
สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  มกราคม  2564 

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

1 จดัซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 6,294 ตกลงราคา บ.ส.ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต บ.ส.ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      6,294 6,294 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

2 จดัซือ้วสัดสุ  านกังาน 6,020 ตกลงราคา บจก.ชมุศรีพาณิชย ์ บจก.ชมุศรีพาณิชย ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     6,020 6,020 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

3 จดัซือ้วสัดสุ  านกังาน 3,118 ตกลงราคา บ.สยามโกลบอลเฮา้ส ์ บ.สยามโกลบอลเฮา้ส ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     3,118 3,118 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

4 จดัซือ้วสัดสุ  านกังาน 9,875 ตกลงราคา บจก.ชมุศรีพาณิชย ์ บจก.ชมุศรีพาณิชย ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      9,875 9,875 ตอ้งการและราคา 
        เหมาะสม 

5 จดัซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 4,723 ตกลงราคา บ.ส.ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต บ.ส.ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      4,723 4,723 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 
 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  มกราคม  2564  

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

6 จดัซือ้วสัดกุ่อสรา้ง 36,502 ตกลงราคา หจก.แพรว่ฒันด ารง หจก.แพรว่ฒันด ารง ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      36,502 36,502 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

7 จดัซือ้กล่องพลาสติก 2,742 ตกลงราคา บ.สยามโกลบอลเฮา้ส ์ บ.สยามโกลบอลเฮา้ส ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     2,742 2,742 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

8 จดัซือ้วสัดกุ่อสรา้ง 8,060 ตกลงราคา บจก.ย่งแซคา้วสัดกุ่อสรา้ง บจก.ย่งแซคา้วสัดกุ่อสรา้ง ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     8,060 8,060 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

9 จดัซือ้วสัดสุ  านกังาน 7,090 ตกลงราคา บจก.ชมุศรีพาณิชยแ์พร่ บจก.ชมุศรีพาณิชยแ์พร่ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     7,090 7,090 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

10 จดัซือ้วสัดไุฟฟ้า 1,300 ตกลงราคา หจก.เคซีอี อิเลคทริค หจก.เคซีอี อิเลคทริค ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     1,300 1,300 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  มกราคม  2564  

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

11 จดัซือ้หมกึพิมพ ์ 4,990 ตกลงราคา หจก.เวิลดไ์วด ์คอมพิวเตอร ์ หจก.เวิลดไ์วด ์คอมพิวเตอร ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      4,990 4,990 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

12 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 7,010 ตกลงราคา บจก.ย่งแซคา้วสัดกุ่อสรา้ง บจก.ย่งแซคา้วสัดกุ่อสรา้ง ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     7,010 7,010 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

13 จดัซือ้ครุภณัฑส์ านกังาน 26,100 ตกลงราคา หจก.บา้นใหม่เอี่ยม หจก.บา้นใหม่เอี่ยม ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  (กองคลงั)   26,100 26,100 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

14 จดัซือ้ครุภณัฑส์ านกังาน 2,800 ตกลงราคา หจก.บา้นใหม่เอี่ยม หจก.บา้นใหม่เอี่ยม ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  (ส านกัปลดั)   2,800 2,800 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

15 จดัซือ้ครุภณัฑส์ านกังาน 7,500 ตกลงราคา หจก.บา้นใหม่เอี่ยม หจก.บา้นใหม่เอี่ยม ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  (กองการศกึษา)   7,500 7,500 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 



 

สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  มกราคม  2564  

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

16 จดัซือ้วสัดเุชือ้เพลิง 2,520 ตกลงราคา รา้นเจรญิกิจ รา้นเจรญิกิจ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  และหลอ่ลื่น    2,520 2,520 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

17 จดัซือ้หนงัสือพิมพ ์ 4,760 ตกลงราคา รา้นชมุศรีพาณิชย ์ รา้นชมุศรีพาณิชย ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     4,760 4,760 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

18 จดัซือ้น า้ด่ืม 1,680 ตกลงราคา อรุณลกัษณน์ า้ด่ืม อรุณลกัษณน์ า้ด่ืม ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     1,680 1,680 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

19 จดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง 100,000 ตกลงราคา หจก.น า้มนัเด่นชยั หจก.น า้มนัเด่นชยั ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     100,000 100,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

20 จดัซือ้เตน้ทพ์บั 18,900 ตกลงราคา บ.สยามโกลบอลเฮา้ส ์ บ.สยามโกลบอลเฮา้ส ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     18,900 18,900 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  มกราคม  2564  

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

21 จดัจา้งท าตรายาง 1,140 ตกลงราคา รา้นโงว้ง่วนเฮง รา้นโงว้ง่วนเฮง ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      1,140 1,140 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

22 จดัจา้งซ่อมไฟกิ่ง 9,000 ตกลงราคา นายอดลุย ์ แกว้วิเศษ นายอดลุย ์ แกว้วิเศษ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     9,000 9,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

23 จดัจา้งซ่อมเสียงตามสาย 8,100 ตกลงราคา บจก.เทคนิคเทเลคอม บจก.เทคนิคเทเลคอม ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     8,100 8,100 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

24 จดัจา้งซ่อมรถบรรทุกขยะ 3,500 ตกลงราคา อู่เสนาะการช่าง อู่เสนาะการช่าง ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  81-4690   3,500 3,500 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

25 จดัจา้งถ่ายเอกสาร 390 ตกลงราคา สมชายก๊อปป้ีเซอรว์ิส สมชายก๊อปป้ีเซอรว์ิส ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     390 390 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จัดจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  มกราคม  2564  

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

26 จดัจา้งซ่อมล าโพง 5,600 ตกลงราคา หน่องอิเลคทรอนิคส ์ หน่องอิเลคทรอนิคส ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

      5,600 5,600 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

27 จดัจา้งพ่นยงุ 900 ตกลงราคา นายพนัธุม์งคล  สีขาว นายพนัธุม์งคล  สีขาว ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

     900 900 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

28 จดัจา้งซ่อมรถจกัรยานยนต ์ 1,900 ตกลงราคา รา้นช่างอนนัต ์ รา้นช่างอนนัต ์ ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

  (กพษ 346)   1,900 1,900 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

29   ตกลงราคา   ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

       ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

30   ตกลงราคา   ตรงตามคณุลกัษณะที่ 

       ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 

 

 

 


