
สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  มีนาคม  2563 

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

1 จดัซือ้ไฟกระพรบิ 77,500 ตกลงราคา บจก.แพรก่ารดบัเพลิง บจก.แพรก่ารดบัเพลิง ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      77,500 77,500 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

2 จดัซือ้วสัดอุปุกรณป์อ้งกนัโรค 1,920 ตกลงราคา รา้นรามา (นายสชุาติ  สีไชย)์ รา้นรามา (นายสชุาติ  สีไชย)์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     1,920 1,920 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

3 จดัซือ้บุง้ก๋ี 23,326 ตกลงราคา บจก.แจส มอเตอรเ์วริคส ์ บจก.แจส มอเตอรเ์วริคส ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     23,326 23,326 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

4 จดัซือ้วคัซีนพิษสนุขับา้ 54,000 ตกลงราคา เบนโซซพัพลายซ ์ เบนโซซพัพลายซ ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      54,000 54,000 ตอ้งการและราคา 
        เหมาะสม 

5 จดัซือ้ทรายทีมีฟอส 36,000 ตกลงราคา เบนโซซพัพลายซ ์ เบนโซซพัพลายซ ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      36,000 36,000 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 
 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  มีนาคม  2563  

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

6 จดัซือ้วสัดสุ  านกังาน 3,375 ตกลงราคา บจก.ส.ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต บจก.ส.ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      3,375 3,375 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

7 จดัซือ้ชัน้วางรองเทา้ 7,800 ตกลงราคา หจก.ซงัฮวดหลี เฟอรน์ิเจอร ์ หจก.ซงัฮวดหลี เฟอรน์ิเจอร ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     7,800 7,800 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

8 จดัซือ้วสัดกุ่อสรา้ง 480 ตกลงราคา บจก.ย่งแซคา้วสัดกุ่อสรา้ง บจก.ย่งแซคา้วสัดกุ่อสรา้ง ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     480 480 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

9 จดัซือ้วสัดอุปุกรณป์อ้งกนัโรค 38,916 ตกลงราคา รา้นรามา (นายสชุาติ  สีไชย)์ รา้นรามา (นายสชุาติ  สีไชย)์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     38,916 38,916 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

10 จดัซือ้จารบีและมือหมนุน า้มนั 1,819 ตกลงราคา บรษิัท นาวินแทรกเตอร ์จ ากดั บรษิัท นาวินแทรกเตอร ์จ ากดั ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     1,819 1,819 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  มีนาคม  2563  

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

11 จดัซือ้แบตเตอรี่ 3,200 ตกลงราคา หจก.ป.มั่นคงแบตเตอรี่ เซลล ์ หจก.ป.มั่นคงแบตเตอรี่ เซลล ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      3,200 3,200 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

12 จดัซือ้เครื่องวดัอณุหภมูิ 20,800 ตกลงราคา บรษิัท บี ฮอส กรุ๊ป จ ากดั บรษิัท บี ฮอส กรุ๊ป จ ากดั ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  ทางหนา้ผาก   20,800 20,800 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

13 จดัซือ้ผา้ท าหนา้กาก 3,010 ตกลงราคา รา้นรามา (นายสชุาติ  สีไชย)์ รา้นรามา (นายสชุาติ  สีไชย)์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     3,010 3,010 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

14 จดัซือ้หมกึ 4,400 ตกลงราคา หจก.เวิลดไ์วด ์เทคโนโลยี หจก.เวิลดไ์วด ์เทคโนโลยี ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     4,400 4,400 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

15 จดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง 100,000 ตกลงราคา หจก.น า้มนัเด่นชยั หจก.น า้มนัเด่นชยั ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     100,000 100,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  มีนาคม  2563  

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

16 จดัซือ้หนงัสือพิมพ ์ 5,100 ตกลงราคา รา้นชมุศรีพาณิชย ์ รา้นชมุศรีพาณิชย ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      5,100 5,100 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

17 จดัซือ้น า้ด่ืม 1,600 ตกลงราคา น า้ด่ืมมงักร น า้ด่ืมมงักร ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     1,600 1,600 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

18 จดัซือ้วสัดสุ  านกังาน 6,682 ตกลงราคา บจก.ชมุศรีพาณิชย ์ บจก.ชมุศรีพาณิชย ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     6,682 6,682 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

19 จดัซือ้วสัดสุ  านกังาน 3,080 ตกลงราคา บจก.ชมุศรีพาณิชย ์ บจก.ชมุศรีพาณิชย ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     3,080 3,080 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

20 จดัซือ้วสัดงุานบา้น 1,095 ตกลงราคา บจก.ส.ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต บจก.ส.ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     1,095 1,095 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 



 

 

สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  มีนาคม  2563  

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

21 จดัจา้งอาหารกลางวนั 6,240 ตกลงราคา นางสพุิน  ขา้มเขา นางสพุิน  ขา้มเขา ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      6,240 6,240 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

22 จดัจา้งอาหารว่าง 7,250 ตกลงราคา นางพิกลุ  ฉลวย นางพิกลุ  ฉลวย ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  และเครื่องด่ืม   7,250 7,250 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

23 จดัจา้งถ่ายเอกสาร 2,010 ตกลงราคา รา้นเขียว รา้นเขียว ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     2,010 2,010 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

24 จดัจา้งซ่อมรถกูช้ีพกูภ้ยั 4,810 ตกลงราคา อู่ช่างเอก2006 อู่ช่างเอก2006 ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     4,810 4,810 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

25 จดัจา้งซ่อมเครื่องตดัหญา้ 400 ตกลงราคา นายวิทวง  ดอกจนัทร ์ นายวิทวง  ดอกจนัทร ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     400 400 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  มีนาคม  2563  

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

26 จดัจา้งท าป้าย 300 ตกลงราคา รา้นครูตุ่ยสติกเกอร ์ รา้นครูตุ่ยสติกเกอร ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      300 300 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

27 จดัจา้งท าอาหาร 4,800 ตกลงราคา นางสพุิน   ขา้มเขา นางสพุิน   ขา้มเขา ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     4,800 4,800 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

28 จดัจา้งอาหารว่างและเรื่องดื่ม 4,200 ตกลงราคา นางเกศสดุา  เจนชดั นางเกศสดุา  เจนชดั ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     4,200 4,200 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

29 จดัจา้งซ่อมรถบรรทุกขยะ 7,463.25 ตกลงราคา บจก.อีซูซุแพร ่ บจก.อีซูซุแพร ่ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     7,463.25 7,463.25 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

30 จดัจา้งท าป้าย 450 ตกลงราคา รา้นครุตุ่ยสติกเกอร ์ รา้นครุตุ่ยสติกเกอร ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     450 450 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  มีนาคม  2563  

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

31 จดัจา้งท าป้าย 5,400 ตกลงราคา บิก๊บมุงานปา้ย บิก๊บมุงานปา้ย ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      5,400 5,400 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

32 จดัจา้งซ่อมรถจกัรยานยนต ์ 460 ตกลงราคา รา้นช่างอนนัต ์ รา้นช่างอนนัต ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  กพษ 346   460 460 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

33 จดัจา้งซ่อมรถบรรทุกน า้ 1,880 ตกลงราคา อู่ช่างเอก 2006 อู่ช่างเอก 2006 ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     1,880 1,880 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

34 จดัจา้งซ่อมรถบรรทุกขยะ 19,634.50 ตกลงราคา บจก.อีซูซุแพร ่ บจก.อีซูซุแพร ่ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     19,634.50 19,634.50 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

35   ตกลงราคา   ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

       ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 


