
ล าดับ วงเงินที่จัดซื้อ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ จัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1 1,950.00 1,950.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สวิมมิ่งพูล หจก.สวิมมิ่งพูล เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 37/2564

1,950.00 1,950.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 12 ก.พ.2564

2 5,175.00 5,175.00 เฉพาะเจาะจง นายสรพงษ์  อุทธิ นายสรพงษ์  อุทธิ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 38/2564

5,175.00 5,175.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 12 ก.พ.2564

3 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยนตรการดับเพลิง ร้านยนตรการดับเพลิง เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 39/2564

3,000.00 3,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 12 ก.พ.2564

4 59,500.00 59,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลัคกี้ เวล เทรดด้ิง ร้านลัคกี้ เวล เทรดด้ิง เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 40/2564

59,500.00 59,500.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 12 ก.พ.2564

5 26,505.00 26,505.00 เฉพาะเจาะจง นางแสงจันทร์  อินต๊ะวิชัย นางแสงจันทร์  อินต๊ะวิชัย เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 41/2564

26,505.00 26,505.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 12 ก.พ.2564

6 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนัยสิทธิ์ คลังกรณ์ นายนัยสิทธิ์ คลังกรณ์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 42/2564

3,000.00 3,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 12 ก.พ.2564

7 17,240.00 17,240.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน่านเคมีภัณฑ์ ร้านน่านเคมีภัณฑ์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 43/2564

17,240.00 17,240.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 12 ก.พ.2564

8 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บ.มิตซูคูอาริยะน่าน บ.มิตซูคูอาริยะน่าน เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่ 31/2564

3,210.00 3,210.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 5 ก.พ.2564

9 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านณัฐวัตรการพิมพ์ ร้านณัฐวัตรการพิมพ์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่ 32/2564

600.00 600.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 15 ก.พ.2564

10 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญเหล่ียม มีบุญ นายบุญเหล่ียม มีบุญ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่ 33/2564

6,400.00 6,400.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 17 ก.พ.2564

11 540.00 540.00 เฉพาะเจาะจง นายเทศ  ตาค า นายเทศ  ตาค า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่ 34/2564

540.00 540.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 18 ก.พ.2564

จ้างซ่อมแซมครุภ ณฑ์ยานพาหนะ(คลัง)

จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ าบ้านท่าล้อ ม.1

ซ้ืออาหารเสริมนม/ไข่ โครงการส่งเสริมสุขภาวะโภชนการ

ซ้ือน้ าด่ืมโครงการหกเป็งแช่แห้ง ปีงบ2564

ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ บฉ.3330

จ้างท าป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

ซ้ือสารTemophos 1%

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือนกุมภาพันธ์ 2564

ประจ ำปีงบประมำณ 2564  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

งานจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สธ)

ซ้ือวัสดุก่อสร้าง

ซ้ือวัสดุฝึกอบรมโครงการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ



ล าดับ วงเงินที่จัดซื้อ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ จัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือนกุมภาพันธ์ 2564

ประจ ำปีงบประมำณ 2564  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

งานจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

12 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านณัฐวัตรการพิมพ์ ร้านณัฐวัตรการพิมพ์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่ 35/2564

300.00 300.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 19 ก.พ.2564

13 จ้างท าป้ายไวนิลโครงการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านณัฐวัตรการพิมพ์ ร้านณัฐวัตรการพิมพ์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่ 36/2564

600.00 600.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 19 ก.พ.2564

14 จ้างจัดท าตกแต่งขบวนงานหกเป็งไหว้สาพระธาตุแช่แห้ง 37,000.00 37,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนัยสิทธิ์ คลังกรณ์ นายนัยสิทธิ์ คลังกรณ์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขที่ 37/2564

37,000.00 37,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 19 ก.พ.2564

15 ก่อสร้างป้ายคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมตัวหนังสือ 77,500.00 78,000.00 วีธีคัดเลือก หจก.เมืองจังคอนสตรัคชั่น หจก.เมืองจังคอนสตรัคชั่น เสนอราคา 2 ราย สัญญาจ้างเลขที่  28/2564

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลฝายแก้ว 77,500.00 77,500.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 5 ก.พ.2564

หจก.พัณณิตาคอนสตรัคชั่น

78,000.00

16 ก่อสร้างโดม รพ.สต.บ้านบุปผาราม 367,600.00 400,000.00 วิธีคัดเลือก หจก.เมืองจังคอนสตรัคชั่น หจก.เมืองจังคอนสตรัคชั่น เสนอราคา 2 ราย สัญญาจ้างเลขที่  29/2564

367,000.00 367,600.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 5 ก.พ.2564

หจก.พัณณิตาคอนสตรัคชั่น

368,600.00

17 ปรับปรุงต่อเติมอาคาร รพ.สต.บ้านบุปผาราม 39,300.00 46,000.00 วิธีคัดเลือก หจก.เมืองจังคอนสตรัคชั่น หจก.เมืองจังคอนสตรัคชั่น เสนอราคา 2 ราย สัญญาจ้างเลขที่  30/2564

39,300.00 39,300.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 5 ก.พ.2564

หจก.พัณณิตาคอนสตรัคชั่น

39,800.00

18 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ม.9 399,000.00 400,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ผาแดงเอ็นจิเนี่ยร่ิง จ ากัด บ.ผาแดงเอ็นจิเนี่ยร่ิง จ ากัด เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเลขที่  31/2564

399,000.00 399,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 5 ก.พ.2564

จ้างท าป้ายไวนิลโครงการถนนเมืองน่านสะอาด



ล าดับ วงเงินที่จัดซื้อ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ จัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือนกุมภาพันธ์ 2564

ประจ ำปีงบประมำณ 2564  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

งานจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

19 ก่อสร้างถนน คสล.ม.12 399,000.00 400,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ผาแดงเอ็นจิเนี่ยร่ิง จ ากัด บ.ผาแดงเอ็นจิเนี่ยร่ิง จ ากัด เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเลขที่  32/2564

399,000.00 399,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 5 ก.พ.2564

20 ขุดเจาะบ่อบาดาล รพ.สต.ฝายแก้ว 281,000.00 282,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านวรรณงาม หจก.น่านวรรณงาม เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเลขที่  33/2564

281,000.00 281,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 8 ก.พ.2564

21 ก่อสร้างห้องน้ าบ้านห้วยค า ม.11 288,000.00 289,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธารทองน่านก่อสร้าง หจก.ธารทองน่านก่อสร้าง เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเลขที่  34/2564

288,000.00 288,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 8 ก.พ.2564

22 ปรับปรุงอาคาร รพ.สต.บ้านดงป่าสัก 107,000.00 122,800.00 e-bidding หจก.แสงดาวรวมช่าง หจก.เอเสเคียล เสนอราคา 2 ราย สัญญาจ้างเลขที่  35/2564

119,000.00 107,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 10 ก.พ.2564

หจก.เอเสเคียล

107,000.00

23 อาคารอเนกประสงค์ รพ.สต.บ้านดงป่าสัก 392,000.00 528,900.00 e-bidding หจก.แสงดาวรวมช่าง หจก.แสงดาวรวมช่าง เสนอราคา 2 ราย สัญญาจ้างเลขที่  36/2564

392,000.00 450,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 15 ก.พ.2564

หจก.เอเสเคียล

450,000.00

24 เคร่ืองชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูงเด็กแรกเกิด รพ.สต.ฝายแก้ว 5,450.00 6,500.00 e-bidding หจก.ซี.เอ็ม.เมด.โซลูชั่น หจก.ซี.เอ็ม.เมด.โซลูชั่น เสนอราคา 4 ราย สัญญาซ้ือเลขที่ 4/2564

5,450.00 5,450.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 9 ก.พ.2564

หจก.เอสซีซีโปรเกรสชั่น 

6,000.00

หจก.ไบโอเมดิซายด์

5,800.00

หจก.กันตศิริ

6,000.00



ล าดับ วงเงินที่จัดซื้อ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ จัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือนกุมภาพันธ์ 2564

ประจ ำปีงบประมำณ 2564  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

งานจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

25 หุ่นจ าลองช่วยพื้นคืนชีพผู้ใหญ่แบบคร่ึงตัวมีสัญญาณไฟ 11,350.00 12,000.00 e-bidding หจก.ซี.เอ็ม.เมด.โซลูชั่น หจก.ซี.เอ็ม.เมด.โซลูชั่น เสนอราคา 4 ราย สัญญาซ้ือเลขที่ 5/2564

บนตัวหุ่น รพ.สต.บ้านดงป่าสัก 11,350.00 11,350.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 9 ก.พ.2564

หจก.เอสซีซีโปรเกรสชั่น 

11,500.00

หจก.ไบโอเมดิซายด์

12,000.00

หจก.กันตศิริ

11,000.00

26 โคมไฟส่องปากเคล่ือนที่ รพ.สต.ฝายแก้ว 17,550.00 19,000.00 e-bidding หจก.ซี.เอ็ม.เมด.โซลูชั่น หจก.ซี.เอ็ม.เมด.โซลูชั่น เสนอราคา 3 ราย สัญญาซ้ือเลขที่ 6/2564

17,550.00 17,550.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 9 ก.พ.2564

หจก.เอสซีซีโปรเกรสชั่น 

18,500.00

หจก.ไบโอเมดิซายด์

19,000.00

27 เคร่ืองวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนปลายนิ้ว 27,550.00 30,000.00 e-bidding หจก.ซี.เอ็ม.เมด.โซลูชั่น หจก.ซี.เอ็ม.เมด.โซลูชั่น เสนอราคา 3 ราย สัญญาซ้ือเลขที่ 7/2564

รพ.สต.ฝายแก้ว 27,550.00 27,550.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 9 ก.พ.2564

หจก.เอสซีซีโปรเกรสชั่น 

29,000.00

หจก.กันตศิริ

27,500.00



ล าดับ วงเงินที่จัดซื้อ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ จัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือนกุมภาพันธ์ 2564

ประจ ำปีงบประมำณ 2564  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

งานจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

28 เคร่ืองฉายแสงวัสดุอุดฟัน รพ.สต.ฝายแก้ว 21,500.00 30,000.00 e-bidding หจก.ซี.เอ็ม.เมด.โซลูชั่น หจก.ซี.เอ็ม.เมด.โซลูชั่น เสนอราคา 2 ราย สัญญาซ้ือเลขที่ 8/2564

21,500.00 21,500.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 9 ก.พ.2564

หจก.ไบโอเมดิซายด์

23,000.00

29 เคร่ืองอินฟิวชั่นปั้ม Infustion Pumb 68,200.00 70,000.00 e-bidding หจก.ซี.เอ็ม.เมด.โซลูชั่น หจก.ซี.เอ็ม.เมด.โซลูชั่น เสนอราคา 3 ราย สัญญาซ้ือเลขที่ 9/2564

รพ.สต.ฝายแก้ว 68,200.00 68,200.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 9 ก.พ.2564

หจก.เอสซีซีโปรเกรสชั่น 

69,200.00

หจก.กันตศิริ

68,000.00

30 เคร่ืองตรวจจอประสาทตาชนิดมือถือ รพ.สต.ฝายแก้ว 431,500.00 435,000.00 e-bidding หจก.ซี.เอ็ม.เมด.โซลูชั่น หจก.ซี.เอ็ม.เมด.โซลูชั่น เสนอราคา 2 ราย สัญญาซ้ือเลขที่ 10/2564

431,500.00 431,500.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 9 ก.พ.2564

หจก.เอสซีซีโปรเกรสชั่น 

435,500.00

31 เคร่ืองให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์แบบคล่ืนผสม 578,500.00 580,000.00 e-bidding หจก.ซี.เอ็ม.เมด.โซลูชั่น หจก.ซี.เอ็ม.เมด.โซลูชั่น เสนอราคา 2 ราย สัญญาซ้ือเลขที่ 11/2564

รพ.สต.บ้านบุปผาราม 578,500.00 578,500.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 9 ก.พ.2564

หจก.เอสซีซีโปรเกรสชั่น 

579,000.00

32 แผ่นกระดานเคล่ือนย้ายผู้ป่วย รพ.สต.บ้านดงป่าสัก 6,800.00 7,000.00 e-bidding หจก.ไบโอเมดิซายด์ หจก.ไบโอเมดิซายด์ เสนอราคา 2 ราย สัญญาซ้ือเลขที่ 12/2564

6,800.00 6,800.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 8 ก.พ.2564

หจก.กันตศิริ

6,300.00



ล าดับ วงเงินที่จัดซื้อ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ จัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือนกุมภาพันธ์ 2564

ประจ ำปีงบประมำณ 2564  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

งานจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

33 เคร่ืองวิเคราะห์ค่าเปอร์เซ็นต์ออกซิเจน 9,800.00 9,900.00 e-bidding หจก.ไบโอเมดิซายด์ หจก.ไบโอเมดิซายด์ เสนอราคารายเดียว สัญญาซ้ือเลขที่ 13/2564

รพ.สต.บ้านบุปผาราม 9,800.00 9,800.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 8 ก.พ.2564

34 กล่องไฟวัดสายตาระยะ 6 เมตร ตัวเลข85 10,000.00 10,000.00 e-bidding หจก.ไบโอเมดิซายด์ หจก.ไบโอเมดิซายด์ เสนอราคารายเดียว สัญญาซ้ือเลขที่ 14/2564

รพ.สต.ฝายแก้ว 10,000.00 10,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 8 ก.พ.2564

35 อ่างล้างตา รพ.สต.ฝายแก้ว 15,000.00 15,000.00 e-bidding หจก.ไบโอเมดิซายด์ หจก.ไบโอเมดิซายด์ เสนอราคารายเดียว สัญญาซ้ือเลขที่ 15/2564

15,000.00 15,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 8 ก.พ.2564

36 Long spinal bord(แผ่นสไลด์เล่ือนตัวผู้ป่วย) 14,500.00 17,000.00 e-bidding หจก.ไบโอเมดิซายด์ หจก.ไบโอเมดิซายด์ เสนอราคารายเดียว สัญญาซ้ือเลขที่ 16/2564

รพ.สต.ฝายแก้ว 14,500.00 14,500.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 8 ก.พ.2564

37 เคร่ืองฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์(Fetal Dropper) 25,000.00 25,000.00 e-bidding หจก.ไบโอเมดิซายด์ หจก.ไบโอเมดิซายด์ เสนอราคา 2 ราย สัญญาซ้ือเลขที่ 17/2564

รพ.สต.บ้านดงป่าสัก 25,000.00 25,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 8 ก.พ.2564

หจก.กันตศิริ

23,500.00

38 เคร่ืองผลิตออกซิเจน ขนาด 5 ลิตร 48,800.00 50,000.00 e-bidding หจก.ไบโอเมดิซายด์ หจก.ไบโอเมดิซายด์ เสนอราคา 2 ราย สัญญาซ้ือเลขที่ 18/2564

รพ.สต.บ้านบุปผาราม 48,800.00 48,800.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 8 ก.พ.2564

หจก.กันตศิริ

48,600.00

39 เก้าอี้รอตรวจชนิด 4 ที่นั่ง 47,950.00 49,000.00 วิธีคัดเลือก หจก.เทพบูรณกิจ กรุ๊ป บ.พ.ีเค.เอฟ.เทรดด้ิง จ ากัด เสนอราคา 4 ราย สัญญาซ้ือเลขที่ 20/2564
49,000.00 47,950.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 15 ก.พ.2564

บ.พี.เค.เอฟ.เทรดด้ิง จ ากัด
47,950.00

นายสุจีน พรหมลิภณกุล
48,300.00

ร้าน ป.สุขอนันต์
48,300.00



ล าดับ วงเงินที่จัดซื้อ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ จัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือนกุมภาพันธ์ 2564

ประจ ำปีงบประมำณ 2564  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

งานจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

40 เคร่ืองพ่นฝอยละออง 95,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง ลัคกี้ เวล เทรดด้ิง ลัคกี้ เวล เทรดด้ิง เสนอราคารายเดียว สัญญาซ้ือเลขที่ 21/2564

95,000.00 95,000.00 ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 15 ก.พ.2564

41 เคร่ืองปรับอากาศติดต้ังผนังขนาด 24,000 BTU 101,200.00 101,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีช๊อป ร้านไอทีช๊อป เสนอราคารายเดียว สัญญาซ้ือเลขที่ 21/2564

101,200.00 เฉพาะเจาะจง ไมเ่กนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวันที่ 15 ก.พ.2564

4,051,070.00  4,278,320.00 4,051,070.00              

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

                    เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน                 ผู้อ านวยการกองคลัง อบต.ฝายแก้ว           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว

                        (ลงชื่อ)  (ลงชื่อ)  พันต ารวจโท

                            (ประสิทธิ์  กลาสี)

-

(ลงชื่อ)                                               (ลงชื่อ)


