
สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  กันยายน  2564 

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

1 จดัซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 1,396 ตกลงราคา บจก.ส.ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต บจก.ส.ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      1,396 1,396 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

2 จดัซือ้วสัดสุ านกังาน 525 ตกลงราคา บ.ชมุศรีพาณิชยแ์พร ่จ ากดั บ.ชมุศรีพาณิชยแ์พร ่จ ากดั ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

              525 525 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

3 จดัซือ้วสัดสุ านกังาน 2,800 ตกลงราคา บ.ชมุศรีพาณิชยแ์พร ่จ ากดั บ.ชมุศรีพาณิชยแ์พร ่จ ากดั ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     2,800 2,800 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

4 จดัซือ้วสัดเุครื่องแต่งกาย 4,975 ตกลงราคา พี พี สปอรต์ พี พี สปอรต์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      4,975 4,975 ตอ้งการและราคา 
        เหมาะสม 

5 จดัซือ้น า้ด่ืม 2,322 ตกลงราคา โรงงานเพชรน า้หน่ึง โรงงานเพชรน า้หน่ึง ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      2,322 2,322 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 
 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  กันยายน  2564  

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

6 จดัซือ้วสัดกุ่อสรา้ง 62,410 ตกลงราคา หจก.แพร ่เอส เค ทวีทรพัย ์ หจก.แพร ่เอส เค ทวีทรพัย ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      62,410 62,410 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

7 จดัซือ้วสัดกุ่อสรา้ง 49,914 ตกลงราคา หจก.แพรว่ฒันด ารง หจก.แพรว่ฒันด ารง ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     49,914 49,914 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

8 จดัซือ้ถงัขยะสีแดง 4,925 ตกลงราคา บ.สยามโกลบอลเฮา้ส ์จ ากดั บ.สยามโกลบอลเฮา้ส ์จ ากดั ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     4,925 4,925 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

9 จดัซือ้ป๊ัมน า้ 88,000 ตกลงราคา บ.งี่เส็งจกัรกลแพร ่จ ากดั บ.งี่เส็งจกัรกลแพร ่จ ากดั ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     88,000 88,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

10 จดัซือ้ทรายอะเบท 270,000 ตกลงราคา เอ เจ ซพัพลาย เอ เจ ซพัพลาย ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     270,000 270,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  กันยายน  2564  

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

11 จดัซือ้หมึก 10,100 ตกลงราคา หจก.พี เจ โอเอ เซ็นเตอร ์ หจก.พี เจ โอเอ เซ็นเตอร ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  (กองชา่ง)    10,100 10,100 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

12 จดัซือ้วสัดสุ านกังาน 15,155 ตกลงราคา หจก.พี เจ โอเอ เซ็นเตอร ์ หจก.พี เจ โอเอ เซ็นเตอร ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  (กองชา่ง)   15,155 15,155 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

13 จดัซือ้แบตเตอรี ่ 2,900 ตกลงราคา หจก.ป.มั่นคงแบตเตอรี่เซลล ์ หจก.ป.มั่นคงแบตเตอรี่เวลล ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     2,900 2,840 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

14 จดัซือ้วสัดไุฟฟ้า 21,040 ตกลงราคา หจก.เค ซี อี อิเลคทริค หจก.เค ซี อี อิเลคทริค ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     21,040 21,040 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

15 จดัซือ้เครื่องปรบัอากาศ 33,500 ตกลงราคา รา้นที ที แอร ์แอนด ์เซอรว์ิส รา้นที ที แอร ์แอนด ์เซอรว์ิส ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  (กองคลงั)   33,500 33,500 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  กันยายน  2564  

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

16 จดัซือ้เครื่องปรบัอากาศ 67,000 ตกลงราคา รา้นที ที แอร ์แอนด ์เซอรว์ิส รา้นที ที แอร ์แอนด ์เซอรว์ิส ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  (lส านกัปลดั)    67,000 67,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

17 จดัซือ้เตียงนอนไม ้ 2,600 ตกลงราคา นายนิมิตร  แกว้กนั นายนิมิตร  แกว้กนั ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     2,600 2,600 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

18 จดัจา้งท าความสะอาดอปุกรณ ์ 720 ตกลงราคา ธนทูองซกัแหง้ ธนทูองซกัแหง้ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  (โควิด)   720 720 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

19 จดัจา้งซอ่มเครื่องคอมพิวเตอร ์ 1,700 ตกลงราคา หจก.เวิลดไ์วดค์อมพิวเตอร ์ บจก.ชมุศรีพาณิชยแ์พร ่ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     1,700 1,700 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

20 จดัจา้งถ่ายแบบแปลน 5,500 ตกลงราคา สมชายก๊อปปี้เซอรว์ิส สมชายก๊อปปี้เซอรว์ิส ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     5,500 5,500 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 



 

 

สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน   กันยายน  2564  

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

21 จดัจา้งซอ่มรถ 2,840 ตกลงราคา อู่ช่างเอก อู่ช่างเอก ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  (ทะเบียน 80-8593)   2,840 2,840 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

22 จดัจา้งท าอาหาร 4,000 ตกลงราคา นางสพุิน   ขา้มเขา นางสพุิน   ขา้มเขา ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  (โครงการอบรมผูส้งูอาย)ุ   4,000 4,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

23 จดัจา้งท าอาหารวา่ง 3,500 ตกลงราคา นางประมวล  ฝักฝ่าย นางประมวล  ฝักฝ่าย ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  (โครงการอบรมผูส้งูอาย)ุ   3,500 3,500 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

24 จดัจา้งท าป้าย 450 ตกลงราคา นิยมงานป้าย นิยมงานป้าย ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  (โครงการอบรมผูส้งูอาย)ุ   450 450 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

25 จดัจา้งซกัผา้ 580 ตกลงราคา ธนทูองซกัแหง้ ธนทูองซกัแหง้ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     580 580 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  กนัยายน  2564  

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

26 จดัจา้งซอ่มไฟกิ่ง 5,100 ตกลงราคา นายอดลุย ์ แกว้วิเศษ นายอดลุย ์ แกว้วิเศษ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      5,100 5,100 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

27 จดัจา้งซอ่มเครื่องปริน้เตอร ์ 1,500 ตกลงราคา หจก.เวิลดไ์วดเ์ทคโนโลยี หจก.เวิลดไ์วดเ์ทคโนโลยี ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     1,500 1,500 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

28 จดัจา้งท าอาหาร 10,900 ตกลงราคา นางลอ  ดวงจนัทร ์ นางลอ  ดวงจนัทร ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  (โควิด)   10,900 10,900 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

29 จดัจา้งท าตรายาง 860 ตกลงราคา พิษณุการช่าง พิษณุการช่าง ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     860 860 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

30 จา้งซอ่มรถบรรทกุขยะ 8,723.71 ตกลงราคา บจก.อีซซูุแพร ่ บจก.อีซซูุแพร ่ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  (ทะเบียน 81-4690)   8,723.71 8,723.71 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 

 


