
สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  มิถุนายน  2564 

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

1 จดัซือ้นมเยียวยา 61,992 ตกลงราคา บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลด ์ บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลด ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      61,992 61,992 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

2 จดัซือ้ยางมะตอยส าเร็จรูป 31,971 ตกลงราคา บริษัทสยามโกลบอลเฮา้ส ์ บริษัทสยามโกลบอลเฮา้ส ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

                (กองชา่ง)   31,971 31,971 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

3 จดัซือ้หมึก 9,920 ตกลงราคา หจก.ท็อปววิพอ้ยท ์ หจก.ท็อปววิพอ้ยท ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     9,920 9,920 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

4 จดัซือ้น า้มนัขดุลอก 32,120 ตกลงราคา หจก.น า้มนัเด่นชยั หจก.น า้มนัเด่นชยั ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      32,120 32,120 ตอ้งการและราคา 
        เหมาะสม 

5 จดัซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 3,819 ตกลงราคา บ.ส.ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต จ ากดั บ.ส.ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต จ ากดั ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      3,819 3,819 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 
 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  มิถุนายน  2564  

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

6 จดัซือ้วสัดสุ านกังาน 10,615 ตกลงราคา บจก.ชมุศรีพาณิชยแ์พร ่ บจก.ชมุศรีพาณิชยแ์พร ่ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      10,615 10,615 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

7 จดัซือ้วสัดกุ่อสรา้ง 29,156 ตกลงราคา หจก.โชคขจรคอนกรีต หจก.โชคขจรคอนกรีต ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     29,156 29,156 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

8 จดัซือ้วสัดกุ่อสรา้ง 15,250 ตกลงราคา หจก.แพร ่เอส เค ทวีทรพัย ์ หจก.แพร ่เอส เค ทวีทรพัย ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     15,250 15,250 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

9 จดัซือ้นมโรงเรียน 50,923.84 ตกลงราคา บจก.โกลมิลด ์ บจก.โกลมิลด ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     50,923.84 50,923.84 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

10 จดัซือ้หนงัสือพิมพ ์ 5,270 ตกลงราคา รา้นชมุศรีพาณิชย ์ รา้นชมุศรีพาณิชย ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     5,270 5,270 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
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11 จดัซือ้น า้ด่ืม 1,920 ตกลงราคา อรุณลกัษณน์ า้ด่ืม อรุณลกัษณน์ า้ด่ืม ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      1,920 1,920 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

12 จดัจา้งซอ่มเครื่องปรบัอากาศ 4,800 ตกลงราคา นายสวุิทย ์ กนัทะเขียว นายสวุิทย ์ กนัทะเขียว ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  (ศนูยเ์ด็ก)   4,800 4,800 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

13 จดัจา้งซอ่มรถบรรทกุขยะ 800 ตกลงราคา อู่เสนาะการช่าง อู่เสนาะการช่าง ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     800 800 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

14 จดัจา้งซอ่มคอมพวิเตอร ์ 7,370 ตกลงราคา หจก.ท็อปววิพอ้ยท ์ หจก.ท็อปววิพอ้ยท ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     7,370 7,370 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

15 จดัจา้งซอ่มเครื่องปริน้เตอร ์ 5,890 ตกลงราคา หจก.ท็อปววิพอ้ยท ์ หจก.ท็อปววิพอ้ยท ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     5,890 5,890 ตอ้งการและราคา 

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

16 จดัจา้งคนงานขยะ 27,000 ตกลงราคา นายอนวุฒัน ์ สารตนัติพงศ ์ นายอนวุฒัน ์ สารตนัติพงศ ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      27,000 27,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

17   ตกลงราคา   ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

       ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

18   ตกลงราคา   ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

       ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

19   ตกลงราคา   ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

       ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

20   ตกลงราคา   ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

       ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 


