
สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  กุมภาพันธ ์ 2565 

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

1 จดัซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 540 ตกลงราคา บจก.ส.ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต บจก.ส.ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      540 540 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

2 จดัซือ้ชดุPPE+ชดุตรวจATK 11,890 ตกลงราคา รา้นบา้นยาถงุเงิน รา้นบา้นยาถงุเงิน ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     11,890 11,890 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

3 จดัซือ้หนา้กากอนามยั 3,780 ตกลงราคา รา้นบา้นยาถงุเงิน รา้นบา้นยาถงุเงิน ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     3,780 3,780 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

4 จดัซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 720 ตกลงราคา ซีเอ็ด เรือนทอง ซีเอ็ด เรือนทอง ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      720 720 ตอ้งการและราคา 
        เหมาะสม 

5 จดัซือ้วสัดกุ่อสรา้ง 1,255 ตกลงราคา บ.สยามโกลบอลเฮา้ส ์ บ.สยามโกลบอลเฮา้ส ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      1,255 1,255 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 
 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  กุมภาพันธ ์ 2565 

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

6 จดัซือ้วสัดกุ่อสรา้ง 193 ตกลงราคา หจก.เคซีอี.อิเลคทริค หจก.เคซีอี.อิเลคทริค ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      193 193 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

7 จดัซือ้วสัดไุฟฟ้า 320 ตกลงราคา หจก.เคซีอี.อิเลตทริค หจก.เคซีอี.อิเลตทริค ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     320 320 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

8 จดัซือ้วสัดสุ านกังาน 8,888 ตกลงราคา ซีเอ็ด เรือนทอง ซีเอ็ด เรือนทอง ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     8,888 8,888 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

9 จดัซือ้วสัดสุ านกังาน 13,500 ตกลงราคา บ.ชมุศรีพาณิชย ์จ ากดั บ.ชมุศรีพาณิชย ์จ ากดั ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     13,500 13,500 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

10 จดัซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 4,862 ตกลงราคา บ.อู่หลีแพร ่ บ.อู่หลีแพร ่ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     4,862 4,862 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  กุมภาพันธ ์ 2565  

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

11 จดัซือ้วสัดไุฟฟ้า 1,680 ตกลงราคา หจก.เคซีอี.อิเลคทริค หจก.เคซีอี.อิเลคทริค ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      1,680 1,680 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

12 จดัซือ้วสัดวุิทยาศาสตรแ์ละ 4,288 ตกลงราคา รา้นบา้นยาถงุเงิน รา้นบา้นยาถงุเงิน ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  การแพทย ์   4,288 4,288 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

13 จดัซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 123 ตกลงราคา บ.แสงไทยแพร ่จ ากดั บ.แสงไทยแพร ่จ ากดั ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     123 123 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

14 จดัซือ้วสัดสุ านกังาน 1,270 ตกลงราคา หจก.ซีเอ็ด เรือนทอง หจก.ซีเอ็ด เรือนทอง ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     1,270 1,270 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

15 จดัซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 1,540 ตกลงราคา หจก.ซีเอ็ด เรือนทอง หจก.ซีเอ็ด เรือนทอง ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     1,540 1,540 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  กุมภาพันธ ์ 2565  

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

16 จดัซือ้วสัดสุ านกังาน 27,000 ตกลงราคา บจก.ชมุศรีพาณิชย ์จ ากดั บจก.ชมุศรีพาณิชย ์จ ากดั ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      27,000 27,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

17 จดัซือ้วสัดกุ่อสรา้ง 5,297 ตกลงราคา บ.สยามโกลบอลเฮา้ส ์ บ.สยามโกลบอลเฮา้ส ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     5,297 5,297 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

18 จดัซือ้ครุภณัฑส์ านกังาน 6,500 ตกลงราคา หจก.ซงัฮวดหลี เฟอรนิ์เจอร ์ หจก.ซงัฮวดหลี เฟอรนิ์เจอร ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     6,500 6,500 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

19 จดัซือ้หนงัสือพิมพ ์ 5,270 ตกลงราคา รา้นชมุศรีพาณิชย ์ รา้นชมุศรีพาณิชย ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     5,270 5,270 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

20 จดัจา้งท าตรายาง 860 ตกลงราคา โงว้ง่วนเฮง โงว้ง่วนเฮง ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     860 860 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 



 

 

สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน   กุมภาพันธ ์ 2565  

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

21 จดัจา้งซอ่มรถยนต ์ 6,160 ตกลงราคา อู่ช่างเอก 2006 อู่ช่างเอก ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  (ทะเบียน กค 359)   6,160 6,160 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

22 จดัจา้งท าป้ายหา้มเผา 7,200 ตกลงราคา นิยมงานป้าย นิยมงานป้าย ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     7,200 7,200 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

23   ตกลงราคา   ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

       ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

24   ตกลงราคา   ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

       ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

25   ตกลงราคา   ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

       ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 


