
ล ำดบั วงเงนิที่จัดซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือก เหตุผลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญำ

ที่ จัดจ้ำง (บำท) และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีช๊อป ร้านไอทีช๊อป เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 61/2564

1,600.00 1,600.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 7 เม.ย.2564

2 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีช๊อป ร้านไอทีช๊อป เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 62/2564

3,200.00 3,200.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 7 เม.ย.2564

3 4,740.00 4,740.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านอินสตรูเมนท์ หจก.น่านอินสตรูเมนท์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 63/2564

4,740.00 4,740.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 16 เม.ย.2564

4 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสุนทรน่าน หจก.ศรีสุนทรน่าน เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 64/2564

1,000.00 1,000.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 16 เม.ย.2564

5 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.พัชรสินพาณิชย์ บ.พัชรสินพาณิชย์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 65/2564

3,500.00 3,500.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 19 เม.ย.2564

6 2,792.00 2,792.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 66/2564

2,792.00 2,792.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 20 เม.ย.2564

7 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 67/2564

3,600.00 3,600.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 20 เม.ย.2564

8 3,024.00 3,024.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 68/2564

3,024.00 3,024.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 20 เม.ย.2564

9 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 69/2564

2,100.00 2,100.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 20 เม.ย.2564

10 4,225.00 4,225.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 70/2564

4,225.00 4,225.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 30 เม.ย.2564

11 10,848.00 10,848.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 71/2564

10,848.00 10,848.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 30 เม.ย.2564

วัสดุส านักงาน(ศธ)

วัสดุคอมพิวเตอร์(ช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์(สป)

วัสดุส านักงาน(คลัง)

วัสดุส านักงาน(สธ)

วัสดุคอมพิวเตอร์ (คลัง)

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สธ)

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับสถานีสูบน้ า

วัสดุโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร(สธ)

วัสดุส านักงาน(ช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ (ศธ)

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  เดือนเมษำยน 2564

ประจ ำปีงบประมำณ 2564  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วธีิจัดซ้ือจัดจ้ำง



สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  เดือนเมษำยน 2564

ประจ ำปีงบประมำณ 2564  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

12 5,505.00 5,505.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 72/2564

5,505.00 5,505.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 30 เม.ย.2564

13 จ้างท าป้ายไวนิลโครงการอบรมสุขาภิบาล(สธ) 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านณัฐวัตรการพิมพ์ ร้านณัฐวัตรการพิมพ์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 50/2564

600.00 600.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 16 เม.ย. 2564

14 จ้างปรับปรุงคอมพิวเตอร์ (สป) 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโทนเอ็นจิเน่ียร่ิง ร้านโทนเอ็นจิเน่ียร่ิง เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 51/2564

1,400.00 1,400.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 16 เม.ย. 2564

15 จ้างท าป้ายไวนิลโครงการรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า(สธ) 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านณัฐวัตรการพิมพ์ ร้านณัฐวัตรการพิมพ์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 52/2564

2,400.00 2,400.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 16 เม.ย. 2564

16 จ้างท าใบประกาศมอบให้ร้านอาหารโครงการอบรม 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านณัฐวัตรการพิมพ์ ร้านณัฐวัตรการพิมพ์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 53/2564

สุขาภิบาล(สธ) 1,400.00 1,400.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 16 เม.ย. 2564

17 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรถน้ า 80-4768(สป) 5,360.00 5,360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวงค์วิวัฒน์การช่าง ร้านวงค์วิวัฒน์การช่าง เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 54/2564

5,360.00 5,360.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 16 เม.ย. 2564

18 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรถน้ า 80-6340(สธ) 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวงค์วิวัฒน์การช่าง ร้านวงค์วิวัฒน์การช่าง เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 55/2564

1,400.00 1,400.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 16 เม.ย. 2564

19 จ้างท าป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติCovid(สธ) 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านณัฐวัตรการพิมพ์ ร้านณัฐวัตรการพิมพ์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 56/2564

600.00 600.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 19 เม.ย. 2564

20 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์ บจ-3236(ช่าง) 11,150.00 11,150.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เคมอเตอร์ยานยนต์ หจก.เคมอเตอร์ยานยนต์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 57/2564

11,150.00 11,150.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 19 เม.ย. 2564

21 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์(ศธ) 750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีช๊อป ร้านไอทีช๊อป เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 58/2564

750.00 750.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 23 เม.ย. 2564

22 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์(คลัง) 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโทนเอ็นจิเน่ียร่ิง ร้านโทนเอ็นจิเน่ียร่ิง เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 59/2564

400.00 400.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 30 เม.ย. 2564

23 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 7 ต.ฝายแก้ว 337,000.00 338,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เมืองจังคอนสตรัคช่ัน หจก.เมืองจังคอนสตรัคช่ัน เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเลขท่ี 37/2564

337,000.00 337,000.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 29 เม.ย. 2564

วัสดุส านักงาน(สป)



สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  เดือนเมษำยน 2564

ประจ ำปีงบประมำณ 2564  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

408,594.00    409,594.00 408,594.00                 

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

                    เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน                 ผู้อ านวยการกองคลัง อบต.ฝายแก้ว           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว

                            (ประสิทธ์ิ  กลาสี)

-

(ลงช่ือ)                                               (ลงช่ือ)                         (ลงช่ือ)  (ลงช่ือ)  พันต ารวจโท


