
ล าดับ วงเงินที่จัดซื้อ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ จัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง เมืองน่านซัพพลาย เมืองน่านซัพพลาย เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1/2564

3,600.00 3,600.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 12 ต.ค. 63

2 1,560.00 1,560.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.เมืองน่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 2/2564

1,560.00 1,560.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 12 ต.ค. 63

3 1,910.00 1,910.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.เมืองน่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 3/2564

1,910.00 1,910.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 12 ต.ค. 63

4 1,827.00 1,827.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4/2564

1,827.00 1,827.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 12 ต.ค. 63

5 4,620.00 4,620.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 5/2564

4,620.00 4,620.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 12 ต.ค. 63

6 12,800.00 12,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีช๊อป ร้านไอทีช๊อป เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6/2564

12,800.00 12,800.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 12 ต.ค. 63

7 4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีช๊อป ร้านไอทีช๊อป เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 7/2564

4,400.00 4,400.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 12 ต.ค. 63

8 10,415.00 10,415.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 9/2564

10,415.00 10,415.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 28 ต.ค. 63

9 6,140.00 6,140.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 10/2564

6,140.00 6,140.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 28 ต.ค. 63

10 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีช๊อป ร้านไอทีช๊อป เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 11/2564

2,400.00 2,400.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 28 ต.ค. 63

11 22,750.00 22,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีช๊อป ร้านไอทีช๊อป เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 12/2564

22,750.00 22,750.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 28 ต.ค. 63

ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (คลัง)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือนตุลาคม 2563

ประจ ำปีงบประมำณ 2564  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

งานจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (สธ)

ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (คลัง)

วัสดุงานบ้านงานครัว (สป)

วัสดุส านักงาน(ศึกษา)

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สธ)

วัสดุคอมพิวเตอร์ (สป)

วัสดุส านักงาน (สป)

วัสดุส านักงาน (สธ)

วัสดุคอมพิวเตอร์ (คลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ (คลัง)



ล าดับ วงเงินที่จัดซื้อ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ จัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือนตุลาคม 2563

ประจ ำปีงบประมำณ 2564  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

งานจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

12 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีช๊อป ร้านไอทีช๊อป เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 13/2564

8,000.00 8,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 28 ต.ค. 63

13 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์เกษตร(เคร่ืองตัดหญ้าข้อแข็ง) 760.00 760.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสนั่นการช่าง ร้านสนั่นการช่าง เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่ 1/2564

760.00 760.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 5 ต.ค. 63

14 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ (บฉ-3330) 6,870.00 6,870.00 เฉพาะเจาะจง อู่ อ.การช่าง อู่ อ.การช่าง เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่ 2/2564

6,870.00 6,870.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 8 ต.ค. 63

15 จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านน้ าใส ม.5 22,470.00 22,470.00 เฉพาะเจาะจง นายสุชน พิยะ นายสุชน พิยะ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่ 3/2564

22,470.00 22,470.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 14 ต.ค. 63

16 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอม (คลัง) 4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์แอนด์เซอร์วิส ร้านปร้ินเตอร์แอนด์เซอร์วิส เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่ 4/2564

4,400.00 4,400.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 14 ต.ค. 63

17 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอม (ช่าง) 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์แอนด์เซอร์วิส ร้านปร้ินเตอร์แอนด์เซอร์วิส เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่ 5/2564

1,000.00 1,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 14 ต.ค. 63

18 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ (80-6340) 5,920.00 5,920.00 เฉพาะเจาะจง อู่ อ.การช่าง อู่ อ.การช่าง เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่ 6/2564

5,920.00 5,920.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 8 ต.ค. 63

19 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ (บจ-32360) 2,880.00 2,880.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโลมอิเลคทริค ร้านโลมอิเลคทริค เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่ 7/2564

2,880.00 2,880.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 8 ต.ค. 63

20 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสันทัด แยนสัน นายสันทัด แยนสัน เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเหมาเลขที่ 1/2564

108,000.00 108,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

21 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนพรัตน์  สวนสาร นางสาวนพรัตน์  สวนสาร เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเหมาเลขที่ 2/2564

108,000.00 108,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

22 108,000 108,000 เฉพาะเจาะจง นายจิรวัฒน์  แยนสัน นายจิรวัฒน์  แยนสัน เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเหมาเลขที่ 3/2564

วัสดุคอมพิวเตอร์ (ช่าง)

จ้างเหมาท างานปฏิบัติงานประจ ารถกู้ชีพกู้ภัย

 อบต.ฝายแก้ว 

จ้างเหมาท างานปฏิบัติงานประจ ารถกู้ชีพกู้ภัย

 อบต.ฝายแก้ว 

จ้างเหมาท างานปฏิบัติงานประจ ารถกู้ชีพกู้ภัย



ล าดับ วงเงินที่จัดซื้อ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ จัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือนตุลาคม 2563

ประจ ำปีงบประมำณ 2564  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

งานจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

108,000.00 108,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

23 108,000 108,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิตาพร  มีคาพันธ์ นางสาวฐิตาพร  มีคาพันธ์ เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเหมาเลขที่ 4/2564

108,000.00 108,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

24 108,000 108,000 เฉพาะเจาะจง นายจักรกฤษ์  ถือพัฒน์ นายจักรกฤษ์  ถือพัฒน์ เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเหมาเลขที่ 5/2564

108,000.00 108,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

25 จ้างเหมาท างานประจ าท้ายรถบรรทุกน้ าของ อบต.ฝายแก้ว 108,000 108,000 เฉพาะเจาะจง นายยุทธพงษ์  อาริยะ นายยุทธพงษ์  อาริยะ เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเหมาเลขที่ 6/2564

108,000.00 108,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

26 108,000 108,000 เฉพาะเจาะจง นายมนัส  ขอนขาว นายมนัส  ขอนขาว เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเหมาเลขที่ 7/2564

108,000.00 108,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

27 108,000 108,000 เฉพาะเจาะจง นายอดิศร  ถือพัฒน์ นายอดิศร  ถือพัฒน์ เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเหมาเลขที่ 8/2564

108,000.00 108,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

28 108,000 108,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวมิ่งขวัญ  สองเมืองแก่น นางสาวมิ่งขวัญ  สองเมืองแก่น เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเหมาเลขที่ 9/2564

108,000.00 108,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

29 120,000 120,000 เฉพาะเจาะจง นายเชียร  พรมยา นายเชียร  พรมยา เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเหมาเลขที่ 10/2564

120,000.00 120,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

30 108,000 108,000 เฉพาะเจาะจง นายแปลง มาตรา นายแปลง มาตรา เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเหมาเลขที่ 11/2564

108,000.00 108,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

31 108,000 108,000 เฉพาะเจาะจง นายอนันต์  บุญมา นายอนันต์  บุญมา เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเหมาเลขที่ 12/2564

108,000.00 108,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

32 108,000 108,000 เฉพาะเจาะจง นายเสวก เขื่อนค า นายเสวก เขื่อนค า เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเหมาเลขที่ 13/2564

108,000.00 108,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

 อบต.ฝายแก้ว 

จ้างเหมาท างานปฏิบัติงานประจ ารถกู้ชีพกู้ภัยอบต.ฝายแก้ว

จ้างเหมาท างานประจ าท้ายรถบรรทุกน้ าของ อบต.ฝายแก้ว

จ้างเหมาท างานประจ าท้ายรถบรรทุกน้ าของ อบต.ฝายแก้ว

จ้างเหมาท างานประจ าท้ายรถบรรทุกน้ าของ อบต.ฝายแก้ว

จ้างเหมาปฏิบัติงานแม่บ้าน

จ้างเหมาดูแลงานสวนสาธารณะริมน้ าน่านบ้านท่าล้อ

จ้างเหมาท างานประจ าท้ายรถบรรทุกขยะมูลฝอย

ของ อบต.ฝายแก้ว 

จ้างเหมาท างานประจ าท้ายรถบรรทุกขยะมูลฝอย

ของ อบต.ฝายแก้ว 

จ้างเหมาท างานประจ าท้ายรถบรรทุกขยะมูลฝอย

ของ อบต.ฝายแก้ว 



ล าดับ วงเงินที่จัดซื้อ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ จัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือนตุลาคม 2563

ประจ ำปีงบประมำณ 2564  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

งานจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

33 108,000 108,000 เฉพาะเจาะจง นายสไว อาจษา นายสไว อาจษา เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเหมาเลขที่ 14/2564

108,000.00 108,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

34 108,000 108,000 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวัตร  ติละ นายณัฐวัตร  ติละ เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเหมาเลขที่ 15/2564

108,000.00 108,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

35 108,000 108,000 เฉพาะเจาะจง นายมนัส  อรัญ นายมนัส  อรัญ เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเหมาเลขที่ 16/2564

108,000.00 108,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

36 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลัดดาวัลย์  ไชยราช นางสาวลัดดาวัลย์  ไชยราช เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเหมาเลขที่ 17/2563

108,000.00 108,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

37 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลรัตน์  ผลรินทร์ นางสาวกมลรัตน์  ผลรินทร์ เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเหมาเลขที่ 18/2564

108,000.00 108,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

38 จ้างเหมาท างานเก็บขยะ 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง นายชิตพล ค าแคว่น นายชิตพล ค าแคว่น เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเหมาเลขที่ 19/2564

108,000.00 108,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

39 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง นายเกียรติศักด์ิ  วังคีรี นายเกียรติศักด์ิ  วังคีรี เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเหมาเลขที่ 20/2564

108,000.00 108,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

40 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง นายธนากร  สวนเคร่ือง นายธนากร  สวนเคร่ือง เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเหมาเลขที่ 21/2564

108,000.00 108,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

41 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนี จันทะวงศ์ นางสาวรัชนี จันทะวงศ์ เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเหมาเลขที่ 22/2564

108,000.00 108,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

42 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤมล  พรมต๊ะ นางสาวนฤมล  พรมต๊ะ เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเหมาเลขที่ 23/2564

108,000.00 108,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

43 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง นายนพดล  ศรีงาม นายนพดล  ศรีงาม เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเหมาเลขที่ 24/2564

จ้างเหมาท างานประจ าท้ายรถบรรทุกขยะมูลฝอย

ของ อบต.ฝายแก้ว 

จ้างเหมาท างานประจ าท้ายรถบรรทุกขยะมูลฝอย

ของ อบต.ฝายแก้ว 

จ้างเหมาท างานประจ าท้ายรถบรรทุกขยะมูลฝอย

ของ อบต.ฝายแก้ว 

จ้างเหมาคนงานปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี, 

งานพัสดุและทรัพย์สิน รพ.สต.ดงป่าสัก

จ้างเหมาคนงานปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี, 

งานพัสดุและทรัพย์สิน รพ.สต.ฝายแก้ว

จ้างเหมาคนงานปฏิบัติงานพนักงานส ารวจ

จ้างเหมาคนงานปฏิบัติงานพนักงานส ารวจ

จ้างเหมาปฏิบัติงานดูแลศูนย์สูบน้ าบ้านค้ังถี่ ม.13

จ้างเหมาบริการผู้ช่วยธุรการ(คลัง)

จ้างเหมาปฏิบัติงานแผนที่ภาษี



ล าดับ วงเงินที่จัดซื้อ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ จัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือนตุลาคม 2563

ประจ ำปีงบประมำณ 2564  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

งานจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

108,000.00 108,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

44 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง นายลัทธพล  สายแปง นายลัทธพล  สายแปง เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเหมาเลขที่ 25/2564

108,000.00 108,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

45 15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง มจร.น่าน มจร.น่าน เสนอราคารายเดียว บันทึกข้อตกลงเลขที่ 1/2564

15,000.00 15,000 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

46 ก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามล าห้วยแหด ม.3 431,000 438,000 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านธุรกิจรุ่งเรือง หจก.น่านธุรกิจรุ่งเรือง เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเลขที่ 1/2564

431,000.00 431,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2563

47 ซ่อมแซมถนน คสล. ม.13 302,000 303,000 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านธุรกิจรุ่งเรือง หจก.น่านธุรกิจรุ่งเรือง เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเลขที่ 2/2564

302,000.00 302,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2563

48 ปรับปรุงต่อเติมโรงครัว ม.7 137,000 138,000 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านธุรกิจรุ่งเรือง หจก.น่านธุรกิจรุ่งเรือง เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเลขที่ 3/2564

137,000.00 137,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2563

49 ก่อสร้างศาลาประกอบพิธีและลาน คสล.ม.7 120,000 127,000 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านธุรกิจรุ่งเรือง หจก.น่านธุรกิจรุ่งเรือง เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเลขที่ 4/2564

120,000.00 120,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2563

50 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ม.7 131,000 131,200 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านธุรกิจรุ่งเรือง หจก.น่านธุรกิจรุ่งเรือง เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเลขที่ 5/2564

131,000 131,000 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2563

51 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Over Lay ม.2 311,600 324,000 e-bidding บ.แทร็คโก้ จ ากัด บ.แทร็คโก้ จ ากัด เสนอราคา 2 ราย สัญญาจ้างเลขที่ 6/2564

311,600 311,600 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563

บ.ส.เต็งไตรรัตน์(น่าน)จ ากัด

323,704.18

จ้างประเมินคุณภาพการให้บริการปฏิบัติราชการ อปท.

จ้างเหมาท างานซ่อมไฟฟ้าในพื้นที่ อบต.ฝายแก้ว



ล าดับ วงเงินที่จัดซื้อ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ จัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือนตุลาคม 2563

ประจ ำปีงบประมำณ 2564  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

งานจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

52 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Over Lay ม.6 227,600 237,000 e-bidding บ.แทร็คโก้ จ ากัด บ.แทร็คโก้ จ ากัด เสนอราคา 2 ราย สัญญาจ้างเลขที่ 7/2564

227,600 227,600 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563

บ.ส.เต็งไตรรัตน์(น่าน)จ ากัด

236,700.79

53 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Over Lay ม.12 413,500 432,000 e-bidding บ.แทร็คโก้ จ ากัด บ.แทร็คโก้ จ ากัด เสนอราคา 2 ราย สัญญาจ้างเลขที่ 8/2564

413,500 413,500 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563

บ.ส.เต็งไตรรัตน์(น่าน)จ ากัด

431,914.62

54 ปรับปรุงระบบประปาบาดาลบ้านแหด ม.12 34,347 34,347 เฉพาะเจาะจง นายสุชน พิยะ นายสุชน พิยะ เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเลขที่ 9/2564

34,347 34,347 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563

55 ซ่อมแซมถนน คสล.ม.1 115,000 115,000 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านธุรกิจรุ่งเรือง หจก.น่านธุรกิจรุ่งเรือง เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเลขที่ 10/2564

115,000.00 115,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563

56 ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.8 43,000 43,000 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านธุรกิจรุ่งเรือง หจก.น่านธุรกิจรุ่งเรือง เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเลขที่ 11/2564

43,000 43,000 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563

57 ก่อสร้างถนน คสล. ม.17 74,000 74,000 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านธุรกิจรุ่งเรือง หจก.น่านธุรกิจรุ่งเรือง เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเลขที่ 12/2564

74,000 74,000 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563

4,122,569.00  4,179,069.00  4,122,569.00              

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

                    เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน                 ผู้อ านวยการกองคลัง อบต.ฝายแก้ว           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว

                            (ประสิทธิ์  กลาสี)

รวมจ ำนวนเงนิ

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


