
ล าดับ วงเงินทีจ่ัดซือ้ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ จัดจ้าง (บาท) และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซือ้หรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซือ้หรอืจ้าง

1 85,000.00 85,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธารทองน่านก่อสร้าง หจก.ธารทองน่านก่อสร้าง เสนอราคารายเดียว สัญญาจา้งเลขที่ 44/2562

85,000.00 85,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 11  กันยายน 2562

2 62,000.00 62,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธารทองน่านก่อสร้าง หจก.ธารทองน่านก่อสร้าง เสนอราคารายเดียว สัญญาจา้งเลขที่ 45/2562

62,000.00 62,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 11  กันยายน 2562

3 96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวาสนาการค้า ร้านวาสนาการค้า เสนอราคารายเดียว สัญญาจา้งเลขที่ 46/2562

96,000.00 96,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 25  กันยายน 2562

4 99,300.00 99,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบอลอิเล็กทรอนิกส์ ร้านบอลอิเล็กทรอนิกส์ เสนอราคารายเดียว สัญญาซ้ือเลขที่ 42/2562

99,300.00 99,300.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 11 กันยายน 2562

5 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งศิลป์ดอทคอม ร้านรุ่งศิลป์ดอทคอม เสนอราคารายเดียว สัญญาซ้ือคอมเลขที่ 5/2562

22,000.00 22,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 30 กันยายน 2562

6 1,720.00 1,720.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่  221/2562

1,720.00 1,720.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 10 กันยายน 2562

7 2,720.00 2,720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบอลอิเล็กทรอนิกส์ ร้านบอลอิเล็กทรอนิกส์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่  222/2562

2,720.00 2,720.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 10 กันยายน 2562

8 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภาคภูมิมอเตอร์แอร์ ร้านภาคภูมิมอเตอร์แอร์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่  223/2562

2,700.00 2,700.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 10 กันยายน 2562

9 7,080.00 7,080.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบอลอิเล็กทรอนิกส์ ร้านบอลอิเล็กทรอนิกส์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่  224/2562

7,080.00 7,080.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 10 กันยายน 2562

10 3,839.00 3,839.00 เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมดุจเพชร น้ าด่ืมดุจเพชร เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่  226/2562

3,839.00 3,839.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 13 กันยายน 2562

11 12,900.00 12,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชยางกูร ร้านชยางกูร เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่  227/2562

12,900.00 12,900.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 13 กันยายน 2562

ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์(ช่าง)

ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว(น้ าด่ืม ส.ค.-ก.ย.62)

ซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง

สรปุผลการจัดซือ้จัดจ้าง  เดือนกันยายน 2562

ประจ ำปีงบประมำณ 2562  ขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

งานจัดซือ้จัดจ้าง ราคากลาง วธีิจัดซือ้จัดจ้าง

จา้งติดต้ังโคมไฟแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์

ซ้ือคอมพิวเตอร์แบบประมวลผลแบบที่ 1 (สป)

ซ้ือวสัดุส านักงาน(กองช่าง)

ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง)

จา้งก่อสร้างถนน คสล. ม.14 ต.ฝายแก้ว

จา้งซ่อมแซมถนน คสล. ม.14 ต.ฝายแก้ว

ซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง(สธ)

ซ้ือครุภัณฑ์โฆษณา(กล้องโทรทัศน์วงจรปิด)



ล าดับ วงเงินทีจ่ัดซือ้ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ จัดจ้าง (บาท) และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซือ้หรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซือ้หรอืจ้าง

สรปุผลการจัดซือ้จัดจ้าง  เดือนกันยายน 2562

ประจ ำปีงบประมำณ 2562  ขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

งานจัดซือ้จัดจ้าง ราคากลาง วธีิจัดซือ้จัดจ้าง

12 27,865.00 27,865.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอทีการไฟฟ้า ร้านเอทีการไฟฟ้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่  228/2562

27,865.00 27,865.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 13 กันยายน 2562

13 390.00 390.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่  229/2562

390.00 390.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 17 กันยายน 2562

14 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่  230/2562

15,000.00 15,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 18 กันยายน 2562

15 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภูเพียงไวนิล คค เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจา้งเลขที่  156/2562

500.00 500.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 11 กันยายน 2562

17 15,805.00 15,805.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนิวก๊อปปีเ้ซอร์วสิ ร้านนิวก๊อปปีเ้ซอร์วสิ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจา้งเลขที่  157/2562

15,805.00 15,805.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 11 กันยายน 2562

18 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนิวก๊อปปีเ้ซอร์วสิ ร้านนิวก๊อปปีเ้ซอร์วสิ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจา้งเลขที่  158/2562

1,600.00 1,600.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 11 กันยายน 2562

19 890.00 890.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนิวก๊อปปีเ้ซอร์วสิ ร้านนิวก๊อปปีเ้ซอร์วสิ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจา้งเลขที่  159/2562

890.00 890.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 11 กันยายน 2562

20 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภาคภูมิมอเตอร์แอร์ ร้านภาคภูมิมอเตอร์แอร์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจา้งเลขที่  160/2562

1,800.00 1,800.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 11 กันยายน 2562

21 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภูเพียงไวนิล ร้านภูเพียงไวนิล เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจา้งเลขที่  162/2562

600.00 600.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 11 กันยายน 2562

22 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์  พรมเสน นายไพโรจน์  พรมเสน เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจา้งเลขที่  163/2562

1,200.00 1,200.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 11 กันยายน 2562

23 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิพัฒน์  อ่อนชู นายภูมิพัฒน์  อ่อนชู เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจา้งเลขที่  164/2562

4,800.00 4,800.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 11 กันยายน 2562

ซ้ือส่ือประกอบการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพศูนยเ์ด็ก

จา้งท าป้ายไวนิลโครงการป้องกันความรุนแรงแก่เด็ก

ซ้ือวสัดุฝึกอบรมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว

จา้งพ่นสารเคมีบ้านบุปผาราม ม.9 ต.ฝายแก้ว

จา้งพ่นสารเคมีบ้านฝายแก้ว หมู่ที่ 3 ต.ฝายแก้ว

จา้งถ่ายเอกสาร(สป)

ซ้ือวสัดุไฟฟ้า

จา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง(สธ)

จา้งท าป้ายไวนิลโครงการเฝ้าระวงัและตรวจสอบสารปนเปือ้น

จา้งถ่ายเอกสารโครงการสุขาภิบาลอาหาร

จา้งถ่ายเอกสาร(ศธ)



ล าดับ วงเงินทีจ่ัดซือ้ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ จัดจ้าง (บาท) และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซือ้หรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซือ้หรอืจ้าง

สรปุผลการจัดซือ้จัดจ้าง  เดือนกันยายน 2562

ประจ ำปีงบประมำณ 2562  ขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

งานจัดซือ้จัดจ้าง ราคากลาง วธีิจัดซือ้จัดจ้าง

24 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภูเพียงไวนิล ร้านภูเพียงไวนิล เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจา้งเลขที่  165/2562

500.00 500.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 17 กันยายน 2562

466,209.00    466,209.00 466,209.00                

                                                               (นางสุภา   นาระทะ)                (นางนภาพร  พิชัย)                                                          (นายวฑูิรย ์ จณิะเสน)

                    เจา้พนักงานพัสดุช านาญงาน           ผู้อ านวยการกองคลัง อบต.ฝายแก้ว           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว

รวมจ ำนวนเงิน

                            (ประสิทธิ์  กลาสี)

 (ลงชื่อ)  พันต ารวจโท(ลงชื่อ)                                               (ลงชื่อ)                         (ลงชื่อ)

จา้งท าป้ายไวนิลโครงการสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว


