
ล าดับ วงเงินทีจ่ัดซือ้ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ จัดจ้าง (บาท) และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซือ้หรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซือ้หรอืจ้าง

1 1,719.00 1,719.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 54/2563

1,719.00 1,719.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 6 มี.ค. 2563

2 1,902.00 1,902.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 55/2563

1,902.00 1,902.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 6 มี.ค. 2563

3 1,920.00 1,920.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 56/2563

1,920.00 1,920.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 6 มี.ค. 2563

4 8,800.00 8,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น เอ็น สโตร์ ร้าน เอ็น เอ็น สโตร์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 57/2563

8,800.00 8,800.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 9 มี.ค. 2563

5 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองน่านซัพพลาย ร้านเมืองน่านซัพพลาย เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 58/2563

6,600.00 6,600.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 9 มี.ค. 2563

6 1,440.00 1,440.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 59/2563

1,440.00 1,440.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 11 มี.ค. 2563

7 8,835.00 8,835.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 60/2563

8,835.00 8,835.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 11 มี.ค. 2563

8 49,500.00 49,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแก่นปศุสัตว์ ร้านน้ าแก่นปศุสัตว์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 61/2563

49,500.00 49,500.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 13 มี.ค. 2563

9 2,160.00 2,160.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 62/2563

2,160.00 2,160.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 24 มี.ค. 2563

10 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เต็งไตรรัตน์ จ ากัด บริษัท เต็งไตรรัตน์ จ ากัด เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 63/2563

1,000.00 1,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 24 มี.ค. 2563

11 44,478.00 44,478.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น เอ็น สโตร์ ร้าน เอ็น เอ็น สโตร์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 64/2563

44,478.00 44,478.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 24 มี.ค. 2563

ซ้ือวสัดุส านักงาน (ศธ)

ซ้ือวสัดุส านักงาน (สป)

ซ้ือวสัดุส านักงาน (ช่าง)

ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว (สธ)

ซ้ือวสัดุฝึกอบรมโครงการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า (สธ)

ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (คลัง)

ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว (สป)

สรปุผลการจัดซือ้จัดจ้าง  เดือนมีนาคม 2563

ประจ ำปีงบประมำณ 2563  ขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

งานจัดซือ้จัดจ้าง ราคากลาง วธีิจัดซือ้จัดจ้าง

ซ้ือวคัซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (สธ)

ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว (สธ)

ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงโครงการฝึกอบรมจติอาสา 

ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ท าหน้ากากอนามัย (สธ)



ล าดับ วงเงินทีจ่ัดซือ้ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ จัดจ้าง (บาท) และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซือ้หรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซือ้หรอืจ้าง

สรปุผลการจัดซือ้จัดจ้าง  เดือนมีนาคม 2563

ประจ ำปีงบประมำณ 2563  ขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

งานจัดซือ้จัดจ้าง ราคากลาง วธีิจัดซือ้จัดจ้าง

12 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน โทน เอ็นจเีนียร่ิง ร้าน โทน เอ็นจเีนียร่ิง เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 65/2563

1,400.00 1,400.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 24 มี.ค. 2563

13 1,923.00 1,923.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 66/2563

1,923.00 1,923.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 24 มี.ค. 2563

14 740.00 740.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 67/2563

740.00 740.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 24 มี.ค. 2563

15 5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภาคภูมิมอเตอร์ ร้านภาคภูมิมอเตอร์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 68/2563

5,800.00 5,800.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 24 มี.ค. 2563

16 4,762.00 4,762.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 69/2563

4,762.00 4,762.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 30 มี.ค. 2563

17 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีระซัพพลาย ร้านพีระซัพพลาย เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 70/2563

3,000.00 3,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 30 มี.ค. 2563

18 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอธษิฐาน ศรีสวสัสุขภาพ นายอธษิฐาน ศรีสวสัสุขภาพ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 71/2563

3,500.00 3,500.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 30 มี.ค. 2563

19 1,320.00 1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเฮลธ ิแอนดิซัพพลาย ร้านเฮลธ ิแอนดิซัพพลาย เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 72/2563

1,320.00 1,320.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 30 มี.ค. 2563

20 3,780.00 3,780.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 73/2563

3,780.00 3,780.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 30 มี.ค. 2563

21 125,560.00 125,560.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวาสนาการค้า ร้านวาสนาการค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 74/2563

125,560.00 125,560.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 31 มี.ค. 2563

22 จา้งจดัท าและตกแต่งขบวนงานประเพณีหกเป็ง ปีงบ 63 68,500.00 68,500.00 เฉพาะเจาะจง นายนัยสิทธิ์  คลังกรณ์ นายนัยสิทธิ์  คลังกรณ์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจา้ง 27/2563

ซ้ือวสัดุส านักงาน (ศธ)

ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  (สธ)

ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย ์(สธ) ถุงมือตรวจโรค

ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (ศธ)

ซ้ือวสัดุพาหนะและขนส่ง บต-833 (สป)

ซ้ือวสัดุส านักงาน (คลัง)

ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย ์(สธ)

ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย ์(สธ) เจลล้างมือ

ซ้ือวสัดุฝึกอบรมโครงการข้อมูลข่าวสาร

ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ป้องกัน Covid



ล าดับ วงเงินทีจ่ัดซือ้ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ จัดจ้าง (บาท) และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซือ้หรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซือ้หรอืจ้าง

สรปุผลการจัดซือ้จัดจ้าง  เดือนมีนาคม 2563

ประจ ำปีงบประมำณ 2563  ขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

งานจัดซือ้จัดจ้าง ราคากลาง วธีิจัดซือ้จัดจ้าง

68,500.00 68,500.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 6 มี.ค. 2563

23 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภูเพียงไวนิล ร้านภูเพียงไวนิล เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจา้งเลขที่ 28/2563

600.00 600.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 6 มี.ค. 2563

24 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแดนแอร์เซอร์วสิ ร้านแดนแอร์เซอร์วสิ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจา้งเลขที่ 29/2563

1,800.00 1,800.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 6 มี.ค. 2563

25 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภูเพียงไวนิล ร้านภูเพียงไวนิล เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจา้งเลขที่ 30/2563

600.00 600.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 9 มี.ค. 2563

26 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภูเพียงไวนิล ร้านภูเพียงไวนิล เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจา้งเลขที่ 31/2563

1,200.00 1,200.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 13 มี.ค. 2563

27 8,200.00 8,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเซฟต้ีไฟร์ ร้านเซฟต้ีไฟร์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจา้งเลขที่ 32/2563

8,200.00 8,200.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 13 มี.ค. 2563

28 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์แอนด์เซอร์วสิ ร้านปร้ินเตอร์แอนด์เซอร์วสิ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจา้งเลขที่ 33/2563

1,500.00 1,500.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 24 มี.ค. 2563

29 2,260.00 2,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนิวก๊อปปีเ้ซอร์วสิ ร้านนิวก๊อปปีเ้ซอร์วสิ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจา้งเลขที่ 34/2563

2,260.00 2,260.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 24 มี.ค. 2563

30 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภูเพียงไวนิล ร้านภูเพียงไวนิล เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจา้งเลขที่ 35/2563

600.00 600.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 24 มี.ค. 2563

31 ขัดซ้ือครุภัณฑ์การแพทย ์จ านวน 28 รายการ 2,046,500.00 2,046,500.00 e-bidding หจก.ไบโอเมดิซายด์ หจก.ไบโอเมดิซายด์ เสนอราคา 3 ราย สัญญาจา้งเลขที่ 8/2563

381,390.00 381,390.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 16 เม.ย. 2563

หจก.ซีเอ็มเมดโซลูชั่น หจก.ซีเอ็มเมดโซลูชั่น สัญญาจา้งเลขที่ 9/2563

1,346,950.00 1,346,950.00 ลงวนัที่ 24 เม.ย. 2563

จา้งท าป้านไวนิลโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

จา้งบรรจถุังดับเพลิงโครงการจติอาสาสาธารณภัย

จา้งเหมาป้ายไวนิล (สธ)

จา้งซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ช่าง)

จา้งปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ส านักงาน 

(ใบพัดลมคอยร้อน)

จา้งท าป้ายไวนิลโครงการป้องกันโรคโคโรน่า

จา้งถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มรายการการใช้รถ

จา้งท าป้ายไวนิลโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร



ล าดับ วงเงินทีจ่ัดซือ้ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ จัดจ้าง (บาท) และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซือ้หรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซือ้หรอืจ้าง

สรปุผลการจัดซือ้จัดจ้าง  เดือนมีนาคม 2563

ประจ ำปีงบประมำณ 2563  ขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

งานจัดซือ้จัดจ้าง ราคากลาง วธีิจัดซือ้จัดจ้าง

บ.ชินกฤต จ ากัด บ.ชินกฤต จ ากัด สัญญาจา้งเลขที่ 10/2563

240,000.00 240,000.00 ลงวนัที่ 22 เม.ย. 2563

32 23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวาสนาการค้า ร้านวาสนาการค้า เสนอราคารายเดียว สัญญาจา้งเลขที่ 31/2563

23,000.00 23,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 6 มี.ค. 2563

33 439,500.00 461,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธารทองน่านก่อสร้าง หจก.ธารทองน่านก่อสร้าง เสนอราคารายเดียว สัญญาจา้งเลขที่ 32/2563

439,500.00 439,500.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 17 มี.ค. 2563

34 328,000.00 329,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธารทองน่านก่อสร้าง หจก.ธารทองน่านก่อสร้าง เสนอราคารายเดียว สัญญาจา้งเลขที่ 34/2563

329,000.00 328,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 20 มี.ค. 2563

35 ก่อสร้างถนนลาดยาง Over Lay ม.3 - ม.10 8,219,000.00 8,229,592.00 e-bidding บริษัท แทร็คโก้ จ ากัด บริษัท ส.เต็งไตรรัตน์ เสนอราคา 2 ราย สัญญาจา้งเลขที่ 35/2563

8,226,590.85 8,219,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 25 มีค.2563

บริษัท ส.เต็งไตรรัตน์

8,219,752.20

35 ก่อ3สร้างถนนลาดยาง Over Lay ม.17 - ม.4 2,739,000.00 2,749,538.00 e-bidding บริษัท แทร็คโก้ จ ากัด บริษัท ส.เต็งไตรรัตน์ เสนอราคา 2 ราย สัญญาจา้งเลขที่ 36/2563

2,748,482.25 2,739,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 25 มีค.2563

บริษัท ส.เต็งไตรรัตน์

2,739,917.44

36 ปรับปรุงระบบประปาบาดาลบ้านน้ าต้วน หมู่ที่ 8 61,500.00 61,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุชน พิยะ นายสุชน พิยะ เสนอราคารายเดียว สัญญาจา้งเลขที่ 37/2563

61,500.00 61,500.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 25 มีค.2563

37 ก่อสร้างลาน คสล.บ้านหนองเจริญ หมู่ที่ 16 66,000.00 63,000.00 วธิคัีดเลือก หจก.ธารทองน่านก่อสร้าง หจก.ธารทองน่านก่อสร้าง เสนอราคารายเดียว สัญญาจา้งเลขที่ 37/2563

66,000.00 66,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 31 มี.ค. 2563

14,287,899.00 14,328,529.00  14,257,839.00            รวมจ ำนวนเงิน

จา้งปรับปรุงฝารางระบายน้ าเหล็กบ้านค้ังถี่ หมู่ที่ 13

ก่อสร้างศาลาป่าสุสานบ้านฝายแก้ว หมู่ที่ 3

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงป่าสัก หมู่ที่ 10



ล าดับ วงเงินทีจ่ัดซือ้ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ จัดจ้าง (บาท) และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซือ้หรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซือ้หรอืจ้าง

สรปุผลการจัดซือ้จัดจ้าง  เดือนมีนาคม 2563

ประจ ำปีงบประมำณ 2563  ขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

งานจัดซือ้จัดจ้าง ราคากลาง วธีิจัดซือ้จัดจ้าง

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

                    เจา้พนักงานพัสดุช านาญงาน                 ผู้อ านวยการกองคลัง อบต.ฝายแก้ว           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว

 (ลงชื่อ)  พันต ารวจโท

                            (ประสิทธิ์  กลาสี)

(ลงชื่อ)                                               (ลงชื่อ)                         (ลงชื่อ)



1719
1902
1920
8800
6600
1440
8835

49500
49500
2160
1000

44478
1400
1923
740

5800
4762
3000
3500
1320
3780

125560



68500
600

1200
8200
1500
2260
600

381390
1346950
240000
23000

439500
328000

8219000
2739000

61500
66000

14256839








