจา้งคนงานขบัรถกูช้ีพ 9,500 ตกลงราคา นายพรเพชร  หลวงธิจา นายพรเพชร  หลวงธิจา ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     9,500 9,500 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

34 จดัจา้งคนงานแผนท่ีภาษี 8,500 ตกลงราคา นายภาณุวฒัน ์ นิยมญาติ นายภาณุวฒัน ์ นิยมญาติ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     8,500 8,500 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

35 จดัจา้งคนงานกูช้ีพ 8,000 ตกลงราคา นายธนธัช  เครือพาน นายธนธัช  เครือพาน ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     8,000 8,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  ตลุาคม  2564  

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

36 จดัจา้งฝังกลบ 350,000 ตกลงราคา แพรพ่ารวย แพรพ่ารวย ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  (6 เดือน)    350,000 350,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

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

     15,000 15,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

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

     102,000 102,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

39 จดัจา้งท าป้าย 1,120 ตกลงราคา นิยมงานป้าย นิยมงานป้าย ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     1,120 1,120 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

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

     1,000 1,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  ตลุาคม  2564  

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

41 จดัจา้งท าตรายาง 1,360 ตกลงราคา โงว้ง่วนเฮง โงว้ง่วนเฮง ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      1,360 1,360 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

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

     1,750 1,750 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

43 จดัจา้งท าป้าย 6,750 ตกลงราคา นิยมงานป้าย นิยมงานป้าย ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     6,750 6,750 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

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

     1,200 1,200 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

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

     2,900 2,900 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  ตลุาคม  2564  

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

46 จดัจา้งซกัผา้ 965 ตกลงราคา นายจิตติ  ป่าธน ู นายจิตติ  ป่าธน ู ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      965 965 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

42   ตกลงราคา   ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

       ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

43   ตกลงราคา   ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

       ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

44   ตกลงราคา   ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

       ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

45   ตกลงราคา   ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

       ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 

 


