
สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  พฤศจิกายน  2564 

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

1 จดัซือ้วสัดสุ ำนกังำน 2,760 ตกลงรำคำ บ.ชมุศรีพำณิชยแ์พร ่ บ.ชมุศรีพำณิชยแ์พร ่ ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

      2,760 2,760 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 

2 จดัซือ้ชดุสำธิตเลือกตัง้ 713 ตกลงรำคำ บ.ชมุศรีพำณิชยแ์พร ่ บ.ชมุศรีพำณิชยแ์พร ่ ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

              713 713 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 

3 จดัซือ้วสัดเุลือกตัง้ 40,765 ตกลงรำคำ บ.สยำมโกลบอลเฮำ้ส ์ บ.สยำมโกลบอลเฮำ้ส ์ ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

     40,765 40,765 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 

4 จดัซือ้วสัดเุลือกตัง้ 22,920 ตกลงรำคำ หจก.แพร ่เอส เค ทวีทรพัย ์ หจก.แพร ่เอส เค ทวีทรพัย ์ ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

      22,920 22,920 ตอ้งกำรและรำคำ 
        เหมำะสม 

5 จดัซือ้วสัดเุลือกตัง้ 1,756 ตกลงรำคำ บ.สยำมโกลบอลเฮำ้ส ์ บ.สยำมโกลบอลเฮำ้ส ์ ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

      1,756 1,756 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 
 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  พฤศจิกายน  2564  

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

6 จดัซือ้วสัดกุ่อสรำ้ง 1,400 ตกลงรำคำ บจก.ย่งแซคำ้วสัดกุ่อสรำ้ง บ.สยำมโกลบอลเฮำ้ส ์จ ำกดั ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

      1,400 1,400 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

7 จดัซือ้วสัดเุลือกตัง้ 1,760 ตกลงรำคำ บจก.ชมุศรีพำณิชย ์ บจก.ชมุศรีพำณิชย ์ ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

     1,760 1,760 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

8 จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร ์ 3,240 ตกลงรำคำ หจก.เวิลดไ์วดค์อมพิวเตอร ์ หจก.เวิลดไ์วดค์อมพิวเตอร ์ ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

     3,240 3,240 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

9 จดัซือ้วสัดเุลือกตัง้ 33,720 ตกลงรำคำ หจก.เคซีอี.อิเลคทริค หจก.เคซีอี.อิเลคทริค ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

     33,720 33,720 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

10 จดัซือ้น ำ้ด่ืม 1,800 ตกลงรำคำ อรุณลกัษณน์ ำ้ด่ืม อรุณลกัษณน์ ำ้ด่ืม ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

     1,800 1,800 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 
 
 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  พฤศจิกายน  2564  

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

11 จดัซือ้คอมพวิเตอร ์ 22,000 ตกลงรำคำ รำ้นบำ้นคอม รำ้นบำ้นคอม ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

      22,000 22,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

12 จดัซือ้เครื่องส ำรองไฟ 17,500 ตกลงรำคำ รำ้นบำ้นคอม รำ้นบำ้นคอม ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

     17,500 17,500 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

13 จดัซือ้น ำ้ด่ืม 1,680 ตกลงรำคำ อรุณลกัษณน์ ำ้ด่ืม อรุณลกัษณน์ ำ้ด่ืม ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

     1,680 1,680 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

14 จดัซือ้หนงัสือพิมพ ์ 5,270 ตกลงรำคำ รำ้นชมุศรีพำณิชย ์ รำ้นชมุศรีพำณิชย ์ ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

     5,270 5,270 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

15 จดัซือ้น ำ้มนั 100,000 ตกลงรำคำ หจก.น ำ้มนัเด่นชยั หจก.น ำ้มนัเด่นชยั ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

  (2 เดือน)   100,000 100,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 
 
 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  พฤศจิกายน  2564  

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

16 จดัจำ้งท ำป้ำย 450 ตกลงรำคำ นิยมงำนป้ำย นิยมงำนป้ำย ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

      450 450 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

17 จดัจำ้งท ำป้ำย 3,780 ตกลงรำคำ นิยมงำนป้ำย นิยมงำนป้ำย ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

     3,780 3,780 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

18 จดัจำ้งท ำส่ือประชำสมัพนัธ ์ 2,000 ตกลงรำคำ นำยชยพล  ดวงอินทร ์ นำยชยพล  ดวงอินทร ์ ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

  (งำนเลือกตัง้)   2,000 2,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

19 จดัจำ้งท ำตรำยำง 1,600 ตกลงรำคำ ภำคเหนือโฆษณำ ภำคเหนือโฆษณำ ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

     1,600 1,600 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

20 จดัจำ้งซอ่มเสียงตำมสำย 4,500 ตกลงรำคำ บจก.เทคนิคเทเลคอม บจก.เทคนิคเทเลคอม ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

     4,500 4,500 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 
 
 

 

 



 

 

สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน   พฤศจิกายน  2564  

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

21 จดัจำ้งซอ่มเครื่องถ่ำยเอกสำร 1,850 ตกลงรำคำ สมชำยก๊อปปี้เซอรว์ิส สมชำยก๊อปปี้เซอรว์ิส ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

     1,850 1,850 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

22 จดัจำ้งซอ่มรถจกัรยำนยนต ์ 790 ตกลงรำคำ รำ้นช่ำงอนนัต ์ รำ้นช่ำงอนนัต ์ ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

  (ทะเบียน กพษ 346)   790 790 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

23 จดัจำ้งท ำป้ำยขยะ 700 ตกลงรำคำ รำ้นครูตุ๋ยสติกเกอร ์ รำ้นครูตุ๋ยสติกเกอร ์ ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

     700 700 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

24 จดัจำ้งซอ่มแซมไฟกิ่ง 11,700 ตกลงรำคำ นำยอดลุย ์ แกว้วิเศษ นำยอดลุย ์ แกว้วิเศษ ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

     11,700 11,700 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

25 จดัจำ้งท ำป้ำยจิตอำสำ 450 ตกลงรำคำ รำ้นครูตุ๋ยสติกเกอร ์ รำ้นครูตุ๋ยสติกเกอร ์ ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

     450 450 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 
 
 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  พฤศจิกายน  2564  

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

26 จดัจำ้งท ำป้ำย 675 ตกลงรำคำ รำ้นครูตุ๋ยสติกเกอร ์ รำ้นครูตุ๋ยสติกเกอร ์ ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

  (กองคลงั)    675 675 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

27 จดัจำ้ท ำป้ำย 16,158 ตกลงรำคำ นิยม งำนป้ำย นิยมงำนป้ำย ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

     16,158 16,158 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

28 จดัจำ้งลงนำมถวำยพะพร 1,000 ตกลงรำคำ หนงัสือพิมพข์่ำวเมืองแพร ่ หนงัสือพิมพข์่ำวเมืองแพร ่ ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

     1,000 1,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

29 จำ้งเหมำคนงำนประจ ำรถขยะ 90,000 ตกลงรำคำ นำยอนพุงศ ์ ปัญญำวงศ ์ นำยอนพุงศ ์ ปัญญำวงศ ์ ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

     90,000 90,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

30   ตกลงรำคำ   ตรงตำมคณุลกัษณะท่ี 

       ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 
 
 

 

 

 


