
สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  กุมภาพันธ ์ 2563 

ล าดับที ่ งานจัดซือ้-จัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธีการซือ้-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลทีไ่ด้รับคัดเลือก 

1 จดัซือ้รถพ่วง 95,000 ตกลงราคา นายจิรวฒัน ์ โกสินทร ์ นายจิรวฒัน ์ โกสินทร ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      95,000 95,000 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

2 จดัซือ้ถงัพ่นน า้ดบัไฟ 6,400 ตกลงราคา พงษจ์ฑุาพาณิชย ์ พงษจ์ฑุาพาณิชย ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     6,400 6,400 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

3 จดัซือ้เครื่องพิมพ ์ 7,490 ตกลงราคา หจก.เวิลดไ์วด ์คอมพิวเตอร ์ หจก.เวิลดไ์วด ์คอมพิวเตอร ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     7,490 7,490 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

4 จดัซือ้วสัดสุ  านกังาน 4,000 ตกลงราคา บจก.ชมุศรีพาณิชย ์ บจก.ชมุศรีพาณิชย ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      4,000 4,000 ตอ้งการและราคา 
        เหมาะสม 

5 จดัซือ้ใบมีด 1,160 ตกลงราคา หจก.แพรก่ารเกษตรไฟฟ้า 2535 หจก.แพรก่ารเกษตรไฟฟ้า 2535 ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      1,160 1,160 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 
 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  กุมภาพันธ ์ 2563  

ล าดับที ่ งานจัดซือ้-จัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธีการซือ้-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลทีไ่ด้รับคัดเลือก 

6 จดัซือ้วสัดสุ  านกังาน 1,600 ตกลงราคา บจก.ชมุศรีพาณิชย ์ บจก.ชมุศรีพาณิชย ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      1,600 1,600 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

7 จดัซือ้น า้มนัเคร่ือง 720 ตกลงราคา เจรญิกิจอะไหลย่นต ์ เจรญิกิจอะไหลย่นต ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     720 720 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

8 จดัซือ้น า้ด่ืมแช่เย็น 400 ตกลงราคา นางสาวนิชาภา   จนัสอน นางสาวนิชาภา   จนัสอน ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     400 400 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

9 จดัซือ้วสัดอุปุกรณ ์ 2,312 ตกลงราคา ส.ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ส.ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     2,312 2,312 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

10 จดัซือ้หนงัสือพิมพ ์ 5,270 ตกลงราคา รา้นชมุศรีพาณิชย ์ รา้นชมุศรีพาณิชย ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     5,270 5,270 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  กุมภาพันธ ์ 2563 

ล าดับที ่ งานจัดซือ้-จัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธีการซือ้-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลทีไ่ด้รับคัดเลือก 

11 จดัซือ้น า้ด่ืม 1,880 ตกลงราคา น า้ด่ืมมงักร น า้ด่ืมมงักร ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      1,880 1,880 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

12 จดัจา้งซ่อมไฟกิ่ง 6,300 ตกลงราคา นายอดลุย ์ แกว้วิเศษ นายอดลุย ์ แกว้วิเศษ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     6,300 6,300 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

13 จดัจา้งซ่อมรถบรรทุกขยะ 700 ตกลงราคา รา้นสามารถอิเลคทรคิ รา้นสามารถอิเลคทรคิ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     700 700 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

14 จดัจา้งท าป้าย 300 ตกลงราคา รา้นครูตุ๋ยสติกเกอร ์ รา้นครูตุ๋ยสติกเกอร ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     300 300 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

15 จดัจา้งอาหารว่างพรอ้ม 3,250 ตกลงราคา นางเกศสดุา   เจนชดั นางเกศสดุา   เจนชดั ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  เครื่องด่ืม   3,250 3,250 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  กุมภาพันธ ์ 2563 

ล าดับที ่ งานจัดซือ้-จัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธีการซือ้-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลทีไ่ด้รับคัดเลือก 

16 จดัจา้งท าป้าย 600 ตกลงราคา รา้นครูตุ๋ยสติกเกอร ์ รา้นครูตุ๋ยสติกเกอร ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      600 600 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

17 จดัจา้งบุคคลภายนอก 1,500 ตกลงราคา นายศิวกร  แกว้ปัดชา นายศิวกร  แกว้ปัดชา ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  ส ารวจหมาแมว   1,500 1,500 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

18 จดัจา้งอาหารและอาหารว่าง 4,515 ตกลงราคา นางสพุิน   ขา้มเขา นางสพุิน   ขา้มเขา ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     4,515 4,515 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

19 จดัจา้งท าป้าย 5,400 ตกลงราคา บิก๊บมูงานปา้ย บิก๊บมูงานปา้ย ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     5,400 5,400 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

20 จดัจา้งซ่อมรถบรรทุกขยะ 7,100 ตกลงราคา อู่เสนาะการช่าง อู่เสนาะการช่าง ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     7,100 7,100 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  กุมภาพันธ ์ 2563  

ล าดับที ่ งานจัดซือ้-จัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธีการซือ้-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลทีไ่ด้รับคัดเลือก 

21 จดัจา้งเติมน า้ยาเคมีดบัเพลิง 6,000 ตกลงราคา แพรก่ารดบัเพลิง แพรก่ารดบัเพลิง ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      6,000 6,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

22 จดัจา้งรถรบัสง่โครงการ 2,100 ตกลงราคา นายอเนก รุจิระพงศ ์ นายอเนก รุจิระพงศ ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  ประเพณีไหวพ้ระธาตุ่อแฮ   2,100 2,100 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

23 จดัจา้งซ่อมแอร ์ 1,200 ตกลงราคา รา้นหวัดงแอร ์ รา้นหวัดงแอร ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     1,200 1,200 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

24 จดัจา้งท าป้าย 300 ตกลงราคา รา้นครูตุ๋ยสติกเกอร ์ รา้นครูตุ๋ยสติกเกอร ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     300 300 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

25   ตกลงราคา   ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

       ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 

 


