
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 

ประจำเดือน  มกราคม 2566 

ลำดับที่ งานจัดซื้อ-จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการซื้อ-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก 

1 จ้างซ่อมรถยนต์ กค 359 5,900 วิธีเฉพาะเจาะจง อู่ช่างเอก 2006 อู่ช่างเอก 2006 ตรงตามคุณลักษณะที่ 

     5,900 5,900 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 

2 จ้างซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ 5,100 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอดุลย์  แก้ววิเศษ นายอดุลย์  แก้ววิเศษ ตรงตามคุณลักษณะที่ 

     5,100 5,100 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 

3 จ้างทำตรายาง 1,180 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโง้วง่วนเฮง ร้านโง้วง่วนเฮง ตรงตามคุณลักษณะที่ 

     1,180 1,180 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 

4 จ้างทำอาหารวันเด็ก 24,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสุพิน  ข้ามเขา นางสุพิน  ข้ามเขา ตรงตามคุณลักษณะที่ 

     24,000 24,000 ต้องการและราคา 
       เหมาะสม 
5 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 2,150 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เบสท์เทค แอนด์อินโนเวชั่น บจก.เบสท์เทค แอนด์อินโนเวชั่น ตรงตามคุณลักษณะที่ 

     2,150 2,150 ต้องการและราคา 

        เหมาะสม 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 

ประจำเดือน  มกราคม 2566 

ลำดับที่ งานจัดซื้อ-จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการซื้อ-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก 

6 จ้างซ่อมรถน้ำ บน 48 3,220 วิธีเฉพาะเจาะจง อู่ช่างเอก 2006 อู่ช่างเอก 2006 ตรงตามคุณลักษณะที่ 

     3,220 3,220 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 

7 จ้างทำป้ายไฟป่า 9,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นิยม งานป้าย นิยม งานป้าย ตรงตามคุณลักษณะที่ 

     9,000 9,000 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 

8 จัดซื้อของขวัญของรางวัล 27,725 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไทยทอยส์ มาร์เก็ต ค้าส่ง หจก.ไทยทอยส์ มาร์เก็ต ค้าส่ง ตรงตามคุณลักษณะที่ 

  วันเด็ก   27,725 27,725 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 

9 จัดซื้อของขวัญของรางวัล 2,013 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.แสงไทยแพร่ บจก.แสงไทยแพร่ ตรงตามคุณลักษณะที่ 

  วันเด็ก   2,013 2,013 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 

10 จัดซื้อยางมะตอย 55,000 วิธีเฉพาะเจาะจง สนิท ซัพพลายส์ สนิท ซัพพลายส์ ตรงตามคุณลักษณะที่ 

     55,000 55,000 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 
 



สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 

ประจำเดือน  มกราคม 2566 

ลำดับที่ งานจัดซื้อ-จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการซื้อ-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก 

6 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 4,680 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ซี-เอ็ด เรือนทอง หจก.ซี-เอ็ด เรือนทอง ตรงตามคุณลักษณะที่ 

     4,680 4,680 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 

7 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 30,374 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ซี-เอ็ด เรือนทอง หจก.ซี-เอ็ด เรือนทอง ตรงตามคุณลักษณะที่ 

     30,374 30,374 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 

8 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 5,580 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เคซีอี อิเลคทริค หจก.เคซีอี อิเลคทริค ตรงตามคุณลักษณะที่ 

     5,580 5,580 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 

9 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 8,530 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ซี-เอ็ด เรือนทอง หจก.ซี-เอ็ด เรือนทอง ตรงตามคุณลักษณะที่ 

     8,530 8,530 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 

10 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1,080 วิธีเฉพาะเจาะจง เจริญกิจอะไหล่ยนต์ เจริญกิจอะไหล่ยนต์ ตรงตามคุณลักษณะที่ 

     1,080 1,080 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 
 
 



สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 

ประจำเดือน  มกราคม 2566 

ลำดับที่ งานจัดซื้อ-จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการซื้อ-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก 

11 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,640 วิธีเฉพาะเจาะจง เจริญกิจอะไหล่ยนต์ เจริญกิจอะไหล่ยนต์ ตรงตามคุณลักษณะที่ 

    2,640 2,640 ต้องการและราคา 

      เหมาะสม 

12 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 13,980 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ซี-เอ็ด เรือนทอง หจก.ซี-เอ็ด เรือนทอง ตรงตามคุณลักษณะที่ 

    13,980 13,980 ต้องการและราคา 

      เหมาะสม 

13 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 38,775 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ซี-เอ็ด เรือนทอง หจก.ซี-เอ็ด เรือนทอง ตรงตามคุณลักษณะที่ 

    38,775 38,775 ต้องการและราคา 

      เหมาะสม 

14 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 3,179 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ย่งแซ ค้าวัสดุก่อสร้าง หจก.ย่งแซ ค้าวัสดุก่อสร้าง ตรงตามคุณลักษณะที่ 

    3,179 3,179 ต้องการและราคา 

      เหมาะสม 

15 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 100,0933.60 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.น้ำมันเด่นชัย หจก.น้ำมันเด่นชัย ตรงตามคุณลักษณะที่ 

 รถขุดลอกคูคลอง   100,933.60 100,933.60 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 
 
 



สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 

ประจำเดือน  มกราคม 2566 

ลำดับที่ งานจัดซื้อ-จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการซื้อ-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก 

11 จัดซื้อน้ำดื่ม 1,970 วิธีเฉพาะเจาะจง อรุณลักษณ์น้ำดื่ม อรุณลักษณ์น้ำดื่ม ตรงตามคุณลักษณะที่ 

    1,970 1,970 ต้องการและราคา 

      เหมาะสม 

12 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 60,905 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.น้ำมันเด่นชัย หจก.น้ำมันเด่นชัย ตรงตามคุณลักษณะที่ 

 แผนบริหารงานทั่วไป   60,905 60,905 ต้องการและราคา 

      เหมาะสม 

13 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 42,000 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.น้ำมันเด่นชัย หจก.น้ำมันเด่นชัย ตรงตามคุณลักษณะที่ 

 แผนรักษาความสงบ   42,000 42,000 ต้องการและราคา 

      เหมาะสม 

14 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 40,400 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.น้ำมันเด่นชัย หจก.น้ำมันเด่นชัย ตรงตามคุณลักษณะที่ 

 แผนสาธารณสุข   40,400 40,400 ต้องการและราคา 

      เหมาะสม 

15 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 164,000 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.น้ำมันเด่นชัย หจก.น้ำมันเด่นชัย ตรงตามคุณลักษณะที่ 

 แผนเคหะ   164,000 164,000 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 
 
 



สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 

ประจำเดือน  มกราคม 2566 

ลำดับที่ งานจัดซื้อ-จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการซื้อ-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก 

16 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 4,200 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.น้ำมันเด่นชัย หจก.น้ำมันเด่นชัย ตรงตามคุณลักษณะที่ 

 แผนงานคลัง   4,200 4,200 ต้องการและราคา 

      เหมาะสม 

17 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 276,500 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.น้ำมันเด่นชัย หจก.น้ำมันเด่นชัย ตรงตามคุณลักษณะที่ 

 แผนอุตสาหกรรม   276,500 276,500 ต้องการและราคา 

      เหมาะสม 

       

       

       

       

       

       

       

       

        
 


