
สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  มกราคม  2565 

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

1 จดัซือ้วสัดยุานพาหนะและ 350 ตกลงราคา รา้นเจริญกิจ รา้นเจริญกิจ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  ขนส่ง    350 350 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

2 จดัซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 1,600 ตกลงราคา บจก.ย่งแซคา้วสัดกุ่อสรา้ง บจก.ย่งแซคา้วสัดกุ่อสรา้ง ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     1,600 1,600 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

3 จดัซือ้ครุภณัฑส์ านกังาน 9,300 ตกลงราคา หจก.ซงัฮวดหลี หจก.ซงัฮวดหลี ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     9,300 9,300 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

4 จดัซือ้วสัดสุ านกังาน 6,360 ตกลงราคา บจก.ส.ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต บจก.ส.ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      6,360 6,360 ตอ้งการและราคา 
        เหมาะสม 

5 จดัซือ้วสัดสุ านกังาน 1,490 ตกลงราคา หจก.ซีเอ็ด เรือนทอง หจก.ซีเอ็ด เรือนทอง ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      1,490 1,490 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 
 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  มกราคม  2565 

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

6 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 2,550 ตกลงราคา บจก.ย่งแซคา้วสัดกุ่อสรา้ง บจก.ย่งแซคา้วสัดกุ่อสรา้ง ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      2,550 2,550 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

7 จดัซือ้วสัดไุฟฟ้า 8,683 ตกลงราคา หจก.เคซีอี.อิเลตทริค หจก.เคซีอี.อิเลตทริค ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     8,683 8,683 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

8 จดัซือ้เกา้อีส้  านกังาน 62,500 ตกลงราคา หจก.บา้นใหม่เอี่ยม หจก.บา้นใหม่เอี่ยม ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     62,500 62,500 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

9 จดัซือ้ตูก้ระจก 5,000 ตกลงราคา หจก.บา้นใหม่เอี่ยม หจก.บา้นใหม่เอี่ยม ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     5,000 5,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

10 จดัซือ้ชดุตรวจATK 11,850 ตกลงราคา รา้นธีระเภสชั รา้นธีระเภสชั ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     11,850 11,850 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  มกราคม  2565  

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

11 จดัซือ้วสัดสุ านกังาน 6,360 ตกลงราคา บจก.ส.ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต บจก.ส.ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      6,360 6,360 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

12 จดัซือ้ครุภณัฑส์ านกังาน 2,800 ตกลงราคา หจก.ซงัฮวดหลี หจก.ซงัฮวดหลี ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  (กองการศึกษา)   2,800 2,800 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

13 จดัซือ้ทรายอะเบท 19,800 ตกลงราคา เอ เจ ซพัพลาย เอ เจ ซพัพลาย ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     19,800 19,800 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

14 จดัซือ้น า้มนั 100,000 ตกลงราคา หจก.น า้มนัเด่นชยั หจก.น า้มนัเด่นขยั ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  ( 2 เดือน)   100,000 100,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

15 จดัจา้งซอ่มเครื่องพิมพ ์ 1,400 ตกลงราคา หจก.เวิลดไ์วดเ์ทคโนโลยี หจก.เวิลดไ์วดเ์ทคโนโลยี ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     1,400 1,400 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  มกราคม  2565  

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

16 จดัจา้งซอ่มรถบรรทกุขยะ 1,930 ตกลงราคา รา้นยุย้ไดนาโม รา้ยุย้ไดนาโม ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  (ทะเบียน 80-8593)    1,930 1,930 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

17 จดัจา้งซอ่มเครื่องตดัหญา้ 640 ตกลงราคา หจก.แพรก่ารเกษตรไฟฟ้า หจก.แพรก่ารเกษตรไฟฟ้า ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     640 640 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

18 จดัจา้งซอ่มเครื่องตดัหญา้ 3,040 ตกลงราคา หจก.แพรก่ารเกษตรไฟฟ้า หจก.แพรก่ารเกษตรไฟฟ้า ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     3,040 3,040 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

19 จดัจา้งซอ่มไฟกิ่ง 5,550 ตกลงราคา นายอดลุย ์ แกว้วิเศษ นายอดลุย ์ แกว้วิเศษ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     5,550 5,550 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

20 จดัจา้งซอ่มคอมพวิเตอร ์ 7,950 ตกลงราคา รา้นบา้นคอม รา้นบา้นคอม ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  (ส านกัปลดั)   7,950 7,950 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 



 

 

สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน   มกราคม  2565  

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

21 จดัจา้งซอ่มคอมพวิเตอร ์ 7,950 ตกลงราคา รา้นบา้นคอม รา้นบา้นคอม ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  (กองการศึกษา)   7,950 7,950 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

22 จดัจา้งท าป้าย 4,700 ตกลงราคา นิยมงานป้าย นิยมงานป้าย ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     4,700 4,700 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

23   ตกลงราคา   ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

       ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

24   ตกลงราคา   ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

       ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

25   ตกลงราคา   ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

       ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 


