
สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  มกราคม  2563 

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

1 จดัซือ้วสัดสุ  ำนกังำน 11,000 ตกลงรำคำ สมชำยก๊อปป้ีเซอรว์ิส สมชำยก๊อปป้ีเซอรว์ิส ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

      11,000 11,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 

2 จดัซือ้วสัดกุ่อสรำ้ง 1,485 ตกลงรำคำ บจก.ย่งแซคำ้วสัดกุ่อสรำ้ง บจก.ย่งแซคำ้วสัดกุ่อสรำ้ง ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     1,485 1,485 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 

3 จดัซือ้ชุดกีฬำ 3,000 ตกลงรำคำ พี พี สปอรต์ พี พี สปอรต์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     3,000 3,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 

4 จดัซือ้ธงชำติ 500 ตกลงรำคำ บจก.ชมุศรีพำณิชย ์ บจก.ชมุศรีพำณิชย ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

      500 500 ตอ้งกำรและรำคำ 
        เหมำะสม 

5 จดัซือ้วสัดสุ  ำนกังำน 13,726 ตกลงรำคำ บจก.ชมุศรีพำณิชย ์ บจก.ชมุศรีพำณิชย ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

      13,726 13,726 ตอ้งกำรและรำคำ 

        เหมำะสม 
 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  มกราคม  2563  

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

6 จดัซือ้วสัดไุฟฟ้ำ 20,200 ตกลงรำคำ หจก.เคซีอี อิเลคทริค หจก.เคซีอี อิเลคทริค ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

      20,200 20,200 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

7 จดัซือ้น ำ้ด่ืม  ตกลงรำคำ น ำ้ด่ืมมงักร น ำ้ด่ืมมงักร ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

       ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

8 จดัซือ้วสัดกุ่อสรำ้ง 2,960 ตกลงรำคำ บจก.ย่งแซคำ้วสัดกุ่อสรำ้ง บจก.ย่งแซคำ้วสัดกุ่อสรำ้ง ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     2,960 2,960 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

9 จดัซือ้วสัดกุ่อสรำ้ง 11,250 ตกลงรำคำ หจก.โชคขจรคอนกรีต หจก.โชคขจรคอนกรีต ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     11,250 11,250 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

10 จดั:ซือ้วสัดสุ  ำนกังำน 2,754 ตกลงรำคำ บจก.ชมุศรีพำณิชย ์ บจก.ชมุศรีพำณิชย ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     2,754 2,754 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 
 
 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  มกราคม  2563  

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

11 จดัซือ้วสัดงุำนบำ้นงำนครวั 780 ตกลงรำคำ บจก.ชมุศรีพำณิชย ์ บจก.ชมุศรีพำณิชย ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

      780 780 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

12 จดัซือ้คอนกรีต 5,625 ตกลงรำคำ หจก.โชคขจรคอนกรีต หจก.โชคขจรคอนกรีต ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     5,625 5,625 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

13 จดัซือ้หลงัคำเหล็ก 4,400 ตกลงรำคำ บจก.โอรวิเมทอลชีท บจก.โอรวิเมทอลชีท ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     4,400 4,400 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

14 จดัซือ้วสัดกุ่อสรำ้งโรงจอดรถ 15,855 ตกลงรำคำ บจก.ย่งแซคำ้วสัดกุ่อสรำ้ง บจก.ย่งแซคำ้วสัดกุ่อสรำ้ง ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     15,855 15,855 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

15 จดัซือ้วสัดกุ่อสรำ้งท ำบอรด์ 1,960 ตกลงรำคำ บจก.ย่งแซคำ้วสัดกุ่อสรำ้ง บจก.ย่งแซคำ้วสัดกุ่อสรำ้ง ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     1,960 1,960 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 
 
 

 

 



 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  มกราคม  2563  

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

16 จดัซือ้หนงัสือพิมพ ์ 4,930 ตกลงรำคำ บจก.ชมุศรีพำณิชย ์ บจก.ชมุศรีพำณิชย ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

      4,930 4,930 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

17 จดัซือ้น ำ้ด่ืม 1,240 ตกลงรำคำ น ำ้ด่ืมมงักร น ำ้ด่ืมมงักร ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     1,240 1,240 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

18 จดัซือ้น ำ้มนัเชือ้เพลิง 100,000 ตกลงรำคำ หจก.น ำ้มนัเด่นชยั หจก.น ำ้มนัเด่นชยั ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     100,000 100,000 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

19 จดัจำ้งท ำป้ำย 2,167 ตกลงรำคำ รำ้นครูตุ๋ยสติกเกอร ์ รำ้นครูตุ๋ยสติกเกอร ์ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     2,167 2,167 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

20 จดัจำ้งท ำสถำนที่ 1,200 ตกลงรำคำ นำยมำนสั   ขดัมนั นำยมำนสั   ขดัมนั ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

  มอบพระบรมฉำยำลกัษณ ์   1,200 1,200 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 
 
 

 

 

 

 



 

 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  มกราคม  2563  

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

21 จดัจำ้งซ่อมรถบรรทุกขยะ 200 ตกลงรำคำ รำ้นสำมำรถอิเลคทรคิ รำ้นสำมำรถอิเลคทรคิ ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

      200 200 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

22 จดัจำ้งซ่อมเครื่องปริน้เตอร ์ 600 ตกลงรำคำ หจก.เวิลดไ์วดเ์ทคโนโลยี หจก.เวิลดไ์วดเ์ทคโนโลยี ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

     600 600 ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

23      ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

       ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

24   ตกลงรำคำ   ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

       ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 

25   ตกลงรำคำ   ตรงตำมคณุลกัษณะที่ 

       ตอ้งกำรและรำคำ 

       เหมำะสม 
 
 

 

 

 


