
สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  พฤษภาคม  2565 

ล าดับที ่ งานจัดซือ้-จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการซือ้-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก 

1 จดัซือ้ไมคไ์รส้าย 3,590 ตกลงราคา บจก.เบสทเ์ทค แอนด ์อินโนเวชั่น บจก.เบสทเ์ทค แอนด ์อินโนเวชั่น ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      3,590 3,590 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

2 จดัซือ้เมา้สไ์รส้าย 1,500 ตกลงราคา บจก.เบสทเ์ทค แอนด ์อินโนเวชั่น บจก.เบสทเ์ทค แอนด ์อินโนเวชั่น ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     1,500 1,500 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

3 จดัซือ้ตูส้  านกังาน 33,000 ตกลงราคา หจก.แสงฟ้าพาณิชย ์ หจก.แสงฟ้าพาณิชย ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     33,000 33,000 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 

4 จดัซือ้ชดุดบัเพลิง  30,000 ตกลงราคา แพรอ่ปุกรณด์บัเพลิง แพรอ่ปุกรณด์บัเพลิง ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      30,000 30,000 ตอ้งการและราคา 
        เหมาะสม 

5 จดัซือ้อปุกรณด์บัเพลิง 76,500 ตกลงราคา แพรอ่ปุกรณด์บัเพลิง แพรอ่ปุกรณด์บัเพลิง ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      76,500 76,500 ตอ้งการและราคา 

        เหมาะสม 
 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซือ้-จดัจ้าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ประจ าเดือน  พฤษภาคม  2565 

ล าดับที ่ งานจัดซือ้-จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการซือ้-จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก 

6 จดัซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 12,510 ตกลงราคา ซีเอ็ดเรือนทอง ซีเอ็ดเรือนทอง ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      12,510 12,510 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

7 จดัซือ้งานบา้นงานครวั 222.50 ตกลงราคา บ.แสงไทยแพร ่ บ.แสงไทยแพร ่ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     222.50 222.50 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

8 จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร ์ 3,350 ตกลงราคา บจก.เบสทเ์ทคแอนด ์อินโนเวชั่น บจก.เบสทเ์ทคแอนด ์อินโนเวชั่น ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     3,350 3,350 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

9 จดัซือ้นมโรงเรียน 77,296.74 ตกลงราคา บจก.โกลดม์ิลด ์ บจก.โกลดม์ิลด ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     77,296.74 77,296.74 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

10 จดัซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 12,300 ตกลงราคา หจก.ซีเอ็ดเรือนทอง หจก.ซีเอ็ดเรือนทอง ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     12,300 12,300 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
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11 จดัซือ้วสัดไุฟฟ้าและวิทย ุ 3,630 ตกลงราคา หจก.เคซีอี.อิเลคทริค หจก.เคซีอี.อิเลคทริค ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      3,630 3,630 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

12 จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร ์ 26,870 ตกลงราคา บจก.เบสทเ์ทค แอนด ์อินโนเวชั่น บจก.เบสทเ์ทค แอนด ์อินโนเวชั่น ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     26,870 26,870 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

13 จดัซือ้จารบ ี 1,200 ตกลงราคา บ.นาวินชีลซพัพลาย จ ากดั บ.นาวินชีลซพัพลาย จ ากดั ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     1,200 1,200 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

14 จดัซือ้วสัดเุชือ้เพลิง 4,250 ตกลงราคา เจริญกิจอะไหล่ยนต ์ เจริญกิจอะไหล่ยนต ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     4,250 4,250 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

15 จดัซือ้หนงัสือพิมพ ์ 5,100 ตกลงราคา รา้นชมุศรีพาณิชย ์ รา้นชมุศรีพาณิชย ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     5,100 5,100 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
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16 จดัซือ้น า้ด่ืม 1,955 ตกลงราคา น า้ด่ืมอรุณลกัษณ ์ น า้ด่ืมอรุณลกัษณ ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

      1,955 1,955 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

17 จดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง 100,000 ตกลงราคา บจก.เบสทเ์ทค แอนด ์อินโนเวชั่น บจก.เบสทเ์ทค แอนด ์อินโนเวชั่น ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

  2  เดือน   100,000 100,000 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

18 จดัซือ้ 1,200 ตกลงราคา บ.นาวินชีลซพัพลาย จ ากดั บ.นาวินชีลซพัพลาย จ ากดั ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     1,200 1,200 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

19 จดัซือ้ 4,250 ตกลงราคา เจริญกิจอะไหล่ยนต ์ เจริญกิจอะไหล่ยนต ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     4,250 4,250 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 

20 จดัซือ้หนงัสือพิมพ ์ 5,100 ตกลงราคา รา้นชมุศรีพาณิชย ์ รา้นชมุศรีพาณิชย ์ ตรงตามคณุลกัษณะท่ี 

     5,100 5,100 ตอ้งการและราคา 

       เหมาะสม 
 


