
ล าดับ วงเงินที่จัดซื้อ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ จัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1 14,520.00 14,520.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น เอ็น สโตร์ ร้าน เอ็น เอ็น สโตร์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 75/2563

14,520.00 14,520.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 1 เม.ย. 2563

2 7,125.00 7,125.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซือง่วนเฮง ร้านซือง่วนเฮง เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 76/2563

7,125.00 7,125.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 1 เม.ย. 2563

3 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 77/2563

1,800.00 1,800.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 3 เม.ย. 2563

4 3,195.00 3,195.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปางค่าเฟอร์นิเจอร์ ร้านปางค่าเฟอร์นิเจอร์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 78/2563

3,195.00 3,195.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 3 เม.ย. 2563

5 2,322.00 2,322.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสุนทรน่าน หจก.ศรีสุนทรน่าน เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 79/2563

2,322.00 2,322.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 3 เม.ย. 2563

6 13,563.00 13,563.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 80/2563

13,563.00 13,563.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 3 เม.ย. 2563

7 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองน่านซัพพลาย ร้านเมืองน่านซัพพลาย เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 81/2563

7,200.00 7,200.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 3 เม.ย. 2563

8 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวาสนาการค้า ร้านวาสนาการค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 82/2563

15,000.00 15,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 3 เม.ย. 2563

9 1,950.00 1,950.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 83/2563

1,950.00 1,950.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 13 เม.ย. 2563

10 7,329.00 7,329.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัชรสินพาณิชย์ ร้านพัชรสินพาณิชย์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 84/2563

7,329.00 7,329.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 13 เม.ย. 2563

11 7,630.00 7,630.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 85/2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือนเมษายน 2563

ประจ ำปีงบประมำณ 2563  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

งานจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

ซ้ือหน้ากากอนามัย 20 กล่อง (สธ)

ซ้ือวัสดุส านักงาน (คลัง)

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (สธ)

ซ้ืออุปกรณ์ป้องกันโรคโคโรน่า (สธ)

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 

จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (แบบสูบน้ า)

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว

ซ้ืออุปกรณ์ป้องกันโรคโคโรน่า (ซิงค์น้ า) 

ซ้ือวัสดุส านักงาน (คลัง)

ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (ช่าง)

ซ้ือวัสดุส านักงาน (สป)



ล าดับ วงเงินที่จัดซื้อ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ จัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือนเมษายน 2563

ประจ ำปีงบประมำณ 2563  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

งานจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

7,630.00 7,630.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 13 เม.ย. 2563

12 1,525.00 1,525.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 86/2563

1,525.00 1,525.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 13 เม.ย. 2563

13 710.00 710.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 87/2563

710.00 710.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 13 เม.ย. 2563

สว 590.00 590.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 88/2563

590.00 590.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 13 เม.ย. 2563

15 47,950.00 47,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น เอ็น สโตร์ ร้าน เอ็น เอ็น สโตร์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 89/2563

47,950.00 47,950.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 13 เม.ย. 2563

16 6,730.00 6,730.00 เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมดุจเพชร น้ าด่ืมดุจเพชร เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 90/2563

6,730.00 6,730.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 13 เม.ย. 2563

17 77,400.00 77,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญล้อมเจริญสิน ร้านบุญล้อมเจริญสิน เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 91/2563

77,400.00 77,400.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 13 เม.ย. 2563

18 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองน่านซัพพลาย ร้านเมืองน่านซัพพลาย เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 92/2563

4,200.00 4,200.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 30 เม.ย. 2563

16 29,850.00 29,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอทีชอป ร้าน ไอทีชอป เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6/2563

29,850.00 29,850.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 13 เม.ย. 2563

17 12,700.00 12,700.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์  ค าแคว่น นายจ านงค์  ค าแคว่น เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่ 37/2563

12,700.00 12,700.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 24 เม.ย. 2563

18 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง อู่ ช่างหวัน อู่ ช่างหวัน เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่ 38/2563

1,800.00 1,800.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 24 เม.ย. 2563

จ้างขุดบ่อเพื่อป้องกันภัยแล้ง หมู่ที่ 10

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ 

ทะเบียน 80-4768

วัสดุส านักงาน (ศธ)

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ าด่ืม ม.ค 63 - มี.ค. 63)

ซ้ือวัสดุท่อประปาภูเขาโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (คลัง)

ซ้ือวัสดุฝึกอบรมโครงการโรคไวรัสโคโรน่า

ซ้ือระบบสารสนเทศ DLTV ศพด. ต าบลฝายแก้ว

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (สป)

ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (สป)



ล าดับ วงเงินที่จัดซื้อ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ จัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือนเมษายน 2563

ประจ ำปีงบประมำณ 2563  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

งานจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

19 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแดนแอร์เซอร์วิส ร้านแดนแอร์เซอร์วิส เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่ 39/2563

3,000.00 3,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 24 เม.ย. 2563

20 12,160.00 12,160.00 เฉพาะเจาะจง อู่ อ.การช่าง อู่ อ.การช่าง เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่ 40/2563

12,160.00 12,160.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 24 เม.ย. 2563

21 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนี  ธนะวงค์ นางสาวรัชนี  ธนะวงค์ เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเหมาเลขที่ 28/2563

45,000.00 45,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 1 เม.ย. 2563

22 197,700.00 412,000.00 e-bidding หจก.สรรเสริญการสร้าง หจก.สรรเสริญการสร้าง เสนอราคา 7 ราย สัญญาจ้างเหมาเลขที่ 39/2563

197,700.00 197,700.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 8 เม.ย. 2563

หจก.ต้ังธ ารงค์กิจ

200,000.00

หจก.น่านอนุรักษ์

202,000.00

หจก.พลังชัยการโยธา

288,000.00

หจก.ส.ธนโชติการโยธา

205,300.00

หจก.เจริญดี 10

325,900.00

หจก.ก่อทรัพย์ตระการตา

289,009.38

23 300,000.00 301,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ผาแดงเอ็นจิเนี่ยร่ิง จ ากัด บริษัท ผาแดงเอ็นจิเนี่ยร่ิง จ ากัด เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 40/2563

ทะเบียน 80-6340

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน (แอร์ สป.)

นางสาวรัชนี  ธนะวงค์

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ 

จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลกองคลัง

ปรับปรุงฝายห้วยแหดน้อย หมู่ที่ 12

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5



ล าดับ วงเงินที่จัดซื้อ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ จัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือนเมษายน 2563

ประจ ำปีงบประมำณ 2563  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

งานจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

300,000.00 300,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 9 เม.ย. 2563

24 318,000.00 321,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บุญล้อมเจริญสิน หจก.บุญล้อมเจริญสิน เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 41/2563

318,000.00 318,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 15 เม.ย. 2563

25 151,000.00 151,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บุญล้อมเจริญสิน หจก.บุญล้อมเจริญสิน เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 42/2563

151,000.00 151,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 15 เม.ย. 2563

26 1,384,000.00 1,668,000.00 e-bidding หจก.น่านธุรกิจรุ่งเรือง หจก.น่านธุรกิจรุ่งเรือง เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 43/2563

1,384,000.00 1,384,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 20 เม.ย. 2563

27 ก่อสร้างขุดลอกล าห้วยขยอมบ้านนิคม หมู่ที่ 15 120,000.00 249,000.00 e-bidding หจก.สรรเสริญการสร้าง หจก.ต้ังธ ารงค์กิจ เสนอราคา 7 ราย สัญญาจ้างเหมาเลขที่ 44/2563

137,500.00 120,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 17 เม.ย. 2563

หจก.ต้ังธ ารงค์กิจ

120,000.00

หจก.น่านอนุรักษ์

122,000.00

หจก.พลังชัยการโยธา

177,000.00

หจก.ส.ธนโชติการโยธา

123,800.00

หจก.เจริญดี 10

195,900.00

หจก.ก่อทรัพย์ตระการตา

174,292.94

ปรับปรุงต่อเติม รพ.สต.บุปผาราม

ปรับปรุงต่อเติม รพ.สต.บ้านดงป่าสัก

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงป่าสัก



ล าดับ วงเงินที่จัดซื้อ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ จัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือนเมษายน 2563

ประจ ำปีงบประมำณ 2563  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

งานจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

28 392,000.00 392,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ผาแดงเอ็นจิเนี่ยร่ิง จ ากัด บริษัท ผาแดงเอ็นจิเนี่ยร่ิง จ ากัด เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 45/2563

392,000.00 392,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 21 เม.ย. 2563

29 29,850.00 30,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีช๊อป ร้านไอทีช๊อป เสนอราคารายเดียว สัญญาซ้ือเลขที่ 6/2563

29,850.00 29,850.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 13 เม.ย. 2563

30 ขัดซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ จ านวน 28 รายการ 1,968,340.00 2,046,500.00 e-bidding หจก.ไบโอเมดิซายด์ หจก.ไบโอเมดิซายด์ เสนอราคา 3 ราย สัญญาซ้ือเลขที่ 8/2563

381,390.00 381,390.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 16 เม.ย. 2563

หจก.ซีเอ็มเมดโซลูชั่น หจก.ซีเอ็มเมดโซลูชั่น สัญญาซ้ือเลขที่ 9/2563

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

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

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

29,850.00 30,700.00 30,700.00 ร้านไอทีช๊อป ร้านไอทีช๊อป เสนอราคารายเดียว สัญญาซ้ือเลขที่ 7/2563

29,850.00 29,850.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 13 เม.ย. 2563

5,215,989.00  5,927,549.00  5,215,989.00

                                                               (นางสุภา   นาระทะ)                            (นางนภาพร  พิชัย)                                                          (นายวิฑูรย์  จิณะเสน)

                    เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน                 ผู้อ านวยการกองคลัง อบต.ฝายแก้ว           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว

(ลงชื่อ)                                               (ลงชื่อ)

รวมจ ำนวนเงนิ

ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเก็บของ(โรงครัว) หมู่ที่ 4 

                        (ลงชื่อ)  (ลงชื่อ)  พันต ารวจโท

                            (ประสิทธิ์  กลาสี)

ซ้ือระบบสารสนเทศ DLTV ศพด.ต าบลฝายแก้ว

ซ้ือระบบสารสนเทศ DLTV ศพด.บ้านดงป่าสัก







สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 40/2563



สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 41/2563

สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 42/2563

สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 43/2563



สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 45/2563


