
ล าดับ วงเงินที่จัดซื้อ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ จัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 27/2564

1,400.00 1,400.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 4 ม.ค.2564

2 14,808.00 14,808.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 28/2564

14,808.00 14,808.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 18 ม.ค.2564

3 2,675.00 2,675.00 เฉพาะเจาะจง บ.พัชรสินพาณิชย์ บ.พัชรสินพาณิชย์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 29/2564

2,675.00 2,675.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 18 ม.ค.2564

4 7,990.00 7,990.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 30/2564

7,990.00 7,990.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 19 ม.ค.2564

5 11,282.00 11,282.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 31/2564

11,282.00 11,282.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 19 ม.ค.2564

6 1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 32/2564

1,750.00 1,750.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 21 ม.ค.2564

7 7,555.00 7,555.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 33/2564

7,555.00 7,555.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 21 ม.ค.2564

8 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีช๊อป ร้านไอทีช๊อป เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 34/2564

12,000.00 12,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 21 ม.ค.2564

9 5,760.00 5,760.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 35/2564

5,760.00 5,760.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 21 ม.ค.2564

10 1,780.00 1,780.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามโกบอล บ.สยามโกบอล เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 36/2564

1,780.00 1,780.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 21 ม.ค.2564

11 11,538.00 11,538.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนิวก๊อปปี้ ร้านนิวก๊อปปี้ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่ 29/2564

11,538.00 11,538.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 21 ม.ค.2564

12 7,775.00 7,775.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนิวก๊อปปี้ ร้านนิวก๊อปปี้ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่ 30/2564

จ้างเหมาถ่ายเอกสาร(สป)

จ้างเหมาถ่ายเอกสาร(ศธ)

ซ้ือวัสดุอื่น(ช่าง)

ซ้ือวัสดุส านักงาน(คลัง)

ซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย (สธ)

ซ้ือวัสดุส านักงาน(ช่าง)

ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์(คลัง)

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว(สธ)

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว(สป)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือนมกราคม 2564

ประจ ำปีงบประมำณ 2564  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

งานจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

ซ้ือวัสดุส านักงาน(ศธ)

ซ้ือวัสดุส านักงาน (สป)

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (คลัง)



ล าดับ วงเงินที่จัดซื้อ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ จัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือนมกราคม 2564

ประจ ำปีงบประมำณ 2564  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

งานจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

7,775.00 7,775.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 21 ม.ค.2564

13 193,900.00 277,000.00 e-bidding บ.เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท์ จ ากัด หจก.ช.โชคสกุลการโยธา เสนอราคา 8 ราย สัญญาจ้างเลขที่ 21/2564

277,000.00 193,900.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 7 ม.ค.2564

หจก.น่านวรรณงาม

220,000.00

หจก.เมืองจงัคอนสตรัคชั่น

220,000.00

หจก.สรรเสริญการสร้าง

180,000.00

หจก.ช.โชคสกุลการโยธา

193,900.00

หจก.บุญล้อมเจริญสิน เอ็นจเินี่ยร่ิง

233,000.00

หจก.ภคภัทรการโยธา

208,000.00

หจก.ธนกฤตการโยธา

220,000.00

14 556,000.00 821,000.00 e-bidding บ.เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท์ จ ากัด หจก.ช.โชคสกุลการโยธา เสนอราคา 8 ราย สัญญาจ้างเลขที่ 22/2564

771,000.00 556,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 7 ม.ค.2564

หจก.น่านวรรณงาม

695,000.00

หจก.เมืองจงัคอนสตรัคชั่น

688,000.00

ปรับปรุงซ่อมแซมตล่ิงพัง ม.4

ปรัปบรุงซ่อมแซมตล่ิงพัง ม.10



ล าดับ วงเงินที่จัดซื้อ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ จัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือนมกราคม 2564

ประจ ำปีงบประมำณ 2564  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

งานจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

หจก.สรรเสริญการสร้าง

599,000.00

หจก.ช.โชคสกุลการโยธา

556,000.00

หจก.บุญล้อมเจริญสิน เอ็นจเินี่ยร่ิง

729,000.00

หจก.ภคภัทรการโยธา

658,000.00

หจก.ธนกฤตการโยธา

720,000.00

15 923,000.00 1,119,000.00 e-bidding หจก.ต้นน่าน หจก.ธ.ธนชัยคอนสตรัคชั่น เสนอราคา 4 ราย สัญญาจ้างเลขที่ 23/2564

1,060,000.00 923,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 14 ม.ค.2564

หจก.ธ.ธนชัยคอนสตรัคชั่น

923,000.00

หจก.น่าน สวิมมิง่พูล แอนด์ ซัพพลาย

975,000.00

หจก.บุญล้อมเจริญสิน เอน็จเินีย่ร่ิง

949,000.00

16 53,000.00 53,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุชน พิยะ นายสุชน พิยะ เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเลขที่ 24/2564

53,000.00 53,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 8 ม.ค. 2564

17 910,000.00 1,789,000.00 e-bidding บ.บี อี ซี เอ็นจิเนี่ยร่ิง หจก.พัฒนไชยการโยธา เสนอราคา 11 ราย สัญญาจ้างเลขที่ 25/2564

1,710,000.00 910,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 14 ม.ค.2564

หจก.ต้ังธ ารงค์กิจ

ก่อสร้างถนน คสล.ม.4 - ม.12

ซ่อมแซมระบบประปาบ้านปัวชัย ม.7

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ม.8



ล าดับ วงเงินที่จัดซื้อ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ จัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือนมกราคม 2564

ประจ ำปีงบประมำณ 2564  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

งานจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

1,329,900.00

หจก.ช้างไทยการโยธา

1,597,000.00

หจก.โยไชยก่อสร้าง

1,098,900.00

หจก.เมืองจังคอนสตรัคชั่น

1,099,000.93

หจก.น่านคอนสตรัคชั่น

1,195,000.00

หจก.พัฒนไชยการโยธา

910,000.00

หจก.เคการโยธา

1,199,758.00

หจก.ศ.วัชราการก่อสร้าง

1,195,000.00

หจก.แสงดาวรวมช่าง

1,149,990.00

หจก.ต้ัมชัยรับเหมาก่อสร้าง

1,400,000.00

18 ก่อสร้างศาลาป่าสุสาน ม.5 326,000.00 327,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ศ.วัชราการก่อสร้าง หจก. ศ.วัชราการก่อสร้าง เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเลขที่ 26/2564

326,000.00 326,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 18 ม.ต. 2564



ล าดับ วงเงินที่จัดซื้อ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ จัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือนมกราคม 2564

ประจ ำปีงบประมำณ 2564  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

งานจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

19 ก่อสร้างถนน คสล. ม. 17 399,000.00 400,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เมืองจังคอนสตรัคชั่น หจก.เมืองจังคอนสตรัคชั่น เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเลขที่ 27/2564

399,000.00 399,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 19 ม.ต. 2564

3,447,213.00  4,872,313.00 3,447,213.00              

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

                    เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน                 ผู้อ านวยการกองคลัง อบต.ฝายแก้ว           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว

                        (ลงชื่อ)  (ลงชื่อ)  พันต ารวจโท

                            (ประสิทธิ์  กลาสี)

รวมจ ำนวนเงนิ

(ลงชื่อ)                                               (ลงชื่อ)


