
ล าดับ วงเงินทีจ่ัดซือ้ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ จัดจ้าง (บาท) และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซือ้หรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซือ้หรอืจ้าง

1 19,280.00 19,820.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองน่านซัพพลาย ร้านเมืองน่านซัพพลาย เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 21/2563

19,280.00 19,280.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 13 ธ.ค.2562

2 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองน่านซัพพลาย ร้านเมืองน่านซัพพลาย เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 22/2563

3,300.00 3,300.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 13 ธ.ค.2562

3 2,568.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 23/2563

2,568.00 2,568.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 13 ธ.ค.2562

4 7,205.00 7,205.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 24/2563

7,205.00 7,205.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 13 ธ.ค.2562

5 6,210.00 6,210.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 25/2563

6,210.00 6,210.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 17 ธ.ค.2562

6 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเทพสยามมิวสิค ร้านเทพสยามมิวสิค เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจา้งเลขที่ 26/2563

1,200.00 1,200.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 17 ธ.ค.2562

7 96,900.00 96,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวาสนาการค้า ร้านวาสนาการค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจา้งเลขที่ 27/2563

96,900.00 96,900.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 17 ธ.ค.2562

8 17,915.00 17,915.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชยางกูร ร้านชยางกูร เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจา้งเลขที่ 28/2563

17,915.00 17,915.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 27 ธ.ค.2562

9 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองน่านซัพพลาย ร้านเมืองน่านซัพพลาย เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจา้งเลขที่ 15/2563

900.00 900.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 4 ธ.ค.2562

10 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบอลอิเล็กทรอนิกส์ ร้านบอลอิเล็กทรอนิกส์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจา้งเลขที่ 16/2563

3,500.00 3,500.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 4 ธ.ค.2562

11 4,443.71 4,443.71 เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามนิสสัน บริษัทสยามนิสสัน เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจา้งเลขที่ 17/2563

4,443.71 4,443.71 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 4 ธ.ค.2562

ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (สป)

สรปุผลการจัดซือ้จัดจ้าง  เดือนธันวาคม 2562

ประจ ำปีงบประมำณ 2563  ขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

งานจัดซือ้จัดจ้าง ราคากลาง วธีิจัดซือ้จัดจ้าง

ซ้ือผ้าห่มนวม 

ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (สธ)

ซ้ือวสัดุส านักงาน(ช่าง)

ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว (สป)

ซ้ือวสัดุส านักงาน (สป)

ซ้ือวทิยไุฟฟ้าและวทิย ุ(ช่าง)

ซ้ือวสัดุวทิยศุาสตร์หรือการแพทย ์(สธ)

จา้งปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ช่าง)

จา้งปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน(ตู้สายโทรศัพท)์

จา้งปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ(81-1346)



ล าดับ วงเงินทีจ่ัดซือ้ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ จัดจ้าง (บาท) และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซือ้หรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซือ้หรอืจ้าง

สรปุผลการจัดซือ้จัดจ้าง  เดือนธันวาคม 2562

ประจ ำปีงบประมำณ 2563  ขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

งานจัดซือ้จัดจ้าง ราคากลาง วธีิจัดซือ้จัดจ้าง

12 7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบอลอิเล็กทรอนิกส์ ร้านบอลอิเล็กทรอนิกส์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจา้งเลขที่ 18/2563

7,800.00 7,800.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 4 ธ.ค.2562

13 100,100.00 100,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิตติก้องการพิมพ์ ร้านกิตติก้องการพิมพ์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจา้งเลขที่ 19/2563

100,100.00 100,100.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 4 ธ.ค.2562

14 19,900.00 19,900.00 เฉพาะเจาะจง นายสงัด  อุปทา นายสงัด  อุปทา เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจา้งเลขที่ 20/2563

19,900.00 19,900.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 23 ธ.ค.2562

15 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนากร  สวนเคร่ือง นายธนากร  สวนเคร่ือง เสนอราคารายเดียว สัญญาจา้งเหมาเลขที่ 27/2563

99,000.00 99,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 2 ธ.ค. 2562

390,221.71    390,221.71    390,221.71                

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

                    เจา้พนักงานพัสดุช านาญงาน                 ผู้อ านวยการกองคลัง อบต.ฝายแก้ว           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว

จา้งท าส่ือประชาสัมพันธ ์-ปฏิทินป2ี553

จา้งปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณา(กล้อง cctv)

รวมจ ำนวนเงิน

จา้งเหมาตัดหญ้าต าบลฝายแก้ว

จา้งเหมาบริการพนักงานส ารวจ

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

                            (ประสิทธิ์  กลาสี)


