
สรุปผลการจัดซ้ือ-จัดจ้าง 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 

ประจำเดือน  กันยายน  2565 

ลำดับที่ งานจัดซ้ือ-จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการซ้ือ-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก 

1 จ้างเหมาฝังกลบขยะมูลฝอย 70,000 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แพร่พารวย หจก.แพร่พารวย ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

     70,000 70,000 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 

2 จ้างรถโดยสารดูงาน 72,150 วิธีเฉพาะเจาะจง นางละเอียด ชนะแสน นางละเอียด ชนะแสน ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

     72,150 72,150 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 

3 จ้างซ่อมรถ JCB 11,300 วิธีเฉพาะเจาะจง อู่ไพบูลย์การช่าง อู่ไพบูลย์การช่าง ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

     11,300 11,300 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 

4 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 4,690 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เบสท์เทค แอนด์อินโนเวช่ัน บจก.เบสท์เทค แอนด์อินโนเวช่ัน ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

     4,690 4,690 ต้องการและราคา 
       เหมาะสม 
5 จ้างซ่อมบำรุง รถ 81-4690 16,300 วิธีเฉพาะเจาะจง อู่เสนาะการช่าง อู่เสนาะการช่าง ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

     16,300 16,300 ต้องการและราคา 

        เหมาะสม 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการจัดซ้ือ-จัดจ้าง 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 

ประจำเดือน  กันยายน  2565 

ลำดับที่ งานจัดซ้ือ-จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการซ้ือ-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก 

6 จ้างซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ 7,950 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอดุลย์   แก้ววิเศษ นายอดุลย์   แก้ววิเศษ ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

     7,950 7,950 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 

7 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 6,950 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจักรกฤณ์  แอร์ ร้านจักรกฤณ์  แอร์ ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

  ศพด.   6,950 6,950 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 

8 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 800 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจักรกฤณ์  แอร์ ร้านจักรกฤณ์  แอร์ ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

  สำนักงานปลัด   800 800 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 

9 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 8,855 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เคซีอี อิเลคทริค หจก.เคซีอี อิเลคทริค ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

     8,855 8,855 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 

10 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 26,380 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ซี-เอ็ด เรือนทอง หจก.ซี-เอ็ด เรือนทอง ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

     26,380 26,380 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 
 



 
 

สรุปผลการจัดซ้ือ-จัดจ้าง 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 

ประจำเดือน  กันยายน  2565 

ลำดับที่ งานจัดซ้ือ-จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการซ้ือ-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก 

11 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 6,520 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ้านยาถุงเงิน ร้านบ้านยาถุงเงิน ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

     6,520 6,520 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 

12 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 14,190 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เบสท์เทค แอนด์อินโนเวช่ัน บจก.เบสท์เทค แอนด์อินโนเวช่ัน ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

    14,190 14,190 ต้องการและราคา 

      เหมาะสม 

13 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 16,640 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ซี-เอ็ด เรือนทอง หจก.ซี-เอ็ด เรือนทอง ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

    16,640 16,640 ต้องการและราคา 

      เหมาะสม 

14 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 3,650 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เคซีอี อิเลคทริค หจก.เคซีอี อิเลคทริค ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

      ต้องการและราคา 

      เหมาะสม 

15 จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 41,500 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม พี วอเตอร์ ร้านเอ็ม พี วอเตอร์ ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

    41,500 41,500 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 



สรุปผลการจัดซ้ือ-จัดจ้าง 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 

ประจำเดือน  กันยายน  2565 

ลำดับที่ งานจัดซ้ือ-จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการซ้ือ-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก 

16 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,240 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เบสท์เทค แอนด์อินโนเวช่ัน บจก.เบสท์เทค แอนด์อินโนเวช่ัน ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

    3,240 3,240 ต้องการและราคา 

      เหมาะสม 

17 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 25,545 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ซี-เอ็ด เรือนทอง หจก.ซี-เอ็ด เรือนทอง ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

    25,545 25,545 ต้องการและราคา 

      เหมาะสม 

18 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 12,210 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ซี-เอ็ด เรือนทอง หจก.ซี-เอ็ด เรือนทอง ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

    12,210 12,210 ต้องการและราคา 

      เหมาะสม 

19 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 10,965 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แพร่วัฒนดำรง หจก.แพร่วัฒนดำรง ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

    10,965 10,965 ต้องการและราคา 

      เหมาะสม 

20 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,690 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เบสท์เทค แอนด์อินโนเวช่ัน บจก.เบสท์เทค แอนด์อินโนเวช่ัน ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

    5,690 5,690 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 

       
 
 
 



สรุปผลการจัดซ้ือ-จัดจ้าง 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 

ประจำเดือน  กันยายน  2565 

ลำดับที่ งานจัดซ้ือ-จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการซ้ือ-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก 

21 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 9,275 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ซี-เอ็ด เรือนทอง หจก.ซี-เอ็ด เรือนทอง ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

    9,275 9,275 ต้องการและราคา 

      เหมาะสม 

22 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 6,034 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ซี-เอ็ด เรือนทอง หจก.ซี-เอ็ด เรือนทอง ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

    6,034 6,034 ต้องการและราคา 

      เหมาะสม 

23 จัดซื้อน้ำด่ืม 1,968 วิธีเฉพาะเจาะจง อรุณลักษณ์น้ำด่ืม อรุณลักษณ์น้ำด่ืม ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

    1,968 1,968 ต้องการและราคา 

      เหมาะสม 

       

       

       

       

       

        
 


