
ล าดับ วงเงินที่จัดซื้อ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ จัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1 274,000.00 274,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทผาแดงเอ็นจิเนี่ยร่ิง บริษัทผาแดงเอ็นจิเนี่ยร่ิง เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเลขที่  39/2562

274,000.00 274,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562

2 34,000.00 34,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทผาแดงเอ็นจิเนี่ยร่ิง บริษัทผาแดงเอ็นจิเนี่ยร่ิง เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเลขที่  40/2562

34,000.00 34,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562

3 301,000.00 301,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทผาแดงเอ็นจิเนี่ยร่ิง บริษัทผาแดงเอ็นจิเนี่ยร่ิง เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเลขที่  41/2562

301,000.00 301,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562

4 191,000.00 191,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทผาแดงเอ็นจิเนี่ยร่ิง บริษัทผาแดงเอ็นจิเนี่ยร่ิง เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเลขที่  42/2562

191,000.00 191,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562

5 38,000.00 38,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวาสนาการค้า ร้านวาสนาการค้า เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเลขที่  43/2562

38,000.00 38,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562

6 228,600.00 228,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวาสนาการค้า ร้านวาสนาการค้า เสนอราคารายเดียว สัญญาซ้ือเลขที่ 41/2562

228,600.00 228,600.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562

7 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบอลอิเล็กทรอนิกส์ ร้านบอลอิเล็กทรอนิกส์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 214/2562

1,600.00 1,600.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562

8 7,755.00 7,755.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 215/2562

7,755.00 7,755.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562

9 5,936.00 5,936.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสุนทรน่าน ร้านศรีสุนทรน่าน เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 217/2562

5,936.00 5,936.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562

10 9,744.00 9,744.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 218/2562

9,744.00 9,744.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562

11 9,160.00 9,160.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองการยาง ร้านรุ่งเรืองการยาง เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 219/2562

9,160.00 9,160.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562

12 1,270.00 1,270.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 220/2562

ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางดอกสร้อย 80-6340)

ซ้ือวัสดุฝึกอบรมโครงการป้องกันความรุนแรงต่อเด็ก

ซ้ือวัสดุก่อสร้าง(เชือก)

ซ้ือวัสดุส านักงาน(คลัง)

จ้างต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ต.ฝายแก้ว 

จ้างซ่อมแซมถนน คสล.ม.1 ต.ฝายแก้ว

จ้างก่อสร้างศาลาป่าสุสาน ม.5 ต.ฝายแก้ว

จ้างก่อสร้างห้องน้ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่งป่าสัก

จ้างซ่อมแซมฝาบ่อพักบ้านหัวเวียงเหนือ ม.6 ต.ฝายแก้ว

ซ้ือครุภัณฑ์กีฬา(เคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง)

ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือนสิงหาคม  2562

ประจ ำปีงบประมำณ 2562  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

งานจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง



ล าดับ วงเงินที่จัดซื้อ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ จัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือนสิงหาคม  2562

ประจ ำปีงบประมำณ 2562  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

งานจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

1,270.00 1,270.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562

13 2,010.00 2,010.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภาคภูมิมอเตอร์แอร์ ร้านภาคภูมิมอเตอร์แอร์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่  137/2562

2,010.00 2,010.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562

14 1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบอลอิเล็กทรอนิกส์ ร้านบอลอิเล็กทรอนิกส์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่  138/2562

1,250.00 1,250.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562

15 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภูเพียงไวนิล ร้านภูเพียงไวนิล เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่  139/2562

3,000.00 3,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562

16 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภูเพียงไวนิล ร้านภูเพียงไวนิล เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่  140/2562

600.00 600.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562

17 140,000.00 140,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีทีการค้า ร้านพีทีการค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่  140/2562

140,000.00 140,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562

18 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย  ค ามูลอินทร์ นายวุฒิชัย  ค ามูลอินทร์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่  141/2562

1,200.00 1,200.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562

19 1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบอลอิเล็กทรอนิกส์ ร้านบอลอิเล็กทรอนิกส์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่  142/2562

1,250.00 1,250.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562

20 1,165.00 1,165.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภาคภูมิมอเตอร์แอร์ ร้านภาคภูมิมอเตอร์แอร์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่  143/2562

1,165.00 1,165.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562

21 1,680.00 1,680.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภาคภูมิมอเตอร์แอร์ ร้านภาคภูมิมอเตอร์แอร์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่  144/2562

1,680.00 1,680.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562

22 13,095.00 13,095.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย  ค ามูลอินทร์ นายวุฒิชัย  ค ามูลอินทร์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่  145/2562

13,095.00 13,095.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562

23 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภูเพียงไวนิล ร้านภูเพียงไวนิล เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่  146/2562

500.00 500.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562

24 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสามารถ  ขอดหล้า นายสามารถ  ขอดหล้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่  147/2562

1,200.00 1,200.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562

จ้างท าป้ายไวนิลโครงการสตรี

จ้างพ่นสารเคมี ม.16 ต.ฝายแก้ว

จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่งรถน้ า(สป)

จ้างเหมาตัดหญ้า ม.2-5-9-10-16

จ้างพ่นสารเคมี ม.7 ต.ฝายแก้ว

จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์(คลัง)

จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 80-6340

จ้างท าป้ายไวนิลโครงการพัฒนาการสร้างวินัยเชิงบวก

จ้างร้ือถอนกะโดงสะพาน ม.6 ต.ฝายแก้ว

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 80-6340

จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์(คลัง)

จ้างท าป้ายไวนิลโครงการลดและคัดกรองขยะมูลฝอย



ล าดับ วงเงินที่จัดซื้อ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ จัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือนสิงหาคม  2562

ประจ ำปีงบประมำณ 2562  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

งานจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

25 2,710.00 2,710.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคมการช่าง ร้านคมการช่าง เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่  148/2562

2,710.00 2,710.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562

26 19,400.00 19,400.00 เฉพาะเจาะจง นายเมธี  ฝ้ันนา นายเมธี  ฝ้ันนา เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่  149/2562

19,400.00 19,400.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562

27 23,900.00 23,900.00 เฉพาะเจาะจง นายเมธี  ฝ้ันนา นายเมธี  ฝ้ันนา เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่  150/2562

23,900.00 23,900.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562

28 3,880.00 3,880.00 เฉพาะเจาะจง อู่ อ.การช่าง อู่ อ.การช่าง เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่  151/2562

3,880.00 3,880.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562

29 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นางจันทร์เพ็ญ  ปิงนา นางจันทร์เพ็ญ  ปิงนา เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่  152/2562

4,500.00 4,500.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562

30 1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภาคภูมิมอเตอร์แอร์ ร้านภาคภูมิมอเตอร์แอร์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่  153/2562

1,750.00 1,750.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562

31 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนริศรา  มีสุข นางสาวนริศรา  มีสุข เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเลขที่ 41/2562

18,000.00 18,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562

32 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสวันต์  ค าชมภู นายสวันต์  ค าชมภู เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเลขที่ 42/2562

18,000.00 18,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562

1,361,155.00 1,361,155.00   1,361,155.00        

                                                               (นางสุภา   นาระทะ)                       (นางนภาพร  พิชัย)                                                            (นายวิฑูรย์  จิณะเสน)

                    เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน           ผู้อ านวยการกองคลัง อบต.ฝายแก้ว             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว

                        (ลงชื่อ)  (ลงชื่อ)  พันต ารวจโท

                            (ประสิทธิ์  กลาสี)

รวมจ ำนวนเงนิ

(ลงชื่อ)                                                (ลงชื่อ)

จ้างเหมาบริการท างานพนักงานส ารวจ

จ้างเหมาบริการท างานพนักงานส ารวจ

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ บต-833

จ้างขุดตักดินและปรับพื้นที่ดินสไลด์ ม. 14 ต.ฝายแก้ว

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ บต-833

จ้างซ่อมแซมก่อสร้างสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านท่าล้อ

จ้างซ่อมแซมก่อสร้างสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านค้ังถี่

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้า


