
สรุปผลการจัดซ้ือ-จัดจ้าง 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 

ประจำเดือน  สิงหาคม  2565 

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

1 จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ 2,500 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เบสท์เทค แอนด์ อินโนเวช่ัน บจก.เบสท์เทค แอนด์ อินโนเวช่ัน ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

     2,500 2,500 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 

2 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 19,550 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เคซีอี อิเลคทริค หจก.เคซีอี อิเลคทริค ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

     19,550 19,550 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 

3 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 11,500 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แสงฟ้าพาณิชย์ หจก.แสงฟ้าพาณิชย์ ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

  เก้าอี้   11,500 11,500 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 

4 จัดซื้อหญ้าเทียม 35,280 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สยามโกลบอลส์ หจก.สยามโกลบอลส์ ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

     35,280 35,280 ต้องการและราคา 
       เหมาะสม 
5 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 7,200 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ศักดิ์ชัยโซลูช่ัน หจก.ศักดิ์ชัยโซลูช่ัน ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

  พัดลม   7,200 7,200 ต้องการและราคา 

        เหมาะสม 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการจัดซ้ือ-จัดจ้าง 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 

ประจำเดือน  สิงหาคม  2565 

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

6 จัดซื้อครุภณฑ์สำนักงาน 11,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เบสท์เทค แอนด์ อินโนเวช่ัน บจก.เบสท์เทค แอนด์ อินโนเวช่ัน ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

  โทรสาร   11,000 11,000 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 

7 จัดซื้อน้ำยาหัวเช้ือฆ่ายุง 39,600 วิธีเฉพาะเจาะจง เบนโซ่ ซัพพลายส์ เบนโซ่ ซัพพลายส์ ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

     39,600 39,600 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 

8 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ คลัง 3,967 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เบสท์เทค แอนด์ อินโนเวช่ัน บจก.เบสท์เทค แอนด์ อินโนเวช่ัน ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

     3,967 3,967 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 

9 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 19,500 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เบสท์เทค แอนด์ อินโนเวช่ัน บจก.เบสท์เทค แอนด์ อินโนเวช่ัน ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

  คอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ   19,500 19,500 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 

10 จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 9,500 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.หน่อยการช่างการเกษตร บจก.หน่อยการช่างการเกษตร ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

  เครื่องตัดหญ้า   9,500 9,500 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 
 



 
 

สรุปผลการจัดซ้ือ-จัดจ้าง 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 

ประจำเดือน  สิงหาคม  2565 

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

11 จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 42,800 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.หน่อยการช่างการเกษตร บจก.หน่อยการช่างการเกษตร ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

  เครื่องเป่าลมกับปั้มน้ำ   42,800 42,800 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 

12 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 27,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอานนท์ แอร์ แอนด์ เซอร์วิส ร้านอานนท์ แอร์ แอนด์ เซอร์วิส ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

 เครื่องปรับอากาศ   27,000 27,000 ต้องการและราคา 

      เหมาะสม 

13 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ 5,100 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชุมศรีพาณิชย์ ร้านชุมศรีพาณิชย์ ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

    5,100 5,100 ต้องการและราคา 

      เหมาะสม 

14 จัดซื้อน้ำด่ืม 1,968 วิธีเฉพาะเจาะจง อรุณลักษณ์น้ำด่ืม อรุณลักษณ์น้ำด่ืม ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

    1,968 1,968 ต้องการและราคา 

      เหมาะสม 

15 จ้างทำตรายาง 510 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โชติสุวรรณอินเตอร์เซอร์วิส หจก.โชติสุวรรณอินเตอร์เซอร์วิส ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

    510 510 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 
 
 



สรุปผลการจัดซ้ือ-จัดจ้าง 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 

ประจำเดือน  สิงหาคม  2565 

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

16 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า 600 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิทวง ดอกจันทร์ นายวิทวง ดอกจันทร์ ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

    600 600 ต้องการและราคา 

      เหมาะสม 

17 จ้างทำป้ายเฉลิมพระเกียรติ 450 วิธีเฉพาะเจาะจง นิยม งานป้าย นิยม งานป้าย ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

    450 450 ต้องการและราคา 

      เหมาะสม 

18 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 500 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เบสท์เทค แอนด์ อินโนเวช่ัน บจก.เบสท์เทค แอนด์ อินโนเวช่ัน ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

    500 500 ต้องการและราคา 

      เหมาะสม 

19 จ้างซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ 9,150 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอดุลย์   แก้ววิเศษ นายอดุลย์   แก้ววิเศษ ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

    9,150 9,150 ต้องการและราคา 

      เหมาะสม 

20 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 500 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เบสท์เทค แอนด์ อินโนเวช่ัน บจก.เบสท์เทค แอนด์ อินโนเวช่ัน ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

    500 500 ต้องการและราคา 

       เหมาะสม 

       
 
 
 



สรุปผลการจัดซ้ือ-จัดจ้าง 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 

ประจำเดือน  สิงหาคม  2565 

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

21 จ้างซ่อมรถ กพษ 346 530 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านช่างอนันต์ ร้านช่างอนันต์ ตรงตามคุณลักษณะท่ี 

    530 530 ต้องการและราคา 

      เหมาะสม 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        
 


