
สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  กุมภาพันธ ์ 2564 

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

1 จดัซือ้เครื่องปริน้เตอร ์ 15,000 ตกลงราคา รา้นบา้นคอม รา้นบา้นคอม ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      15,000 15,000 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

2 จดัซือ้อปุกรณก์ระจาย 5,400 ตกลงราคา รา้นบา้นคอม รา้นบา้นคอม ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  สญัญาณไรส้าย   5,400 5,400 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

3 จดัซือ้เครื่องส ารองไฟ 20,000 ตกลงราคา รา้นบา้นคอม รา้นบา้นคอม ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  (ส านกัปลดั)   20,000 20,000 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

4 จดัซือ้เครื่องส ารองไฟ 5,000 ตกลงราคา รา้นบา้นคอม รา้นบา้นคอม ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  (กองการศกึษา)    5,000 5,000 ตอ้งการและราคา 
        เหมาะสม 

5 จดัซือ้เครื่องคอมพิวเตอร ์ 22,000 ตกลงราคา รา้นบา้นคอม รา้นบา้นคอม ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  (ส านกัปลดั)    22,000 22,000 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 
 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  กุมภาพันธ ์ 2564  

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

6 จดัซือ้กระติกเก็บความเย็น 4,650 ตกลงราคา เอ เจ ซพัพลาย เอ เจ ซพัพลาย ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      4,650 4,650 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

7 จดัซือ้วสัดกุ่อสรา้ง 45,724 ตกลงราคา รา้นรพีพรการคา้ รา้นรพีพรการคา้ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  (กองช่าง)   45,724 45,724 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

8 จดัซือ้ครุภณัฑส์ านกังาน 113,600 ตกลงราคา หจก.บา้นใหม่เอี่ยม หจก.บา้นใหม่เอี่ยม ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     113,600 113,600 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

9 จดัซือ้โต๊ะพบั 12,000 ตกลงราคา บจก.ชมุศรีพาณิชยแ์พร่ บจก.ชมุศรีพาณิชยแ์พร่ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  (ศนูยเ์ด็ก)   7,090 7,090 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

10 จดัซือ้ตูบ้านเลื่อน 5,000 ตกลงราคา หจก.บา้นใหม่เอี่ยม หจก.บา้นใหม่เอี่ยม ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     5,000 5,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  กุมภาพันธ ์ 2564  

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

11 จดัซือ้ไดโว่ 37,380 ตกลงราคา หจก.แพรก่ารเกษตรไฟฟ้า หจก.แพรก่ารเกษตรไฟฟ้า ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      37,380 37,380 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

12 จดัซือ้เครื่องท าลายเอกสาร 21,000 ตกลงราคา หจก.เวิลดไ์วดค์อมพิวเตอร ์ หจก.เวิลดไ์วดค์อมพิวเตอร ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     21,000 21,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

13 จดัซือ้วสัดสุ  านกังาน 9,302 ตกลงราคา บจก.ชมุศรีพาณิชยแ์พร่ บจก.ชมุศรีพาณิชยแ์พร่ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  (ส านกัปลดั)   9,302 9,302 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

14 จดัซือ้เครื่องดดูฝุ่ น 5,990 ตกลงราคา บจก.ศกัดิช์ยัโซลชูั่นส ์ บจก.ศกัดิช์ยัโซลชูั่นส ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  (กองการศกึษา)   5,900 5,900 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

15 จดัซือ้น า้ด่ืม 1,950 ตกลงราคา อรุณลกัษณน์ า้ด่ืม อรุณลกัษณน์ า้ด่ืม ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     1,950 1,950 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  กุมภาพันธ ์ 2564  

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

16 จดัซือ้หนงัสือพิมพ ์ 5,270 ตกลงราคา รา้นชมุศรีพาณิชยแ์พร่ รา้นชมุศรีพาณิชยแ์พร่ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     5,270 5,270 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

17 จดัจา้งท าอาหาร 4,000 ตกลงราคา นางสพุิน  ขา้มเขา นางสพุิน  ขา้มเขา ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     4,000 4,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

18 จดัจา้งส ารวจขอ้มลูสนุขั 1,170 ตกลงราคา นายนิมิตร  งา้วแหลม นายนิมิตร  งา้วแหลม ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  และแมว    1,170 1,170 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

19 จดัจา้งท าป้าย 7,200 ตกลงราคา บิก๊บมู งานปา้ย บิก๊บมู งานปา้ย ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     7,200 7,200 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

20 จดัจา้งซ่อมรถ กค 359 6,500 ตกลงราคา อู่ช่างเอก 2006 อู่ช่างเอก 2006 ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     6,500 6,500 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  กุมภาพันธ ์ 2564  

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

21 จดัจา้งซ่อมรถขุด 13,790.16 ตกลงราคา บจก.แจสมอเตอรเ์วริค์ บจก.แจสมอเตอรเ์วริค์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     13,790.16 13,790.16 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

22 จดัจา้งท าป้าย 660 ตกลงราคา รา้นครูตุ่ยสติกเกอร ์ รา้นครูตุ่ยสติกเกอร ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     660 660 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

23 จดัจา้งซ่อมเครื่องปริน้เตอร ์ 2,100 ตกลงราคา หจก.เวิลดไ์วดค์อมพิวเตอร ์ หจก.เวิลดไ์วดค์อมพิวเตอร ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      2,100 2,100 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

24 จดัจา้งซ่อมเครื่องเจาะ 7,450 ตกลงราคา หจก.แพรก่ารเกษตรไฟฟ้า หจก.แพรก่ารเกษตรไฟฟ้า ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  คอนกรีต   7,450 7,450 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

25 จดัจา้งท าป้าย 450 ตกลงราคา รา้นครูตุ่ยสติกเกอร ์ รา้นครูตุ่ยสติกเกอร ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     450 450 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  กุมภาพันธ ์ 2564  

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

26 จดัจา้งซ่อมคอมพิวเตอร ์ 6,950 ตกลงราคา รา้นบา้นคอม รา้นบา้นคอม ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     6,950 6,950 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

27 จดัจา้งเหมาท าอาหาร 4,410 ตกลงราคา นางสพุิน  ขา้มเขา นางสพุิน  ขา้มเขา ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  ประชมุสภา   4,410 4,410 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

28 จดัจา้งซ่อมไฟกิ่ง 10,950 ตกลงราคา นายอดลุย ์ แกว้วิเศษ นายอดลุย ์ แกว้วิเศษ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      10,950 10,950 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

29 จดัจา้งซ่อมเครื่องปรบัอากาศ 1,200 ตกลงราคา รา้นหวัดงแอร ์ รา้นหวัดงแอร ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     1,200 1,200 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

30 จดัจา้งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร ์ 3,280 ตกลงราคา บจก.ท็อปวิวพอ้ยท ์ บจก.ท็อปวิวพอ้ยท ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  (กองช่าง)   3,280 3,280 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 

 


