
ล ำดบั วงเงนิที่จัดซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือก เหตุผลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญำ

ที่ จัดจ้ำง (บำท) และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 61,765.00 61,765.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ที การไฟฟ้า ร้านเอ ที การไฟฟ้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 73/2564

61,765.00 61,765.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 7 พ.ค.2564

2 1,596.00 1,596.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีช๊อป ร้านไอทีช๊อป เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 74/2564

1,596.00 1,596.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 7 พ.ค.2564

3 475.00 475.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 75/2564

475.00 475.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 7 พ.ค.2564

4 8,640.00 8,640.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 76/2564

8,640.00 8,640.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 7 พ.ค.2564

5 480.00 480.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น เอ็น ร้านเอ็น เอ็น เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 77/2564

480.00 480.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 7 พ.ค.2564

6 5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ซีเอ็มแมดฯ หจก.ซีเอ็มแมดฯ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 78/2564

5,800.00 5,800.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 7 พ.ค.2564

7 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวลัยพาณิชย์ ร้านวลัยพาณิชย์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 79/2564

4,800.00 4,800.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 7 พ.ค.2564

8 8,800.00 8,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวลัยพาณิชย์ ร้านวลัยพาณิชย์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 80/2564

8,800.00 8,800.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 7 พ.ค.2564

9 4,350.00 4,350.00 เฉพาะเจาะจง อู่ อ.การช่าง อู่ อ.การช่าง เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 60/2564

4,350.00 4,350.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 7 พ.ค.2564

10 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีช๊อป ร้านไอทีช๊อป เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 61/2564

1,000.00 1,000.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 7 พ.ค.2564

11 490.00 490.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีช๊อป ร้านไอทีช๊อป เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 62/2564

490.00 490.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 7 พ.ค.2564

วัสดุไฟฟ้า

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  เดือนพฤษภำคม 2564

ประจ ำปีงบประมำณ 2564  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วธีิจัดซ้ือจัดจ้ำง

วัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อม ม.9

วัสดุคอมพิวเตอร์ (ศธ)

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุส านักงาน(สป)

วัสดุส านักงาน(คลัง)

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(สธ)

วัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อม ม.10

จ้างซ่อมรถกองช่าง บจ 3236

จ้างซ่อมแอร์กองคลัง

จ้างเหมาลงโปรแกรมโน๊ตบุ๊ค



สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  เดือนพฤษภำคม 2564

ประจ ำปีงบประมำณ 2564  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

12 490.00 490.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีช๊อป ร้านไอทีช๊อป เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 63/2564

490.00 490.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 7 พ.ค.2564

13 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีช๊อป ร้านไอทีช๊อป เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 64/2564

3,600.00 3,600.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 7 พ.ค.2564

14 จ้างซ่อมแซมห้องน้ า ศพด.บ้านทุ่งน้อย 6,000.00 6,000.00 ร้านวาสนาการค้า ร้านวาสนาการค้า ร้านวาสนาการค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 65/2564

6,000.00 6,000.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 7 พ.ค.2564

15 จ้างปรับซ่อมแซมรถกระเช้า 81-1346 3,878.75 3,878.75 เฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสันเมืองน่าน บ.สยามนิสสันเมืองน่าน เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 66/2564

3,878.75 3,878.75 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 7 พ.ค.2564

16 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง อู่ อ.การช่าง อู่ อ.การช่าง เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 67/2564

3,300.00 3,300.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 7 พ.ค.2564

17 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวาสนาการค้า ร้านวาสนาการค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 68/2564

4,500.00 4,500.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 21 พ.ค.2564

18 จ้างท าป้ายไวนิลโครงการจัดการส่ิงแวดล้อมป้องกันโควิด 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านณัฐวัฒน์การพิมพ์ ร้านณัฐวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 69/2564

1,200.00 1,200.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 21 พ.ค.2564

112,164.75    112,164.75 112,164.75                 

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

                    เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน                 ผู้อ านวยการกองคลัง อบต.ฝายแก้ว           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว

จ้างเหมาลงโปรแกรม

จ้างเหมาล้างแอร์ คลัง+สป

                            (ประสิทธ์ิ  กลาสี)

-

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

จ้างซ่อมรถกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

จ้างเหมาวางท่อระบบประปา ศพด.บ้านทุ่งน้อย


