
ล าดับ วงเงินที่จัดซื้อ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ จัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1 3,722.00 3,722.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดุจเพชร ร้านดุจเพชร เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 151/2563

3,722.00 3,722.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 1 ก.ย. 2563

2 4,139.00 4,139.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจงเจริญวัสดุภัณฑ์ ร้านจงเจริญวัสดุภัณฑ์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 152/2563

4,139.00 4,139.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 1 ก.ย. 2563

3 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านณรงค์ สารรัตนะ ร้านณรงค์ สารรัตนะ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 153/2563

500.00 500.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 1 ก.ย. 2563

4 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองน่านซัพพลาย ร้านเมืองน่านซัพพลาย เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 154/2563

8,000.00 8,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 1 ก.ย. 2563

5 7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองน่านซัพพลาย ร้านเมืองน่านซัพพลาย เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 155/2563

7,800.00 7,800.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 1 ก.ย. 2563

6 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน่านเคมีภัณฑ์ ร้านน่านเคมีภัณฑ์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 156/2563

6,400.00 6,400.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 1 ก.ย. 2563

7 2,750.00 2,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองน่านซัพพลาย ร้านเมืองน่านซัพพลาย เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 157/2563

2,750.00 2,750.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 3 ก.ย. 2563

8 5,250.00 5,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสนั่นการช่าง ร้านสนั่นการช่าง เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 158/2563

5,250.00 5,250.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 3 ก.ย. 2563

9 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยวิวัฒน์ค้าข้าว ร้านชัยวิวัฒน์ค้าข้าว เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 159/2563

4,000.00 4,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 3 ก.ย. 2563

10 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเมธี ฝ้ันทา นายเมธี ฝ้ันทา เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 160/2563

4,000.00 4,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 3 ก.ย. 2563

11 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสนั่นการช่าง ร้านสนั่นการช่าง เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 161/2563

1,100.00 1,100.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 3 ก.ย. 2563

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว น้ าด่ืม ส.ค.-ก.ย. 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือนเมษายน 2563

ประจ ำปีงบประมำณ 2563  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

งานจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (สป.)

ซ้ือวัสดุโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน

ซ้ือป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน

ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศึกษาฯ)

วัสดุคอมพิวเตอร์ (คลัง)

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะ 4 ใบ (สธ.)

ซ้ือวัสดุการเกษตร (สป.)

ซ้ือวัสดุก่อสร้าง (ทราย,กระสอบทราย)

ซ้ือวัสดุก่อสร้าง (ทราย)

ซ้ือวัสดุไฟฟ้า



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 2,580.00 2,580.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อู่ อ.การช่าง ร้าน อู่ อ.การช่าง เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่ 64/2563

2,580.00 2,580.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 1 ก.ย. 2563

13 1,020.00 1,020.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภาคภูมิมอเตอร์ ร้านภาคภูมิมอเตอร์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่ 65/2563

1,020.00 1,020.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 2 ก.ย. 2563

14 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีโอพีอาร์ท ร้านพีโอพีอาร์ท เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่ 66/2563

1,800.00 1,800.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 2 ก.ย. 2563

15 895.00 895.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนิวก๊อปปี้ ร้านนิวก๊อปปี้ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่ 67/2563

895.00 895.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 2 ก.ย. 2563

16 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอ๊อด อลูมิเนียม ร้านอ๊อด อลูมิเนียม เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่ 68/2563

3,600.00 3,600.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 2 ก.ย. 2563

17 850.00 850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอารีส่ือสาร ร้านอารีส่ือสาร เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่ 69/2563

850.00 850.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 2 ก.ย. 2563

18 32,950.00 32,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีชอป ร้านไอทีชอป เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่ 70/2563

32,950.00 32,950.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 2 ก.ย. 2563

19 2,940.00 2,940.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสนั่นการช่าง ร้านสนั่นการช่าง เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่ 71/2563

2,940.00 2,940.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 2 ก.ย. 2563

20 3,950.00 3,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวงศ์วิวัฒน์การช่าง ร้านวงศ์วิวัฒน์การช่าง เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่ 72/2563

3,950.00 3,950.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 2 ก.ย. 2563

21 2,150.00 2,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสนั่นการช่าง ร้านสนั่นการช่าง เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่ 73/2563

2,150.00 2,150.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 3 ก.ย. 2563

22 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมานิตย์ ยาโน นายมานิตย์ ยาโน เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่ 74/2563

4,000.00 4,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 18 ก.ย. 2563

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ 809967

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ (สธ.)

ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

(สธ.)

จ้างท าป้ายไวนิล

จ้างถ่ายเอกสาร

ซ่อมแซมประตู (คลัง+สป.)

ซ่อมแซมสวิตซ์ปรับคล่ืนความถี่ฯ

ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาฯ CCTV บ้านค้ังถี่

เคร่ืองตัดหญ้า (สป.)

ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ 

รถขยะ 80-6340 (สธ.)

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้า 441-56-004 (สป.)

จ้างขุดตักดินสไลด์ ม.14



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 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีชอป ร้านไอทีชอป เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่ 75/2563

2,000.00 2,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 18 ก.ย. 2563

24 1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโทน ร้านโทน เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่ 76/2563

1,900.00 1,900.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 18 ก.ย. 2563

จ้างเหมาบริการล้างเคร่ืองปรับอากาศ ช่าง,ศึกษา,ศธ

จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ศึกษาฯ)



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


