
สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  สงิหาคม  2564 

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

1 จดัซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 7,076 ตกลงราคา บจก.ส.ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต บจก.ส.ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      7,076 7,076 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

2 จดัซือ้ครุภณัฑก์ารศึกษา 47,500 ตกลงราคา หจก.ซี เอ็ด เรือนทอง หจก.ซี เอ็ด เรือนทอง ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

              47,500 47,500 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

3 จดัซือ้วสัด ุอปุกรณ ์ 9,400 ตกลงราคา บจก.ชมุศรีพาณิชย ์ บจก.ชมุศรีพาณิชย ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  (ส าหรบักกัตวั)   9,400 9,400 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

4 จดัซือ้วสัดไุฟฟ้า 6,310 ตกลงราคา หจก.เคซีอี อิเลคทริค หจก.เคซีอี อิเลคทริค ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      6,310 6,310 ตอ้งการและราคา 
        เหมาะสม 

5 จดัซือ้วสัดเุกี่ยวกบัขยะตน้ทาง 860 ตกลงราคา บจก.สยามแม็คโคร บจก.สยามแม็คโคร ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      860 860 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 
 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  สงิหาคม  2564  

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

6 จดัซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 1,295 ตกลงราคา บ.สยามโกลบอลเฮา้ส ์จ ากดั บ.สยามโกลบอลเฮา้ส ์จ ากดั ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      1,295 1,295 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

7 จดัซือ้วสัดอุปุกรณโ์ควิด 11,100 ตกลงราคา หจก.ไบโอเมดิซายด ์ หจก.ไบโอเมดิซายด ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     11,100 11,100 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

8 จดัซือ้วสัดกุ่อสรา้ง 550 ตกลงราคา นายสมคัร  คะชา นายสมคัร   คะชา ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     550 550 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

9 จดัซือ้วสัดอุปุกรณโ์ควิด 1,062 ตกลงราคา บ.สยามโกลบอลเฮา้ส ์จ ากดั บ.สยามโกลบอลเฮา้ส ์จ ากดั ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     1,062 1,062 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

10 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 1,170 ตกลงราคา หจก.แพรก่ารเกษตร หจก.แพรก่ารเกษตร ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     1,170 1,170 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  สงิหาคม  2564  

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

11 จดัซือ้บา้นหรรษา 47,500 ตกลงราคา หจก.เค ซี อี อิเลคทริค หจก.เค ซี อี อิเลคทริค ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      47,500 47,500 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

12 จดัซือ้หนา้กากอนามยัเด็ก 1,200 ตกลงราคา นอรท์โพล แบ็ก นอรท์โพล แบ็ก ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     1,200 1,200 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

13 จดัซือ้เจลลา้งมือ 1,800 ตกลงราคา หจก.ไบโอเมดิซายด ์ หจก.ไบโอเมดิซายด ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     1,800 1,800 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

14 จดัซือ้หมึกถ่ายเอกสาร 11,000 ตกลงราคา สมชายก๊อปปี้เซอรว์ิส สมชายก๊อปปี้เซอรว์ิส ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     11,000 11,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

15 จดัซือ้ถงัน า้ไฟเบอรก์ลาส 19,082 ตกลงราคา บ.สยามโกลบอลเฮา้ส ์จ ากดั บ.สยามโกลบอลเฮา้ส ์จ ากดั ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     19,082 19,082 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  สงิหาคม  2564  

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

16 จดัซือ้ป๊ัมน า้อตัโนมติั 19,620 ตกลงราคา บ.สยามโกลบอลเฮา้ส ์จ ากดั บ.สยามโกลบอลเฮา้ส ์จ ากดั ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      19,620 19,620 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

17 จดัซือ้หมึกถ่ายเอกสาร 16,500 ตกลงราคา สมชายก๊อปปี้เซอรว์ิส สมชายก๊อปปี้เซอรว์ิส ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     16,500 16,500 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

18 จดัซือ้วสัดสุ านกังาน 3,900 ตกลงราคา หจก.เวิลดไ์วดค์อมพิวเตอร ์ หจก.เวิลดไ์วดค์อมพิวเตอร ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     3,900 3,900 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

19 จดัซือ้วสัดสุ านกังาน 360 ตกลงราคา หจก.เวิลดไ์วดค์อมพิวเตอร ์ หจก.เวิลดไ์วดค์อมพิวเตอร ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     360 360 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

20 จดัซือ้วสัดกุ่อสรา้ง 1,588 ตกลงราคา บจก.ย่งแซคา้วสัดกุ่อสรา้ง บจก.ย่งแซคา้วสัดกุ่อสรา้ง ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  (ส าหรบักกัตวั)   1,588 1,588 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 



 

 

สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  สงิหาคม  2564  

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

21 จดัซือ้หินคลกุ 69,960 ตกลงราคา หจก.แพร ่เอส เค ทวีทรพัย ์ หจก.แพร ่เอส เค ทวีทรพัย ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     69,960 69,960 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

22 จดัซือ้วสัดสุ านกังาน 8,967 ตกลงราคา บ.ชมุศรีพาณิชยแ์พร ่จ ากดั บ.ชมุศรีพาณิชยแ์พร ่จ ากดั ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  (กองคลงั)   8,967 8,967 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

23 จดัซือ้วสัดสุ านกังาน 16,092 ตกลงราคา บ.ชมุศรีพาณิชยแ์พร ่จ ากดั บ.ชมุศรีพาณิชยแ์พร ่จ ากดั ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  (ส านกัปลดั)   16,092 16,092 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

24 จดัซือ้หนงัสือพิมพ ์ 5,100 ตกลงราคา รา้นชมุศรีพาณิชย ์ รา้นชมุศรีพาณิชย ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     5,100 5,100 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

25 จดัซือ้น า้ด่ืม 2,750 ตกลงราคา น า้ด่ืมอรุณลกัษณ ์ น า้ด่ืมอรุณลกัษณ ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     2,750 2,750 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 



 

 

 

สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  สงิหาคม  2564  

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

26 จดัจา้งซอ่มรถบรรทกุขยะ 3,160 ตกลงราคา อู่ช่างเอก 2006 อู่ช่างเอก 2006 ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  (ทะเบียน 81-4690)    3,160 3,160 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

27 จดัจา้งซอ่มเสียงตามสาย 19,400 ตกลงราคา บ.เทคนิคเทเลคอม จ ากดั บ.เทคนิคเทเลคอม จ ากดั ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     19,400 19,400 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

28 จดัจา้งลงนามถวายพระพร 1,000 ตกลงราคา หนงัสือพิมพข์่าวเมืองแพร ่ หนงัสือพิมพข์่าวเมืองแพร ่ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     1,000 1,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

29 จดัจา้งซอ่มรถขดุ 127,276.50 ตกลงราคา บจก.เอ็นพี เซอรว์ิส โซลชูั่น บจก.เอ็นพี เซอรว์ิส โซลชูั่น ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     127,276.50 127,276.50 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

30 จดัจา้งซอ่มเสียงตามสาย 23,000 ตกลงราคา บ.เทคนิคเทเลคอม จ ากดั บ.เทคนิคเทเลคอม จ ากดั ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     23,000 23,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 



 

 

 

 

สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  สงิหาคม  2564  

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

31 จดัจา้งซอ่มไฟกิ่ง 12,300 ตกลงราคา นายอดลุย ์ แกว้วิเศษ นายอดลุย ์ แกว้วิเศษ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      12,300 12,300 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

32 จดัจา้งอาหารประชมุสภา 2,775 ตกลงราคา นางสพุิน  ขา้มเขา นางสพุิน  ขา้มเขา ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     2,775 2,775 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

33 จดัจา้งท าอาหาร 31,350 ตกลงราคา นางลอ  ดวงจนัทร ์ นางลอ  ดวงจนัทร ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  (โควิด)   31,350 31,350 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

34 จดัจา้งซอ่มรถบรรทกุขยะ 11,180 ตกลงราคา อู่ช่างเอก 2006 อู่ช่างเอก 2006 ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  (ทะเบียน 81-4690)   11,180 11,180 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

35 จดัจา้งซอ่มคอมพวิเตอร ์ 1,690 ตกลงราคา หจก.ท็อปววิพอ้ยท ์ หจก.ท็อปววิพอ้ยท ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     1,690 1,690 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 



 

 

 

 

สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  สงิหาคม  2564  

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

36 จดัจา้งซอ่มแซมหลงัคา 1,500 ตกลงราคา นายยรุนนัท ์ วรรณศรี นายยรุนนัท ์ วรรณศรี ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  (สถานท่ีกกัตวั)    1,500 1,500 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

37 จดัจา้งท าอาหาร อาหารวา่ง 2,775 ตกลงราคา นางสพุิน  ขา้มเขา นางสพุิน   ขา้มเขา ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  (ประชมุสภา)   2,775 2,775 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

38 จดัจา้งซอ่มรถจกัรยานยนต ์ 1,020 ตกลงราคา รา้นช่างอนนัต ์ รา้นช่างอนนัต ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  (ทะเบียน 1กข-7736)   1,020 1,020 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

39 จดัจา้งซอ่มลอ้เข็น 420 ตกลงราคา รา้นช่างอนนัต ์ รา้นช่างอนนัต ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     420 420 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

40 จดัจา้งผงักลบ 70,000 ตกลงราคา แพรพ่ารวย แพรพ่ารวย ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     70,000 70,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 


