
สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  กันยายน  2563 

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

1 จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร ์ 19,870 ตกลงราคา หจก.เวิลดไ์วด ์เทคโนโลยี หจก.เวิลดไ์วด ์เทคโนโลยี ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      19,870 19,870 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

2 จดัซือ้วสัดยุานพาหนะ 820 ตกลงราคา เจรญิกิจอะไหลย่นต ์ เจรญิกิจอะไหลย่นต ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  (น า้มนัเบรก)   820 820 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

3 จดัซือ้ยางมะตอย 99,000 ตกลงราคา บจก.งี่เส็งจกัรกล บจก.งี่เส็งจกัรกล ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     99,000 99,000 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

4 จดัซือ้วสัดกุ่อสรา้ง 175 ตกลงราคา บ.ชมุศรีพาณิชย ์ บ.ชมุศรีพาณิชย ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  (แปรงทาสี 3 นิว้)    175 175 ตอ้งการและราคา 
        เหมาะสม 

5 จดัซือ้ทรายหยาบ 1,305 ตกลงราคา นายทองเลื่อน  เครือพาน นายทองเลื่อน  เครือพาน ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      1,305 1,305 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 
 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน กันยายน  2563  

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

6 จดัซือ้วสัดไุฟฟ้าและวิทยุ 8,450 ตกลงราคา หจก.เคซีอี อิเลคทริค หจก.เคซีอี อิเลคทริค ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  (ชดุโคมไฟถนน)    8,450 8,450 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

7 จดัซือ้วสัดกุ่อสรา้ง 11,180 ตกลงราคา หจก.แพรว่ฒันด ารง หจก.แพรว่ฒันด ารง ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     11,180 11,180 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

8 จดัซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 16,861 ตกลงราคา บจก.ชมุศรีพาณิชย ์ บจก.ชมุศรีพาณิชย ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     16,861 16,861 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

9 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 1,665 ตกลงราคา บจก.ชมุศรีพาณิชย ์ บจก.ชมุศรีพาณิชย ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     1,665 1,665 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

10 จดัซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 1,540 ตกลงราคา บจก.ส.ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต บจก.ส.ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     1,540 1,540 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  กันยายน  2563  

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

11 จดัซือ้วสัดกุ่อสรา้ง 8,650 ตกลงราคา บจก.ย่งแซคา้วสัดกุ่อสรา้ง บจก.ย่งแซคา้วสัดกุ่อสรา้ง ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      8,650 8,650 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

12 จดัซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 11,755 ตกลงราคา บจก.ชมุศรีพาณิชยแ์พร่ บจก.ชมุศรีพาณิชยแ์พร่ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     11,755 11,755 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

13 จดัซือ้วสัดสุ  ารวจ 2,130 ตกลงราคา บมจ.สยามโกลบอลเฮา้ส ์ บมจ.สยามโกลบอลเฮา้ส ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  (บนัได)   2,130 2,130 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

14 จดัซือ้วสัดกุ่อสรา้ง 3,920 ตกลงราคา นายเกรียงไกร ทะนนัไชย นายเกรียงไกร ทะนนัไชย ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     3,920 3,920 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

15 จดัซือ้บนัไดดบัเพลิง 8,000 ตกลงราคา รา้นธนกร รา้นธนกร ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     8,000 8,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  กันยายน  2563  

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

16 จดัซือ้แบตเตอรี่ไฟกระพริบ 2,800 ตกลงราคา หจก.เคซีอี อิเลคทริค หจก.เคซีอี อิเลคทริค ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      2,800 2,800 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

17 จดัซือ้วสัดกุ่อสรา้ง 50,880 ตกลงราคา รา้นสถิตยก์ารคา้ รา้นสถิตยก์ารคา้ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     50,880 50,880 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

18 จดัจา้งท าตรายาง 1,000 ตกลงราคา โงว้ง่วนเฮง โงว้ง่วนเฮง ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     1,000 1,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

19 จดัจา้งซ่อมแซมไฟกิ่ง 6,150 ตกลงราคา นายอดลุย ์ แกว้วิเศษ นายอดลุย ์ แกว้วิเศษ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     6,150 6,150 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

20 จดัจา้งท าตรายาง 840 ตกลงราคา โงว้ง่วนเฮง โงว้ง่วนเฮง ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     840 840 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  กันยายน  2563  

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

21 จดัจา้งซ่อมรถ 80-8593 4,320 ตกลงราคา อู่ช่างเอก อู่ช่างเอก ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      4,320 4,320 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

22 จดัจา้งซ่อมรถ 81-4690 1,070 ตกลงราคา รา้นสามารถอิเลคทรคิ รา้นสามารถอิเลคทรคิ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     1,070 1,070 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

23 จดัจา้งก าจดัปลวก 37,500 ตกลงราคา พี เค กรุ๊ป ก าจดัปลวก พี เค กรุ๊ป ก าจดัปลวก ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     37,500 37,500 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

24 จดัจา้งซ่อมหลงัคาอาคาร 3,500 ตกลงราคา นายเฮียง ชาวนา นายเฮียง ชาวนา ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     3,500 3,500 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

25 จดัจา้งซ่อมแซมถนนลกูรงั 111,300 ตกลงราคา หจก.แพร ่เอส เค ทวีทรพัย ์ หจก.แพร ่เอส เค ทวีทรพัย ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  พรอ้มปรบัเกลี่ย   111,300 111,300 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  กันยายน 2563  

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

26 จดัจา้งซ่อมรถเข็น 100 ตกลงราคา นายอนนัต ์ ธรรมสทุธิ นายอนนัต ์ ธรรมสทุธิ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  (เปลี่ยนยางใน)    100 100 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

27 จดัจา้งรถแบคโฮ+รถบรรทกุ 20,900 ตกลงราคา นายธงชยั  ชอบธรรม นายธงชยั  ชอบธรรม ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  หกลอ้   20,900 20,900 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

28   ตกลงราคา   ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

       ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

29   ตกลงราคา   ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

       ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

30   ตกลงราคา   ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

       ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 

 


