
ล าดับ วงเงินทีจ่ัดซือ้ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ จัดจ้าง (บาท) และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซือ้หรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซือ้หรอืจ้าง

1 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 2/2563

1,800.00 1,800.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 4 พ.ย. 2562

2 2,559.00 2,559.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 3/2563

2,559.00 2,559.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 4 พ.ย. 2562

3 3,267.00 3,267.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4/2563

3,267.00 3,267.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 4 พ.ย. 2562

4 16,984.00 16,984.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 5/2563

16,984.00 16,984.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 4 พ.ย. 2562

5 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6/2563

800.00 800.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 4 พ.ย. 2562

6 4,920.00 4,920.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 7/2563

4,920.00 4,920.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 5 พ.ย. 2562

7 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 8/2563

1,500.00 1,500.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 5 พ.ย. 2562

8 10,170.00 10,170.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 10/2563

10,170.00 10,170.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 14 พ.ย. 2562

9 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านอินสตรูเมนท์ หจก.น่านอินสตรูเมนท์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 11/2563

3,000.00 3,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 14 พ.ย. 2562

10 15,365.00 15,365.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอทีการไฟฟ้า ร้านเอทีการไฟฟ้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 12/2563

15,365.00 15,365.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 14 พ.ย. 2562

11 6,950.00 6,950.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 13/2563

6,950.00 6,950.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 14 พ.ย. 2562

ซ้ือวสัดุส านักงาน(ศธ)

ซ้ือวสัดุไฟฟ้า (ช่าง)

ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว(คลัง)

ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว(สป)

ซ้ือวสัดุคอมพิวเคอร์(ช่าง)

ซ้ือวสัดุส านักงาน(สป)

ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแททย์(สธ)

ซ้ือวสัดุส านักงาน (คลัง)

สรปุผลการจัดซือ้จัดจ้าง  เดือนพฤศจิกายน 2562

ประจ ำปีงบประมำณ 2563  ขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

งานจัดซือ้จัดจ้าง ราคากลาง วธีิจัดซือ้จัดจ้าง

ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (สธ)

ซ้ือวสัดุส านักงาน (ศธ)

ซ้ือวสัดุส านักงาน (ช่าง)



ล าดับ วงเงินทีจ่ัดซือ้ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ จัดจ้าง (บาท) และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซือ้หรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซือ้หรอืจ้าง

สรปุผลการจัดซือ้จัดจ้าง  เดือนพฤศจิกายน 2562

ประจ ำปีงบประมำณ 2563  ขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

งานจัดซือ้จัดจ้าง ราคากลาง วธีิจัดซือ้จัดจ้าง

12 1,220.00 1,220.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 14/2563

1,220.00 1,220.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 14 พ.ย. 2562

13 9,420.00 9,420.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 15/2563

9,420.00 9,420.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 14 พ.ย. 2562

14 13,920.00 13,920.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบอลอิเล็กทรอนิกส์ ร้านบอลอิเล็กทรอนิกส์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 16/2563

13,920.00 13,920.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 14 พ.ย. 2562

15 2,695.00 2,695.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามโกบอลเฮ้าส์ จ ากัด บ.สยามโกบอลเฮ้าส์ จ ากัด เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 17/2563

2,695.00 2,695.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 14 พ.ย. 2562

16 990.00 990.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามโกบอลเฮ้าส์ จ ากัด บ.สยามโกบอลเฮ้าส์ จ ากัด เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 18/2563

990.00 990.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 14 พ.ย. 2562

17 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองน่านซัพพลาย ร้านเมืองน่านซัพพลาย เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 19/2563

6,400.00 6,400.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 25 พ.ย. 2562

18 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองน่านซัพพลาย ร้านเมืองน่านซัพพลาย เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 19/2563

2,400.00 2,400.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 25 พ.ย. 2562

19 42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภัทรภูมิอลูมิเนียม หจก.ภัทรภูมิอลูมิเนียม เสนอราคารายเดียว สัญญาจา้งเลขที่ 1/2563

42,800.00 42,800.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 1 พ.ย. 2563

20 229,000.00 229,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บุญล้อมเจริญสิน หจก.บุญล้อมเจริญสิน เสนอราคารายเดียว สัญญาจา้งเลขที่ 2/2563

229,000.00 229,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 26 พ.ย. 2563

21 67,000.00 67,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุชน  พิยะ นายสุชน  พิยะ เสนอราคารายเดียว สัญญาจา้งเลขที่ 4/2563

67,000.00 67,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 29 พ.ย. 2563

22 จา้งร้ือถอนเคร่ืองสูบน้ าแบบซัมเมิส รพ.สต.ฝายแก้ว 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุชน  พิยะ นายสุชน  พิยะ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจา้งเลขที่ 11/2563

ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์(คลัง)

ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (ศธ)

ปรับปรุงต่อเติมอาคารกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ฝายแก้ว

จา้งซ่อมแซมต่ิงพัง ม.3 ต.ฝายแก้ว

จา้งปรับปรุงระบบประปา บ้านบุปผาราม ม.9 ต.ฝายแก้ว

ซ้ือวสัดุอื่นๆ(เคร่ืองเป่าลม)(ช่าง)

ซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย (สธ)

ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว(สธ)

ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์(คลัง)

ซ้ือวสัดุก่อสร้าง(ช่าง)



ล าดับ วงเงินทีจ่ัดซือ้ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ จัดจ้าง (บาท) และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซือ้หรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซือ้หรอืจ้าง

สรปุผลการจัดซือ้จัดจ้าง  เดือนพฤศจิกายน 2562

ประจ ำปีงบประมำณ 2563  ขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

งานจัดซือ้จัดจ้าง ราคากลาง วธีิจัดซือ้จัดจ้าง

3,500.00 3,500.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 22 พ.ย. 2563

23 จา้งซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอ๊อดอลูมิเนียม ร้านอ๊อดอลูมิเนียม เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจา้งเลขที่ 12/2563

ประตูทางเข้า - ออก ห้องคลัง 1,500.00 1,500.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 26 พ.ย. 2563

24 จา้งซ่อมครุภัณฑ์ (สป) 2,850.00 2,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบอลอิล็กทรอนิกส์ ร้านบอลอิล็กทรอนิกส์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจา้งเลขที่ 13/2563

2,850.00 2,850.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 26 พ.ย. 2563

25 จา้งปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(ชาง) 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโทนเอ็นจเินี่ยร่ิง ร้านโทนเอ็นจเินี่ยร่ิง เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจา้งเลขที่ 14/2563

2,200.00 2,200.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 26 พ.ย. 2563

453,210.00    453,210.00    453,210.00                

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

                    เจา้พนักงานพัสดุช านาญงาน                 ผู้อ านวยการกองคลัง อบต.ฝายแก้ว           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว

รวมจ ำนวนเงิน

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

                            (ประสิทธิ์  กลาสี)


