
ล าดับ วงเงินทีจ่ัดซือ้ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ จัดจ้าง (บาท) และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซือ้หรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซือ้หรอืจ้าง

1 544,154.70 544,154.70 เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ เสนอราคารายเดียว สัญญาซ้ือเลขที่ 1/2563

544,154.70 544,154.70 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 1 ตุลาคม 2562

2 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอบีฟอรีส ร้านเอบีฟอรีส เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจา้งเลขที่ 1/2563

1,500.00 1,500.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 3ตุลาคม 2562

3 5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง อู่ อ.การช่าง อู่ อ.การช่าง เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจา้งเลขที่ 2/2563

5,700.00 5,700.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 3ตุลาคม 2562

4 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง อู่ อ.การช่าง อู่ อ.การช่าง เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจา้งเลขที่ 3/2563

6,500.00 6,500.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 3 ตุลาคม 2562

5 1,059.30 1,059.30 เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามนิสสัน บริษัทสยามนิสสัน เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจา้งเลขที่ 4/2563

1,059.30 1,059.30 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 3 ตุลาคม 2562

6 2,630.00 2,630.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภาคภูมิมอเตอร์ ร้านภาคภูมิมอเตอร์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจา้งเลขที่ 5/2563

2,630.00 2,630.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 4 ตุลาคม 2562

7 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมชัย  ขวญัมุข นายเฉลิมชัย  ขวญัมุข เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจา้งเลขที่ 6/2563

7,000.00 7,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 4 ตุลาคม 2562

8 1,670.00 1,670.00 เฉพาะเจาะจง นางพิสมัย  งานอ่อน นางพิสมัย  งานอ่อน เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจา้งเลขที่ 7/2563

1,670.00 1,670.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 4 ตุลาคม 2562

1 690.00 690.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสนั่นการช่าง ร้านสนั่นการช่าง เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจา้งเลขที่ 8/2563

690.00 690.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 4 ตุลาคม 2562

10 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์  ค าแควน่ นายจ านงค์  ค าแควน่ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจา้งเลขที่ 9/2563

1,500.00 1,500.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 4 ตุลาคม 2562

11 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษ์พัฒน์  เล็กวจิติรตระกูล นายพงษ์พัฒน์  เล็กวจิติรตระกูล เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจา้งเลขที่ 10/2563

900.00 900.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 4 ตุลาคม 2562

จา้งปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ81-1346 น่าน

จา้งซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(สป) บต.833

จา้งเหมาซ่อมแซมปัม๊น้ าอัตโนมัติ

จา้งปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงงาน

จา้งปรับปรุงป้ายบอกทาง ม.3 ต.ฝายแก้ว

จา้งปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คลัง)

ซ้ืออาหารเสริม(นม) ปี 2563

สรปุผลการจัดซือ้จัดจ้าง  เดือนตุลาคม 2562

ประจ ำปีงบประมำณ 2563  ขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

งานจัดซือ้จัดจ้าง ราคากลาง วธีิจัดซือ้จัดจ้าง

จา้งซ่อมแซมถนนในพืน้ที่ ต าบลฝายแก้ว

จดัจา้งท าพวงมาลาเนื่องในวนัคล้ายวนัสวรรคต ร.9

จา้งปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 86-9967 

จา้งปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ บฉ-3330 น่าน



ล าดับ วงเงินทีจ่ัดซือ้ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ จัดจ้าง (บาท) และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซือ้หรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซือ้หรอืจ้าง

สรปุผลการจัดซือ้จัดจ้าง  เดือนตุลาคม 2562

ประจ ำปีงบประมำณ 2563  ขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

งานจัดซือ้จัดจ้าง ราคากลาง วธีิจัดซือ้จัดจ้าง

12 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษ์พัฒน์  เล็กวจิติรตระกูล นายพงษ์พัฒน์  เล็กวจิติรตระกูล เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจา้งเลขที่ 1/2563

900.00 900.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 4 ตุลาคม 2562

13 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง นายอุเทน  บุญนาค นายอุเทน  บุญนาค เสนอราคารายเดียว สัญญาจา้งเหมาเลขที่ 1/2563

108,000.00 108,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 1 ตุลาคม 2562

14 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง นายแปลง  มาตรา นายแปลง  มาตรา เสนอราคารายเดียว สัญญาจา้งเหมาเลขที่ 2/2563

108,000.00 108,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 1 ตุลาคม 2562

15 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลัดดาวลัย ์ ไชยราช นางสาวลัดดาวลัย ์ ไชยราช เสนอราคารายเดียว สัญญาจา้งเหมาเลขที่ 3/2563

108,000.00 108,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 1 ตุลาคม 2562

16 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลรัตน์  ผลรินทร์ นางสาวกมลรัตน์  ผลรินทร์ เสนอราคารายเดียว สัญญาจา้งเหมาเลขที่ 4/2563

108,000.00 108,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 1 ตุลาคม 2562

17 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญญาภา  สุรินทร์ นางสาวเบญญาภา  สุรินทร์ เสนอราคารายเดียว สัญญาจา้งเหมาเลขที่ 5/2563

108,000.00 108,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 1 ตุลาคม 2562

18 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง นายอนันต์  บุญมา นายอนันต์  บุญมา เสนอราคารายเดียว สัญญาจา้งเหมาเลขที่ 6/2563

108,000.00 108,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 1 ตุลาคม 2562

19 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง นายลัทธพล  สายแปง นายลัทธพล  สายแปง เสนอราคารายเดียว สัญญาจา้งเหมาเลขที่ 7/2563

108,000.00 108,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 1 ตุลาคม 2562

20 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนพรัตน์  สวนสาร นางสาวนพรัตน์  สวนสาร เสนอราคารายเดียว สัญญาจา้งเหมาเลขที่ 8/2563

108,000.00 108,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 1 ตุลาคม 2562

21 108,000 108,000 เฉพาะเจาะจง นายเสวก  เขื่อนค า นายเสวก  เขื่อนค า เสนอราคารายเดียว สัญญาจา้งเหมาเลขที่ 9/2563

108,000.00 108,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 1 ตุลาคม 2562

22 108,000 108,000 เฉพาะเจาะจง นายไสว  อาจษา นายไสว  อาจษา เสนอราคารายเดียว สัญญาจา้งเหมาเลขที่ 10/2563

จา้งเหมาท างานปฏิบัติงานประจ ารถกู้ชีพกู้ภัย

 อบต.ฝายแก้ว 

จา้งเหมาท างานประจ าท้ายรถบรรทุกขยะมูลฝอย

ของ อบต.ฝายแก้ว 

จา้งเหมาท างานประจ าท้ายรถบรรทุกขยะมูลฝอย

งานพัสดุและทรัพยสิ์น รพ.สต.ฝายแก้ว

จา้งเหมาคนงานปฏิบัติงานพนักงานส ารวจ

จา้งเหมาท างานประจ าท้ายรถบรรทุกขยะมูลฝอย

ของ อบต.ฝายแก้ว 

จา้งเหมาท างานซ่อมไฟฟ้าของ อบต.ฝายแก้ว

จา้งเหมาท างานปฏิบัติงานประจ ารถกู้ชีพกู้ภัย

 อบต.ฝายแก้ว 

จา้งเหมาท างานประจ าท้ายรถบรรทุกขยะมูลฝอย

ของ อบต.ฝายแก้ว 

จา้งเหมาคนงานปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญช,ี 

จา้งปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(สป)

จา้งเหมาคนงานปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญช,ี 

งานพัสดุและทรัพยสิ์น รพ.สต.ดงป่าสัก



ล าดับ วงเงินทีจ่ัดซือ้ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ จัดจ้าง (บาท) และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซือ้หรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซือ้หรอืจ้าง

สรปุผลการจัดซือ้จัดจ้าง  เดือนตุลาคม 2562

ประจ ำปีงบประมำณ 2563  ขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

งานจัดซือ้จัดจ้าง ราคากลาง วธีิจัดซือ้จัดจ้าง

108,000.00 108,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 1 ตุลาคม 2562

23 108,000 108,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนี  ธนะวงค์ นางสาวรัชนี  ธนะวงค์ เสนอราคารายเดียว สัญญาจา้งเหมาเลขที่ 11/2563

108,000.00 108,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 1 ตุลาคม 2562

24 108,000 108,000 เฉพาะเจาะจง นายมนัส  ขอนขาว นายมนัส  ขอนขาว เสนอราคารายเดียว สัญญาจา้งเหมาเลขที่ 12/2563

108,000.00 108,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 1 ตุลาคม 2562

25 108,000 108,000 เฉพาะเจาะจง นายจริวฒัน์  แยนสัน นายจริวฒัน์  แยนสัน เสนอราคารายเดียว สัญญาจา้งเหมาเลขที่ 13/2563

108,000.00 108,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 1 ตุลาคม 2562

26 108,000 108,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤมล  พรมต๊ะ นางสาวนฤมล  พรมต๊ะ เสนอราคารายเดียว สัญญาจา้งเหมาเลขที่ 14/2563

108,000.00 108,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 1 ตุลาคม 2562

27 120,000 120,000 เฉพาะเจาะจง นายเชียร  พรมยา นายเชียร  พรมยา เสนอราคารายเดียว สัญญาจา้งเหมาเลขที่ 15/2563

120,000.00 120,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 1 ตุลาคม 2562

28 108,000 108,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิตาพร  มีคาพันธ์ นางสาวฐิตาพร  มีคาพันธ์ เสนอราคารายเดียว สัญญาจา้งเหมาเลขที่ 16/2563

108,000.00 108,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 1 ตุลาคม 2562

29 108,000 108,000 เฉพาะเจาะจง นายบุญชัย  ปิงนา นายบุญชัย  ปิงนา เสนอราคารายเดียว สัญญาจา้งเหมาเลขที่ 17/2563

108,000.00 108,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 1 ตุลาคม 2562

30 108,000 108,000 เฉพาะเจาะจง นายจกัรกฤษ์  ถือพัฒน์ นายจกัรกฤษ์  ถือพัฒน์ เสนอราคารายเดียว สัญญาจา้งเหมาเลขที่ 18/2563

108,000.00 108,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 1 ตุลาคม 2562

31 108,000 108,000 เฉพาะเจาะจง นายยทุธพงษ์  อาริยะ นายยทุธพงษ์  อาริยะ เสนอราคารายเดียว สัญญาจา้งเหมาเลขที่ 19/2563

108,000.00 108,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 1 ตุลาคม 2562

32 108,000 108,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวมิ่งขวญั  สองเมืองแก่น นางสาวมิ่งขวญั  สองเมืองแก่น เสนอราคารายเดียว สัญญาจา้งเหมาเลขที่ 20/2563

108,000.00 108,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 1 ตุลาคม 2562

33 108,000 108,000 เฉพาะเจาะจง นายนพดล  ศรีงาม นายนพดล  ศรีงาม เสนอราคารายเดียว สัญญาจา้งเหมาเลขที่ 21/2563

จา้งเหมาท างานประจ าท้ายรถบรรทุกขยะมูลฝอย

ของ อบต.ฝายแก้ว 

จา้งเหมาท างานประจ าท้ายรถบรรทุกน้ าของ อบต.ฝายแก้ว

จา้งเหมาท างานประจ าท้ายรถบรรทุกน้ าของ อบต.ฝายแก้ว

จา้งเหมาปฏิบัติงานแม่บ้าน

จา้งเหมาปฏิบัติงานดูแลศูนยสู์บน้ าบ้านค้ังถี่

จา้งเหมาท างานปฏิบัติงานประจ ารถกู้ชีพกู้ภัยอบต.ฝายแก้ว

ของ อบต.ฝายแก้ว 

จา้งเหมาท างานบันทึกข้อมูลกองช่าง

จา้งเหมาท างานประจ าท้ายรถบรรทุกน้ าของ อบต.ฝายแก้ว

จา้งเหมาท างานปฏิบัติงานประจ ารถกู้ชีพกู้ภัย

 อบต.ฝายแก้ว 

จา้งเหมาปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น

จา้งเหมาดูแลงานสวนสาธารณะริมน้ าน่านบ้านท่าล้อ



ล าดับ วงเงินทีจ่ัดซือ้ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ จัดจ้าง (บาท) และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซือ้หรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซือ้หรอืจ้าง

สรปุผลการจัดซือ้จัดจ้าง  เดือนตุลาคม 2562

ประจ ำปีงบประมำณ 2563  ขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

งานจัดซือ้จัดจ้าง ราคากลาง วธีิจัดซือ้จัดจ้าง

108,000.00 108,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 1 ตุลาคม 2562

34 108,000 108,000 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวตัร  ติละ นายณัฐวตัร  ติละ เสนอราคารายเดียว สัญญาจา้งเหมาเลขที่ 22/2563

108,000.00 108,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 1 ตุลาคม 2562

35 108,000 108,000 เฉพาะเจาะจง นายอดิศร  ถือพัฒน์ นายอดิศร  ถือพัฒน์ เสนอราคารายเดียว สัญญาจา้งเหมาเลขที่ 23/2563

108,000.00 108,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 1 ตุลาคม 2562

36 108,000 108,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวนริศรา  มีสุข นางสาวนริศรา  มีสุข เสนอราคารายเดียว สัญญาจา้งเหมาเลขที่ 24/2563

108,000.00 108,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 1 ตุลาคม 2562

37 108,000 108,000 เฉพาะเจาะจง นายวสันต์  ค าชมภู นายวสันต์  ค าชมภู เสนอราคารายเดียว สัญญาจา้งเหมาเลขที่ 25/2563

108,000.00 108,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 1 ตุลาคม 2562

38 99,000 99,000 เฉพาะเจาะจง นายมนัส  อรัญ นายมนัส  อรัญ เสนอราคารายเดียว สัญญาจา้งเหมาเลขที่ 26/2563

99,000.00 99,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 1 ตุลาคม 2562

39 15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง มจร.น่าน มจร.น่าน เสนอราคารายเดียว บันทึกข้อตกลงเลขที่ 1/2563

15,000.00 15,000 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 1 ตุลาคม 2562

2,622,604.00 2,622,604.00 2,622,604.00              

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

                    เจา้พนักงานพัสดุช านาญงาน                 ผู้อ านวยการกองคลัง อบต.ฝายแก้ว           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว

                            (ประสิทธิ์  กลาสี)

รวมจ ำนวนเงิน

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

จา้งเหมาคนงานปฏิบัติงานพนักงานส ารวจ

จา้งเหมาท างานประจ าท้ายรถบรรทุกขยะมูลฝอย

ของ อบต.ฝายแก้ว 

จา้งประเมินคุณภาพการให้บริการปฏิบัติราชการ อปท.

ของ อบต.ฝายแก้ว 

จา้งเหมาท างานประจ าท้ายรถบรรทุกน้ าของ อบต.ฝายแก้ว

จา้งเหมาคนงานปฏิบัติงานพนักงานส ารวจ

จา้งเหมาท างานประจ าท้ายรถบรรทุกขยะมูลฝอย


