
ล าดับ วงเงินที่จัดซื้อ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ จัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1 4,037.00 4,037.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน ้าด่ืมดุจเพชร ร้านน ้าด่ืมดุจเพชร เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซื อเลขที่ 14/2564

4,037.00 4,037.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่้าหนด ลงวันที่ 2 พ.ย. 25623

2 2,695.00 2,695.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสุนทรน่าน ร้านศรีสุนทรน่าน เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซื อเลขที่ 15/2564

2,695.00 2,695.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่้าหนด ลงวันที่ 2 พ.ย. 2563

3 20,900.00 20,900.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย ค้ามูลอินทร์ นายวุฒิชัย ค้ามูลอินทร์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่ 8/2564

20,900.00 20,900.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่้าหนด ลงวันที่ 3 พ.ย. 2563

4 1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีช๊อป ร้านไอทีช๊อป เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่ 9/2564

1,250.00 1,250.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่้าหนด ลงวันที่ 3 พ.ย. 2563

5 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่ 10/2564

700.00 700.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่้าหนด ลงวันที่ 3 พ.ย. 2563

6 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชวน ทองมา นายชวน ทองมา เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่ 11/2564

10,000.00 10,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่้าหนด ลงวันที่ 6 พ.ย. 2563

7 9,252.29 9,252.29 เฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสัน บ.สยามนิสสัน เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่ 12/2564

9,252.29 9,252.29 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่้าหนด ลงวันที่ 3 พ.ย. 2563

8 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายจ้านงค์ ค้าแคว่น นายจ้านงค์ ค้าแคว่น เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่ 13/2564

3,600.00 3,600.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่้าหนด ลงวันที่ 9 พ.ย. 2563

9 51,300.00 51,300.00 เฉพาะเจาะจง อู่ ช่างหวัน อู่ ช่างหวัน เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่ 14/2564

51,300.00 51,300.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่้าหนด ลงวันที่ 9 พ.ย. 2563

10 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง อู่ อ.การช่าง อู่ อ.การช่าง เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่ 15/2564

1,800.00 1,800.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่้าหนด ลงวันที่ 16 พ.ย. 2563

11 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง อู่ อ.การช่าง อู่ อ.การช่าง เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่ 16/2564

1,000.00 1,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่้าหนด ลงวันที่ 16 พ.ย. 2563

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือนพฤศจิกายน 2563

ประจ ำปีงบประมำณ 2564  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

งานจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

วัสดุงานบ้านงานครัว (น ้าด่ืม 1ต.ค.-31 ต.ค.63)

วัสดุก่อสร้าง (ช่าง)

จ้างเหมาตัดหญ้า

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ(บต.833 น่าน)

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ(1กข-581)

จ้าบงขนย้ายท่อระบายน ้าบ้านห้วยไฮ ม.14

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ(1กข-9097)

จ้างเหมาปรัปบรุงซ่อมแซม ศพด.บ้านบุปผาราม

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ(80-4768)

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ(80-6340)



ล าดับ วงเงินที่จัดซื้อ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ จัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือนพฤศจิกายน 2563

ประจ ำปีงบประมำณ 2564  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

งานจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

12 1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโลมอิเลคทริค ร้านโลมอิเลคทริค เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่ 17/2564

1,900.00 1,900.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่้าหนด ลงวันที่ 16 พ.ย. 2563

13 550.00 550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปริ นเตอร์แอนด์เซอร์วิส ร้านปริ นเตอร์แอนด์เซอร์วิส เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่ 18/2564

550.00 550.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่้าหนด ลงวันที่ 16 พ.ย. 2563

14 870.00 870.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโลมอิเลคทริค ร้านโลมอิเลคทริค เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่ 19/2564

870.00 870.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่้าหนด ลงวันที่ 16 พ.ย. 2563

15 17,980.00 17,980.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลัคกี  เวล เทรดดิ ง ร้านลัคกี  เวล เทรดดิ ง เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่ 20/2564

17,980.00 17,980.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่้าหนด ลงวันที่ 16 พ.ย. 2563

16 7,850.00 7,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอารีส่ือสาร ร้านอารีส่ือสาร เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่ 21/2564

7,850.00 7,850.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่้าหนด ลงวันที่ 16 พ.ย. 2563

17 66,990.00 66,990.00 เฉพาะเจาะจง อู่ อ.การช่าง อู่ อ.การช่าง เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่ 22/2564

66,990.00 66,990.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่้าหนด ลงวันที่ 16 พ.ย. 2563

18 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กองศรีก่อสร้าง หจก.กองศรีก่อสร้าง เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเลขที่ 132564

54,000.00 54,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่้าหนด ลงวันที่ 16 พ.ย. 2563

256,674.29    256,674.29    256,674.29                 

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

                    เจ้าพนักงานพัสดุช้านาญงาน                 ผู้อ้านวยการกองคลัง อบต.ฝายแก้ว           ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลฝายแก้ว               นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลฝายแก้ว

(ลงชื่อ)                                               (ลงชื่อ)                         (ลงชื่อ)  (ลงชื่อ)  พันต้ารวจโท

                            (ประสิทธิ์  กลาสี)

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ(บฉ-3330)

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ(บต.833 น่าน)

จ้างซ่อมเคร่ืองปริ นเตอร์ EPSON (ช่าง)

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ(80-9967)

จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพ่นละอองฝอย

รวมจ ำนวนเงนิ

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ(80-6340)

ปรับปรุงซ่อมแซมท่อ คสล.ม.4


