
ล าดับ วงเงินทีจ่ัดซือ้ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ จัดจ้าง (บาท) และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซือ้หรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซือ้หรอืจ้าง

1 19,155.00 19,155.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 29/2563

19,155.00 19,155.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 2 ม.ค. 2563

2 2,080.00 2,080.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 30/2563

2,080.00 2,080.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 8 ม.ค. 2563

3 54,467.00 54,467.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พีที การค้า ร้าน พีที การค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 31/2563

54,467.00 54,467.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 8 ม.ค. 2563

4 23,533.00 23,533.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นราพาณิชย์ หจก.นราพาณิชย์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 32/2563

23,533.00 23,533.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 8 ม.ค. 2563

5 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พัขรสินพาณิชย ์จ ากัด บริษัท พัขรสินพาณิชย ์จ ากัด เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 33/2563

360.00 360.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 8 ม.ค. 2563

6 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน โทน เอ็นจเีนียร่ิง ร้าน โทน เอ็นจเีนียร่ิง เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 34/2563

1,200.00 1,200.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 8 ม.ค. 2563

7 2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน สนั่นการช่าง ร้าน สนั่นการช่าง เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 35/2563

2,600.00 2,600.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 8 ม.ค. 2563

8 2,185.00 2,185.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซือง่วนเฮง ร้าน ซือง่วนเฮง เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 36/2563

2,185.00 2,185.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 8 ม.ค. 2563

9 18,410.00 18,410.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอทีการไฟฟ้า ร้าน เอทีการไฟฟ้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 37/2563

18,410.00 18,410.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 30 ม.ค. 2563

9 20,445.00 20,445.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอทีการไฟฟ้า ร้าน เอทีการไฟฟ้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 38/2563

20,445.00 20,445.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 30 ม.ค. 2563

10 6,240.00 6,240.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เมืองน่านซัพพลาย ร้าน เมืองน่านซัพพลาย เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 39/2563

6,240.00 6,240.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 30 ม.ค. 2563

ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (สถานีสูบน้ า)

ซ้ือวสัดุไฟฟ้า

ซ้ือวสัดุไฟฟ้า

ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์

ซ้ือวสัดุการเกษตร

ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (ศธ)

ซ้ือวสัดุโครงการจดัซ้ือวสัดุงานวนัเด็ก (ศธ)

ซ้ือวสัดุโครงการวนัเด็ก (ศธ)

ซ้ือวสัดุส านักงาน (สป)

ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (คลัง)

ซ้ือวสัดุส านักงาน (คลัง)

สรปุผลการจัดซือ้จัดจ้าง  เดือน มกราคม 2563

ประจ ำปีงบประมำณ 2563  ขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

งานจัดซือ้จัดจ้าง ราคากลาง วธีิจัดซือ้จัดจ้าง



ล าดับ วงเงินทีจ่ัดซือ้ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ จัดจ้าง (บาท) และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซือ้หรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซือ้หรอืจ้าง

สรปุผลการจัดซือ้จัดจ้าง  เดือน มกราคม 2563

ประจ ำปีงบประมำณ 2563  ขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

งานจัดซือ้จัดจ้าง ราคากลาง วธีิจัดซือ้จัดจ้าง

11 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเปร่ือง ไชยวงศ์ นายเปร่ือง ไชยวงศ์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจา้งเลขที่ 21/2563

10,000.00 10,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 9 ม.ค. 2563

12 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางรุ่งเรือง บุญตัน นางรุ่งเรือง บุญตัน เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจา้งเลขที่ 22/2563

12,000.00 12,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 9 ม.ค. 2563

13 3,950.00 3,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พีระเอ็นจเีนียร่ิง ร้าน พีระเอ็นจเีนียร่ิง เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจา้งเลขที่ 23/2563

3,950.00 3,950.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 9 ม.ค. 2563

14 2,410.00 2,410.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาคภูมิมอเตอร์แอร์ ร้าน ภาคภูมิมอเตอร์แอร์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจา้งเลขที่ 24/2563

2,410.00 2,410.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 9 ม.ค. 2563

15 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาคภูมิมอเตอร์แอร์ ร้าน ภาคภูมิมอเตอร์แอร์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจา้งเลขที่ 25/2563

2,000.00 2,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 9 ม.ค. 2563

16 3,750.00 3,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาคภูมิมอเตอร์แอร์ ร้าน ภาคภูมิมอเตอร์แอร์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจา้งเลขที่ 26/2563

3,750.00 3,750.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 9 ม.ค. 2563

17 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน-กรวด-ทราย ม.17-ม.8 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวษิณุ  จองค า นายวษิณุ  จองค า เสนอราคารายเดียว สัญญาจา้งเลขที่ 5/2563

27,000.00 27,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 9 ม.ค. 2563

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าล้อ หมู่ที่ 1 226,000.00 227,000.00 e-bidding หจก.น่านวรรณงาม หจก.น่านวรรณงาม เสนอราคา 2 ราย สัญญาจา้งเลขที่ 6/2563

226,000 226,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 9 ม.ค. 2563

หจก.โยไชยก่อสร้าง

227,000

จา้งปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ (ไซเรน)

บต-833

จา้งปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ (แอร์)

บต-833

จา้งปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ (แอร์)

80-4768

จา้งปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ (แอร์)

บจ-3330

จา้งเหมาประกอบอาหาร

จา้งเหมาท าป้ายโครงการงานวนัเด็กแห่งชาติ 2563



ล าดับ วงเงินทีจ่ัดซือ้ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ จัดจ้าง (บาท) และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซือ้หรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซือ้หรอืจ้าง

สรปุผลการจัดซือ้จัดจ้าง  เดือน มกราคม 2563

ประจ ำปีงบประมำณ 2563  ขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

งานจัดซือ้จัดจ้าง ราคากลาง วธีิจัดซือ้จัดจ้าง

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสงดาว หมู่ที่ 2 225,000.00 226,000.00 e-bidding หจก.น่านวรรณงาม หจก.น่านวรรณงาม เสนอราคา 2 ราย สัญญาจา้งเลขที่ 7/2563

225,000 225,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 9 ม.ค. 2563

หจก.โยไชยก่อสร้าง

226,000

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 4 222,800.00 224,000.00 e-bidding หจก.น่านวรรณงาม หจก.น่านวรรณงาม เสนอราคา 2 ราย สัญญาจา้งเลขที่ 8/2563

222,800 222,800.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 9 ม.ค. 2563

หจก.โยไชยก่อสร้าง

224,000

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ าใส หมู่ที่ 5 49,000.00 60,000.00 e-bidding หจก.น่านวรรณงาม หจก.น่านวรรณงาม เสนอราคา 2 ราย สัญญาจา้งเลขที่ 9/2563

49,000 49,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 13 ม.ค.2563

หจก.โยไชยก่อสร้าง

60,000

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุปผาราม หมู่ที่ 9 24,000.00 25,000.00 e-bidding หจก.น่านวรรณงาม หจก.น่านวรรณงาม เสนอราคา 2 ราย สัญญาจา้งเลขที่ 10/2563

24,000 24,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 13 ม.ค.2563

หจก.โยไชยก่อสร้าง

25,000

23 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านน้ าต้วน หมู่ที่ 8 298,000.00 298,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุชน  พิยะ นายสุชน  พิยะ เสนอราคารายเดียว สัญญาจา้งเลขที่ 11/2563

298,000.00 298,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 13 ม.ค.2563

24 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยค า หมู่ที่ 11 224,000.00 226,000.00 e-bidding หจก.น่านวรรณงาม หจก.โยไชยก่อสร้าง เสนอราคา 2 ราย สัญญาจา้งเลขที่ 12/2563

226,000 224,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 15 ม.ค. 2563

หจก.โยไชยก่อสร้าง

224,000

25 ปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ าสถานีสูบน้ าบ้านค้ังถี่ หมู่ที่ 13 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุชน  พิยะ นายสุชน  พิยะ เสนอราคารายเดียว สัญญาจา้งเลขที่ 13/2563



ล าดับ วงเงินทีจ่ัดซือ้ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ จัดจ้าง (บาท) และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซือ้หรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซือ้หรอืจ้าง

สรปุผลการจัดซือ้จัดจ้าง  เดือน มกราคม 2563

ประจ ำปีงบประมำณ 2563  ขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

งานจัดซือ้จัดจ้าง ราคากลาง วธีิจัดซือ้จัดจ้าง

32,000.00 32,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 14 ม.ค. 2563

26 ปรับปรุงระบบประปาศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านฝายแก้ว 13,900.00 13,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีทีการค้า ร้านพีทีการค้า เสนอราคารายเดียว สัญญาจา้งเลขที่ 14/2563

13,900.00 13,900.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 16 ม.ค. 2563

27 ก่อสร้างศาลาป่าสุสานบ้านห้วยไฮ หมู่ที่ 14 338,000.00 339,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธารทองน่านก่อสร้าง หจก.ธารทองน่านก่อสร้าง เสนอราคารายเดียว สัญญาจา้งเลขที่ 15/2563

338,000.00 338,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 21 ม.ค. 2563

28 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. บ้านบุปผาราม หมู่ที่ 9 185,900.00 201,000.00 e-bidding หจก.น่านวรรณงาม หจก.แสงดาวรวมช่าง เสนอราคา 3 ราย สัญญาจา้งเลขที่ 16/2563

194,000.00 185,900.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 17 ม.ค. 2563

หจก.แสงดาวรวมช่าง

185,900.00

หจก.บุญล้อมเจริญสิน

200,000.00

29 ก่อสร้างหอกระจายข่าวบ้านแหด หมู่ที่ 12 199,000.00 224,000.00 e-bidding หจก.แสงดาวรวมช่าง หจก.แสงดาวรวมช่าง เสนอราคา 2 ราย สัญญาจา้งเลขที่ 17/2563

199,000.00 199,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 17 ม.ค. 2563

หจก.บุญล้อมเจริญสิน

224,000.00

30 ซ่อมแซมฝารางระบายน้ า บ้านค้ังถี่ หมู่ที่ 13 160,200.00 180,000.00 e-bidding หจก.น่านวรรณงาม หจก.แสงดาวรวมช่าง เสนอราคา 3 ราย สัญญาจา้งเลขที่ 18/2563

175,000.00 160,200.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 17 ม.ค. 2563

หจก.แสงดาวรวมช่าง

160,200.00

หจก.บุญล้อมเจริญสิน

180,000.00

31 ก่อสร้างรางระบายน้ า บ้านค้ังถี่ หมุ่ที่ 13 38,500.00 41,000.00 e-bidding หจก.แสงดาวรวมช่าง หจก.แสงดาวรวมช่าง เสนอราคา 2 ราย สัญญาจา้งเลขที่ 19/2563

38,500.00 38,500.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 17 ม.ค. 2563



ล าดับ วงเงินทีจ่ัดซือ้ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ จัดจ้าง (บาท) และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซือ้หรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซือ้หรอืจ้าง

สรปุผลการจัดซือ้จัดจ้าง  เดือน มกราคม 2563

ประจ ำปีงบประมำณ 2563  ขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

งานจัดซือ้จัดจ้าง ราคากลาง วธีิจัดซือ้จัดจ้าง

หจก.บุญล้อมเจริญสิน

41,000.00

32 ก่อสร้างโรงเก็บเรือแข่งบ้านหัวเวยีงเหนือ หมู่ที่ 6 198,600.00 227,000.00 e-bidding หจก.น่านวรรณงาม หจก.แสงดาวรวมช่าง เสนอราคา 3 ราย สัญญาจา้งเลขที่ 20/2563

219,000.00 198,600.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 17 ม.ค. 2563

หจก.แสงดาวรวมช่าง

198,600.00

หจก.บุญล้อมเจริญสิน

227,000.00

33 ปรับปรุงศูนยส์าธารณสุขมูลฐานบ้านปัวชัย หมู่ที่ 7 177,100.00 199,000.00 e-bidding หจก.แสงดาวรวมช่าง หจก.แสงดาวรวมช่าง เสนอราคารายเดียว สัญญาจา้งเลขที่ 21/2563

177,100.00 177,100.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 17 ม.ค. 2563

34 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าล้อ หมู่ที่ 1 459,000.00 460,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธารทองน่านก่อสร้าง หจก.ธารทองน่านก่อสร้าง เสนอราคารายเดียว สัญญาจา้งเลขที่ 22/2563

459,000.00 459,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 21 ม.ค. 2563

35 ก่อสร้างศาลาป่าสุสานบ้านห้วยไฮ หมู่ที่ 14 213,000.00 216,000.00 e-bidding หจก.น่านวรรณงาม หจก.น่านวรรณงาม เสนอราคารายเดียว สัญญาจา้งเลขที่ 23/2563

213,000.00 213,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 23 ม.ค. 2563

36 ก่อสร้างรางระบายน้ าบ้านดงป่าสัก หมู่ที่ 10 221,000.00 225,000.00 e-bidding หจก.น่านวรรณงาม หจก.น่านวรรณงาม เสนอราคารายเดียว สัญญาจา้งเลขที่ 24/2563

221,000.00 221,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 23 ม.ค. 2563

37 ก่อสร้างศาลาป่าสุสานบ้านหนองเจริญ หมู่ที่ 16 154,000.00 158,000.00 e-bidding หจก.น่านวรรณงาม หจก.น่านวรรณงาม เสนอราคารายเดียว สัญญาจา้งเลขที่ 25/2563

154,000.00 154,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 23 ม.ค. 2563

38 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล.บ้านนิคม หมู่ที่ 15 179,000.00 230,000.00 e-bidding หจก.น่านวรรณงาม หจก.น่านวรรณงาม เสนอราคา 3 ราย สัญญาจา้งเลขที่ 26/2563

179,000.00 179,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 23 ม.ค. 2563

หจก.โยไชยก่อสร้าง



ล าดับ วงเงินทีจ่ัดซือ้ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ จัดจ้าง (บาท) และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซือ้หรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซือ้หรอืจ้าง

สรปุผลการจัดซือ้จัดจ้าง  เดือน มกราคม 2563

ประจ ำปีงบประมำณ 2563  ขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

งานจัดซือ้จัดจ้าง ราคากลาง วธีิจัดซือ้จัดจ้าง

196,000.00

หจก.บุญล้อมเจริญสิน

212,000

39 ปรับปรุงต่อเติมศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านฝายแก้ว 79,000.00 79,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธารทองน่านก่อสร้าง หจก.ธารทองน่านก่อสร้าง เสนอราคารายเดียว สัญญาจา้งเลขที่ 27/2563

79,000.00 79,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 23 ม.ค. 2563

40 ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ศพด.ต.ฝายแก้ว 56,000.00 56,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีทีการค้า ร้านพีทีการค้า เสนอราคารายเดียว สัญญาจา้งเลขที่ 28/2563

56,000.00 56,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 23 ม.ค. 2563

41 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน(Fax) สป 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีช๊อป ร้านไอทีช๊อป เสนอราคารายเดียว สัญญาซ้ือเลขที่ 4/2563

9,500.00 9,500.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 7 ม.ค. 2563

42 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (ศึกษา) 8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแดนเซอร์วสิ ร้านแดนเซอร์วสิ เสนอราคารายเดียว สัญญาซ้ือเลขที่ 5/2563

8,400.00 8,400.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 7 ม.ค. 2563

43 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล แบบ 1 (คลัง) 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีช๊อป ร้านไอทีช๊อป เสนอราคารายเดียว สัญญาซ้ือคอมพิวเตอร์ 1/2563

22,000.00 22,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 7 ม.ค. 2563

44 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล แบบ 2 (ช่าง) 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีช๊อป ร้านไอทีช๊อป เสนอราคารายเดียว สัญญาซ้ือคอมพิวเตอร์ 2/2563

30,000.00 30,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 7 ม.ค. 2563

4,254,685.00 4,448,585.00 4,254,685.00              

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

                    เจา้พนักงานพัสดุช านาญงาน                 ผู้อ านวยการกองคลัง อบต.ฝายแก้ว           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว

                        (ลงชื่อ)  (ลงชื่อ)  พันต ารวจโท

                            (ประสิทธิ์  กลาสี)

รวมจ ำนวนเงิน

(ลงชื่อ)                                               (ลงชื่อ)
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