
ล าดับ วงเงินที่จัดซื้อ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ จัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1 3,252.00 3,252.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 122/2563

3,252.00 3,252.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 3 ส.ค. 2563

2 2,910.00 2,910.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองน่านซัพพลาย ร้านเมืองน่านซัพพลาย เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 123/2563

2,910.00 2,910.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 3 ส.ค. 2563

3 2,430.00 2,430.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 124/2563

2,430.00 2,430.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 3 ส.ค. 2563

4 17,407.65 17,407.65 เฉพาะเจาะจง ร้านวลัยพาณิชย์ ร้านวลัยพาณิชย์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 125/2563

17,407.65 17,407.65 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 3 ส.ค. 2563

5 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองน่านซัพพลาย ร้านเมืองน่านซัพพลาย เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 126/2563

4,800.00 4,800.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 13 ส.ค. 2563

6 7,865.00 7,865.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 127/2563

7,865.00 7,865.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 13 ส.ค. 2563

7 7,172.00 7,172.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมดุจเพชร ร้านน้ าด่ืมดุจเพชร เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 128/2563

7,172.00 7,172.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 13 ส.ค. 2563

8 920.00 920.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 129/2563

920.00 920.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 13 ส.ค. 2563

9 1,490.00 1,490.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 130/2563

1,490.00 1,490.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 13 ส.ค. 2563

10 940.00 940.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 131/2563

940.00 940.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 13 ส.ค. 2563

11 3,720.00 3,720.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 132/2563

3,720.00 3,720.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 13 ส.ค. 2563

ซ้ือวัสดุก่อสร้าง (ช่าง)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือนเมษายน 2563

ประจ ำปีงบประมำณ 2563  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

งานจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

ซ้ือวัสดุส านักงาน (สป.)

ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (สธ.)

ซ้ือวัสดุส านักงาน (สธ.)

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว น้ าด่ืม พ.ค.-ก.ค. 63

ซ้ือวัสดุส านักงาน (สป.)

วัสดุส านักงาน (ศึกษาฯ)

ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศึกษาฯ)

ซ้ือวัสดุส านักงาน (สป.)

วัสดุส านักงาน (สธ.)

วัสดุงานบ้านงานครัว (สธ.)



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

12 2,436.00 2,436.00 เฉพาะเจาะจง นายเสริม สุรินทร์ นายเสริม สุรินทร์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 133/2563

2,436.00 2,436.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 13 ส.ค. 2563

13 19,866.40 19,866.40 เฉพาะเจาะจง ร้านวลัยพาณิชย์ ร้านวลัยพาณิชย์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 134/2563

19,866.40 19,866.40 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 13 ส.ค. 2563

14 970.00 970.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 135/2563

970.00 970.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 26 ส.ค. 2563

15 2,280.00 2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีระเอ็นจีเนียร่ิง ร้านพีระเอ็นจีเนียร่ิง เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 136/2563

2,280.00 2,280.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 26 ส.ค. 2563

16 2,845.00 2,845.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 137/2563

2,845.00 2,845.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 26 ส.ค. 2563

17 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อู่ อ.ช่าง ร้าน อู่ อ.ช่าง เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 138/2563

1,800.00 1,800.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 26 ส.ค. 2563

18 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นางค ามอญ พรมดวงดี นางค ามอญ พรมดวงดี เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 139/2563

300.00 300.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 26 ส.ค. 2563

19 8,960.00 8,960.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองการยาง ร้านรุ่งเรืองการยาง เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 140/2563

8,960.00 8,960.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 26 ส.ค. 2563

20 17,530.00 17,530.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวลัยพาณิชย์ ร้านวลัยพาณิชย์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 141/2563

17,530.00 17,530.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 26 ส.ค. 2563

21 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาทิตตา กุลทาพรม นางสาวปาทิตตา กุลทาพรม เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 142/2563

600.00 600.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 26 ส.ค. 2563

22 540.00 540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านณรงค์ สารรัตนะ ร้านณรงค์ สารรัตนะ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 143/2563

540.00 540.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 31 ส.ค. 2563

ซ้ือวัสดุก่อสร้าง (ช่าง)

ซ้ือวัสดุโครงการสร้างความเข้มแข็งน (สป.)

ซ้ือวัสดุก่อสร้าง (ช่าง)

ซ้ือวัสดุยานพาหนะฯ นายแสวง ค าช้าง ม.3 

ซ้ือวัสดุยานพาหนะฯ (สายน้ ามันเรือยนต์)

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (สธ.)

ซ้ือวัสดุยานพาหนะฯ (สธ.)

วัสดุก่อสร้าง (ช่าง)

ซ้ือวัสดุยานพาหนะฯ 80-6340 (ยางนอกหลัง)

ซ้ือวัสดุยานพาหนะฯ นายแสวง ค าช้าง ม.3 

ซ้ือป้ายไวนิลโครงการสร้างความเข้มแข็ง (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

23 15,400.00 15,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองน่านซัพพลาย ร้านเมืองน่านซัพพลาย เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 144/2563

15,400.00 15,400.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 31 ส.ค. 2563

24 7,570.00 7,570.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ซือง่วนเฮ็ง หจก.ซือง่วนเฮ็ง เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 145/2563

7,570.00 7,570.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 31 ส.ค. 2563

25 1,363.00 1,363.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 146/2563

1,363.00 1,363.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 31 ส.ค. 2563

26 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 147/2563

2,800.00 2,800.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 31 ส.ค. 2563

27 4,270.00 4,270.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 148/2563

4,270.00 4,270.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 31 ส.ค. 2563

28 19,567.00 19,567.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 149/2563

19,567.00 19,567.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 31 ส.ค. 2563

29 11,580.00 11,580.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองน่านซัพพลาย ร้านเมืองน่านซัพพลาย เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 149/2563

11,580.00 11,580.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 31 ส.ค. 2563

30 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์  ค าแคว่น นายจ านงค์  ค าแคว่น เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่ 60/2563

25,000.00 25,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 21 ส.ค. 2563

31 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านณรงค์ สารรัตนะ ร้านณรงค์ สารรัตนะ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่ 61/2563

500.00 500.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 25 ส.ค. 2563

32 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีชอป ร้านไอทีชอป เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่ 62/2563

36,000.00 36,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 25 ส.ค. 2563

33 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุชน พิยะ นายสุชน พิยะ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่ 63/2563

33,000.00 33,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 25 ส.ค. 2563

ซ้ือวัสดุสส านักงาน (คลัง)

ซ้ือวัสดุส านักงาน (สธ.)

วัสดุส านักงาน (สป.)

ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (สธ.)

จ้างตัดต้นไม้ บ้านบุปผาราม-บ้านแหด

ซ้ือวัสดุก่อสร้าง (ช่าง)

ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (ช่าง)

ซ้ือวัสดุส านักงาน (ศึกษาฯ)

จ้างท าป้าย นางเที่ยง สุชซ้อน

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ ศพด.ฝายแก้ว

ศพด.ทุ่งน้อย

จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านดงป่าสัก-ห้วยก๋วง ม.10



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



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

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

                    เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน                 ผู้อ านวยการกองคลัง อบต.ฝายแก้ว           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว

                            (ประสิทธิ์  กลาสี)

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


