
สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  ธันวาคม  2564 

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

1 จดัซือ้เครื่องปรบัอากาศ 67,000 ตกลงราคา ที.ที.แอร.์แอนด ์เซอรว์ิส ที.ที.แอร.์แอนด ์เซอรว์ิส ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      67,000 67,000 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

2 จดัซือ้เครื่องพิมพ ์ 15,000 ตกลงราคา หจก.เวิลดไ์วดเ์ทคโนโลยี หจก.เวิลดไ์วดเ์ทคโนโลยี ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  (กองคลงั)   15,000 15,000 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

3 จดัซือ้เข่งด า 1,391 ตกลงราคา รา้นบิก๊ 20 รา้นบิก๊ 20 ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     1,391 1,391 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

4 จดัซือ้วสัดสุ านกังาน 2,904 ตกลงราคา บ.สยามโกลบอลเฮา้ส ์ บ.สยามโกลบอลเฮา้ส ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      2,904 2,904 ตอ้งการและราคา 
        เหมาะสม 

5 จดัซือ้ครุภณัฑส์ านกังาน 9,300 ตกลงราคา หจก.ซงัฮวดหลี เฟอรนิ์เจอร ์ หจก.ซงัฮวดหลี เฟอรนิ์เจอร ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  (กองคลงั)    9,300 9,300 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 
 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  ธันวาคม  2564  

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

6 จดัซือ้ครุภณัฑส์ านกังาน 9,300 ตกลงราคา หจก.ซงัฮวดหลี เฟอรนิ์เจอร ์ หจก.ซงัฮวดหลี เฟอรนิ์เจอร ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  (สาธารณสขุ)    9,300 9,300 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

7 จดัซือ้ครุภณัฑส์ านกังาน 8,400 ตกลงราคา หจก.ซงัฮวดหลี เฟอรนิ์เจอร ์ หจก.ซงัฮวดหลี เฟอรนิ์เจอร ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  (ส านกัปลดั)   8,400 8,400 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

8 จดัซือ้วสัดเุครื่องแต่งกาย 9,180 ตกลงราคา บ.ชมุศรีพาณิชยแ์พร ่จ ากดั บ.ชมุศรีพาณิชยแ์พร ่จ ากดั ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     9,180 9,180 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

9 จดัซือ้วสัดสุ านกังาน 8,060 ตกลงราคา บ.ชมุศรีพาณิชยแ์พร ่จ ากดั บ.ชมุศรีพาณิชยแ์พร ่จ ากดั ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     8,060 8,060 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

10 จดัซือ้หนา้กากอนามยั 480 ตกลงราคา รา้นเฮลธ ์แอนด ์ซพัพลาย รา้นเฮลธ ์แอนด ์ซพัพลาย ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     480 480 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  ธันวาคม  2564  

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

11 จดัซือ้หมึกพิมพ ์ 9,920 ตกลงราคา หจก.พี. เจ. โอเอ.เซ็นเตอร ์ หจก.พี. เจ. โอเอ.เซ็นเตอร ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      9,920 9,920 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

12 จดัซือ้วสัดสุ านกังาน 15,110 ตกลงราคา บ.ชมุศรีพาณิชยแ์พร ่จ ากดั บ.ชมุศรีพาณิชยแ์พร ่จ ากดั ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  (ส านกัปลดั)   15,110 15,110 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

13 จดัซือ้วสัดสุ านกังาน 1,290 ตกลงราคา บ.ชมุศรีพาณิชยแ์พร ่จ ากดั บ.ชมุศรีพาณิชยแ์พร ่จ ากดั ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  (ส านกัปลดั)   1,290 1,290 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

14 จดัซือ้หนงัสือพิมพ ์ 5,270 ตกลงราคา รา้นชมุศรีพาณิชย ์ รา้นชมุศรีพาณิชย ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     5,270 5,270 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

15 จดัซือ้น า้ด่ืม 1,440 ตกลงราคา อรุณลกัษณน์ า้ด่ืม อรุณลกัษณน์ า้ด่ืม ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     1,440 1,440 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  ธันวาคม  2564  

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

16 จดัจา้งซอ่มคอมพวิเตอร ์ 5,700 ตกลงราคา รา้นบา้นคอม รา้นบา้นคอม ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      5,700 5,700 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

17 จดัจา้งท าตรายาง 860 ตกลงราคา โงว้ง่วนเฮง โงว้ง่วนเฮง ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     860 860 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

18 จดัจา้งซอ่มคอมพวิเตอร ์ 2,370 ตกลงราคา ท็อปวิวพอ้ยท ์ ท็อปวิวพอ้ยท ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     2,370 2,370 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

19 จดัจา้งซอ่มแอร ์ 700 ตกลงราคา หวัดงแอร ์ หวัดงแอร ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     700 700 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

20 จดัจา้งซอ่มรถบรรทกุขยะ  5,581.87 ตกลงราคา บ.อซีูซุแพร ่จ ากดั บ.อซีูซุแพร ่จ ากดั ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  (ทะเบียน 81-4690)   5,581.87 5,581.87 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 



 

 

สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน   ธันวาคม  2564  

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

21 จดัจา้งท าตรายาง 800 ตกลงราคา โงว้ง่วนเฮง โงว้ง่วนเฮง ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     800 800 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

22 จดัจา้งท าป้ายภาษี 1,200 ตกลงราคา นิยมงานป้าย นิยมงานป้าย ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     1,200 1,200 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

23 จดัจา้งท าป้าย 2,000 ตกลงราคา นิยมงานป้าย นิยมงานป้าย ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     2,000 2,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

24 จดัจา้งพ่นฝอยละอองเคม ี 900 ตกลงราคา นายพนัธุม์งคล  สีขาว นายพนัธุม์งคล  สีขาว ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     900 900 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

25   ตกลงราคา   ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

       ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 


