
ล าดับ วงเงินที่จัดซื้อ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ จัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1 1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีช๊อบ ร้านไอทีช๊อบ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 16/2564

1,700.00 1,700.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 7 ธ.ค.2563

2 56,820.00 56,820.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอทีการไฟฟ้า ร้านเอทีการไฟฟ้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 17/2564

56,820.00 56,820.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 16 ธ.ค.2563

3 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวาสนาการค้า ร้านวาสนาการค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 18/2564

54,000.00 54,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 16 ธ.ค.2563

4 1,506.00 1,506.00 เฉพาะเจาะจง สยามโกบอล สยามโกบอล เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 19/2564

1,506.00 1,506.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 16 ธ.ค.2563

5 1,050.00 1,050.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีช๊อบ ร้านไอทีช๊อบ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 20/2564

1,050.00 1,050.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 16 ธ.ค.2563

6 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีช๊อบ ร้านไอทีช๊อบ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 21/2564

2,800.00 2,800.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 16 ธ.ค.2563

7 9,440.00 9,440.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไบโอเมดิซายด์ หจก.ไบโอเมดิซายด์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 22/2564

9,440.00 9,440.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 16 ธ.ค.2563

8 24,607.00 24,607.00 เฉพาะเจาะจง สยามโกบอล สยามโกบอล เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 23/2564

24,607.00 24,607.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 16 ธ.ค.2563

9 7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีช๊อบ ร้านไอทีช๊อบ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 24/2564

7,800.00 7,800.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 16 ธ.ค.2563

10 4,219.00 4,219.00 เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมดุจเพชร น้ าด่ืมดุจเพชร เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 25/2564

4,219.00 4,219.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 16 ธ.ค.2563

11 2,550.00 2,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโลมอิเลคทริค ร้านโลมอิเลคทริค เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 26/2564

2,550.00 2,550.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 16 ธ.ค.2563

12 100,100.00 100,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิตติก้องการพิมพ์ ร้านกิตติก้องการพิมพ์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่ 23/2564

วัสดุก่อสร้าง จ านวน 5 รายการ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 6 รายการ(ศธ)

วัสดุงานบ้านงานครัว (น้ าด่ืม 1 พ.ย.-30 พ.ย.63)

วัสดุยานพาหนะ(แบตเตอร่ี 80-9967

จ้างท าปฏิทินประชาสัมพันธ์ ปี 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือนธันวาคม 2563

ประจ ำปีงบประมำณ 2564  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

งานจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

วัสดุคอมพิวเตอร์ (ช่าง)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สธ)

วัสดุไฟฟ้า

วัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอย)

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุคอมพิวเตอร์ (คลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ (ช่าง)



ล าดับ วงเงินที่จัดซื้อ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ จัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือนธันวาคม 2563

ประจ ำปีงบประมำณ 2564  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

งานจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

100,100.00 เฉพาะเจาะจง ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 28 ธ.ค.2563

13 550.00 550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์แอนด์เซอร์วิส ร้านปร้ินเตอร์แอนด์เซอร์วิส เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่ 24/2564

550.00 550.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 28 ธ.ค.2563

14 5,760.00 5,760.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยรัตน์มอเตอร์แอร์ ร้านชัยรัตน์มอเตอร์แอร์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่ 25/2564

5,760.00 5,760.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 28 ธ.ค.2563

15 950.00 950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีช๊อบ ร้านไอทีช๊อบ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่ 26/2564

950.00 950.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 28 ธ.ค.2563

16 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีช๊อบ ร้านไอทีช๊อบ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่ 27/2564

3,000.00 3,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 28 ธ.ค.2563

17 1,950.00 1,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีช๊อบ ร้านไอทีช๊อบ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่ 28/2564

1,950.00 1,950.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 28 ธ.ค.2563

18 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภูเขาบ้านดงป่าสัก ม.10 114,500.00 115,000.00 เฉพาะเจาะจง หจห.ธารทองน่านก่อสร้าง หจห.ธารทองน่านก่อสร้าง เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเลขที่ 14/2564

114,500.00 114,500.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 1 ธ.ค.2563

19 ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านห้วยไฮ ม.14 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชวน ทองมา นายชวน ทองมา เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเลขที่ 15/2564

20,000.00 20,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 14 ธ.ค.2563

413,302.00    413,302.00    413,302.00                 

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

                    เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน                 ผู้อ านวยการกองคลัง อบต.ฝายแก้ว           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว

                        (ลงชื่อ)  (ลงชื่อ)  พันต ารวจโท

                            (ประสิทธิ์  กลาสี)

จ้างซ่อมแซม รถยนต์ บจ-3236(ช่าง)

จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ิน Brother MFC-914CDN

(ลงชื่อ)                                               (ลงชื่อ)

รวมจ ำนวนเงนิ

จ้างซ่อมกล้อง CCTV บ้านค้ังถี่ ม.13

จ้างเหมาล้างแอร์ 2 เคร่ือง(สป)

จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ EPSON (คลัง)


