
สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  พฤษภาคม  2564 

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

1 จดัซือ้วสัดสุ ำนกังำน 12,192 ตกลงรำคำ บจก.ชมุศรีพำณิชยแ์พร ่ บจก.ชมุศรีพำณิชยแ์พร ่ ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

      12,192 12,192 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 

2 จดัซือ้วสัดเุครื่องแต่งกำย 5,100 ตกลงรำคำ บจก.ชมุศรีพำณิชยแ์พร ่ บจก.ชมุศรีพำณิชยแ์พร ่ ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

                (กองชำ่ง)   5,100 5,100 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 

3 จดัซือ้วสัดไุฟฟ้ำและวิทย ุ 1,290 ตกลงรำคำ หจก.เคซีอี อิเลคทริค หจก.เคซีอี อิเลคทริค ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

  (กองชำ่ง)   1,290 1,290 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 

4 จดัซือ้วสัดงุำนบำ้นงำนครวั 7,486 ตกลงรำคำ บจก.ส.ซุปเปอรม์ำรเ์ก็ต บจก.ส.ซุปเปอรม์ำรเ์ก็ต ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

      7,486 7,486 ตอ้งกำรและรำคำ 
        เหมำะสม 

5 จดัซือ้วสัดสุ ำนกังำน 9,411 ตกลงรำคำ บจก.ชมุศรีพำณิชยแ์พร ่ บจก.ชมุศรีพำณิชยแ์พร ่ ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

      9,411 9,411 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 
 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  พฤษภาคม  2564  

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

6 จดัซือ้วสัดงุำนบำ้นงำนครวั 31,295 ตกลงรำคำ บจก.ชมุศรีพำณิชยแ์พร ่ บจก.ชมุศรีพำณิชยแ์พร ่ ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

      31,295 31,295 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

7 จดัซือ้นมโรงเรียน 3,980.90 ตกลงรำคำ บจก.โกลมิลด ์ บจก.โกลมิลด ์ ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

     3,980.90 3,980.90 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

8 จดัซือ้วสัดกุ่อสรำ้ง 52,955 ตกลงรำคำ หจก.แพรว่ฒันด ำรง หจก.แพรว่ฒันด ำรง ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

     52,955 52,955 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

9 จดัซือ้กระจกมองขำ้ง 450 ตกลงรำคำ เจริญกิจอะไหล่ยนต ์ เจริญกิจอะไหล่ยนต ์ ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

     450 450 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

10 จดัซือ้วสัดไุฟฟ้ำและวิทย ุ 2,310 ตกลงรำคำ หจก.เคซีอี อิเลคทริค หจก.เคซีอี อิเลคทริค ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

     2,310 2,310 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 
 
 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  พฤษภาคม  2564  

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

11 จดัซือ้วสัดสุ ำนกังำน 14,732 ตกลงรำคำ บจก.ชมุศรีพำณิชยแ์พร ่ บจก.ชมุศรีพำณิชยแ์พร ่ ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

      14,732 14,732 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

12 จดัซือ้หมึก 13,170 ตกลงรำคำ หจก.เวิลดไ์วด ์คอมพิวเตอร ์ หจก.เวิลดไ์วด ์คอมพิวเตอร ์ ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

     13,170 13,170 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

13 จดัซือ้นมโรงเรียน 39,934.02 ตกลงรำคำ บจก.โกลดม์ิลด ์ บจก.โกลดม์ิลด ์ ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

     39,934.02 39,934.02 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

14 จดัซือ้นมศนูยเ์ด็กเล็ก 40,719.84 ตกลงรำคำ บจก.โกลดม์ิลด ์ บจก.โกลดม์ิลด ์ ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

     40,719.84 40,719.84 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

15 จดัซือ้น ำ้ด่ิม  ตกลงรำคำ อรุณลกัษณน์ ำ้ด่ืม อรุณลกัษณน์ ำ้ด่ืม ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

       ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 
 
 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  พฤษภาคม  2564  

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

16 จดัซือ้หนงัสือพิมพ ์ 5,100 ตกลงรำคำ รำ้นชมุศรีพำณิชย ์ รำ้นชมุศรีพำณิชย ์ ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

      5,100 5,100 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

17 จดัซือ้น ำ้มนัเชือ้เพลิง 100,000 ตกลงรำคำ หจก.น ำ้มนัเด่นชยั หจก.น ำ้มนัเด่นชยั ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

     100,000 100,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

18 จดัจำ้งซอ่มรถบรรทกุขยะ 9,779.80 ตกลงรำคำ บจก.อีซซูุแพร ่ บจก.อีซซูุแพร ่ ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

  (ทะเบียน 80-4690)   9,779.80 9,779.80 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

19 จดัจำ้งซอ่มบ ำรุง ลำ้งแอร ์ 1,800 ตกลงรำคำ นำยสวุิทย ์ กนัทะเขียว นำยสวุิทย ์ กนัทะเขียว ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

     1,800 1,800 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

20 จดัจำ้งท ำอำหำรวำ่ง 825 ตกลงรำคำ นำงสำวณัฐกำนต ์ สมหมำย นำงสำวณัฐกำนต ์ สมหมำย ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

  (ประชมุสภำ)   825 825 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 
 
 

 

 



 

 

สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  พฤษภาคม  2564  

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

21 จดัจำ้งลงนำมถวำยพระพร 1,000 ตกลงรำคำ หนงัสือพิมพเ์สียงแพร่ หนงัสือพิมพเ์สียงแพร่ ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

     1,000 1,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

22 จดัจำ้งลงนำมถวำยพระพร 1,000 ตกลงรำคำ หนงัสือพิมพข์่ำวเมืองแพร ่ หนงัสือพิมพข์่ำวเมืองแพร ่ ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

     1,000 1,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

23 จดัจำ้งลงนำมถวำยพระพร 1,500 ตกลงรำคำ หนงัสือพิมพธ์ุรกิจแพร ่ หนงัสือพิมพธ์ุรกิจแพร ่ ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

     1,500 1,500 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

24 จดัจำ้งซอ่มรถจกัรยำนยนต ์ 790 ตกลงรำคำ รำ้นช่ำงอนนัต ์ รำ้นช่ำงอนนัต ์ ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

  (ทะเบียน 1กฉ-1078)   790 790 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

25 จดัจำ้งซอ่มเสียงตำมสำย 17,600 ตกลงรำคำ บจก.เทคนิคเทเลคอม บจก.เทคนิคเทเลคอม ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

     17,600 17,600 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 
 
 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  พฤษภาคม  2564  

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

26 จดัจำ้งท ำตรำยำง 450 ตกลงรำคำ โงว้ง่วนเฮง โงว้ง่วนเฮง ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

      450 450 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

27 จดัจำ้งซอ่มรถจกัรยำนยนต ์ 1,940 ตกลงรำคำ นำยอนนัต ์ธรรมสทุธิ์ นำยอนนัต ์ธรรมสทุธิ์ ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

  ( ทะเบียน กยม 665)   1,940 1,940 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

28 จดัจำ้งซอ่มรถจกัรยำนยนต ์ 2,130 ตกลงรำคำ นำยอนนัต ์ ธรรมสทุธิ์ นำยอนนัต ์ ธรรมสทุธิ์ ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

  ( ทะเบียน กนล 384)   2,130 2,130 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

29 จดัจำ้งซอ่มรถบรรทกุขยะ 38,000 ตกลงรำคำ อู่เสนำะกำรช่ำง อู่เสนำะกำรช่ำง ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

  ( ทะเบียน 81-4690 )   38,000 38,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

30   ตกลงรำคำ   ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

       ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 
 
 

 

 


