
ล ำดบั วงเงนิที่จัดซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือก เหตุผลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญำ

ที่ จัดจ้ำง (บำท) และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 19,450.00 19,450.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กันตศิริ หจก.กันตศิริ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 81/2564

19,450.00 19,450.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 7 มิ.ย.2564

2 13,370.00 13,370.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน่านเคมีภัณฑ์ ร้านน่านเคมีภัณฑ์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 82/2564

13,370.00 13,370.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 7 มิ.ย.2564

3 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกรุงเทพการช่าง ร้านกรุงเทพการช่าง เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 83/2564

2,700.00 2,700.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 7 มิ.ย.2564

4 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอิทธิพันธ์ วัฒนาชัยวิวัฒน์ นายอิทธิพันธ์ วัฒนาชัยวิวัฒน์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 84/2564

1,500.00 1,500.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 7 มิ.ย.2564

5 4,845.00 4,845.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสุนทร หจก.ศรีสุนทร เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 85/2564

4,845.00 4,845.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 7 มิ.ย.2564

6 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง นางอ าไพ ไชยเขียว นางอ าไพ ไชยเขียว เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 86/2564

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

7 14,800.00 14,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจันทร์การค้า ร้านจันทร์การค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 87/2564

14,800.00 14,800.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 7 มิ.ย.2564

8 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภูเพียงซุปเปอร์ ร้านภูเพียงซุปเปอร์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 88/2564

1,600.00 1,600.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 17 มิ.ย.2564

9 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านวรรณงาม หจก.น่านวรรณงาม เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 89/2564

14,000.00 14,000.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 17 มิ.ย.2564

10 ซ้ือวัสดุส านักงาน(สป) 7,126.00 7,126.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นเอ็นสโตร์ ร้านเอ็นเอ็นสโตร์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 90/2564

7,126.00 7,126.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 17 มิ.ย.2564

11 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว(น้ าด่ืม) 7,981.00 7,981.00 เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมดุจเพชร น้ าด่ืมดุจเพชร เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 91ค/2564

7,981.00 7,981.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 17 มิ.ย.2564

12 ซ้ือวัสดุยานพาหนะ 80-6340 8,960.00 8,960.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองการยาง ร้านรุ่งเรืองการยาง เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 92/2564

ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  เดือนมิถุนำยน 2564

ประจ ำปีงบประมำณ 2564  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วธีิจัดซ้ือจัดจ้ำง

ซ้ือวัสดุยานพาหนะ ม.16-ม.13

ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

ซ้ือวัสดุยานพาหนะ แบตเตอร่ี บจ-3236

ซ้ือวัสดุก่อสร้าง (ช่าง)

ซ้ือวัสดุก่อสร้าง (ช่าง)

ซ้ือวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อม ม.10

ซ้ือน้ าด่ืมเพ่ือโครงการรับเสด็จ

ซ้ือธงสัญลักษณ์



สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  เดือนมิถุนำยน 2564

ประจ ำปีงบประมำณ 2564  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

8,960.00 8,960.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 17 มิ.ย.2564

13 ซ้ือวัสดุฝึกอบรมโครงการส่ิงแวดล้อมโรคระบาดโควิด 5,980.00 5,980.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 93/2564

5,980.00 5,980.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 17 มิ.ย.2564

14 ซ้ือวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อม ม.9 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง นายพิเชียน ทาไชย นายพิเชียน ทาไชย เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 94/2564

1,600.00 1,600.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 17 มิ.ย.2564

15 13,600.00 13,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคดีสแตนเลส ร้านโชคดีสแตนเลส เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 95/2564

13,600.00 13,600.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 17 มิ.ย.2564

16 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคดีสแตนเลส ร้านโชคดีสแตนเลส เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 96/2564

9,600.00 9,600.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 17 มิ.ย.2564

12 2,480.00 2,480.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์ แอนด์เซอร์วิส ร้านปร้ินเตอร์ แอนด์เซอร์วิส เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 72/2564

2,480.00 2,480.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 14 มิ.ย. 64

13 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านณัฐวัฒน์การพิมพ์ ร้านณัฐวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 73/2564

400.00 400.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 21 มิ.ย. 64

14 จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์ แอนด์เซอร์วิส ร้านปร้ินเตอร์ แอนด์เซอร์วิส เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 74/2564

300.00 300.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 21 มิ.ย. 64

15 จ้างซ่อมรถกองช่าง 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง อู่ อ.การช่าง อู่ อ.การช่าง เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 75/2564

1,800.00 1,800.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 24 มิ.ย. 64

16 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 7,621.68 7,621.68 เฉพาะเจาะจง หจก.โตโยต้า น่าน หจก.โตโยต้า น่าน เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 76/2564

7,621.68 7,621.68 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 24 มิ.ย. 64

17 จ้างท าป้ายไวนิลโครงการ Covid 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านณัฐวัฒน์การพิมพ์ ร้านณัฐวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 77/2564

1,200.00 1,200.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 24 มิ.ย. 64

18 จ้างท าสสติกเกอร์ป้องกัน Covid 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์ แอนด์เซอร์วิส ร้านปร้ินเตอร์ แอนด์เซอร์วิส เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 78/2564

500.00 500.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 24 มิ.ย. 64

19 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านห้วยค า ม.11 43,000.00 43,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุชน พิยะ นายสุชน พิยะ เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเลขท่ี 39/2564

43,000.00 43,000.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 1 มิ.ย. 64

จ้างท าป้ายไวนิลโครงการออกหน่วยเก็บภาษี

ซ้ือวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อม ม.9

ซ้ือวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อม ม.10

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(ศพด.ทุ่งน้อย)



สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  เดือนมิถุนำยน 2564

ประจ ำปีงบประมำณ 2564  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

20 ซ่อมแซมถนน คสล. ม.1 268,000.00 268,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เมืองจังคอนสตรัคช่ัน หจก.เมืองจังคอนสตรัคช่ัน เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเลขท่ี 40/2564

268,000.00 268,000.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 24 มิ.ย. 64

454,013.68    454,013.68 454,013.68                 

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

                    เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน                 ผู้อ านวยการกองคลัง อบต.ฝายแก้ว           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว

 (ลงช่ือ)  พันต ารวจโท

                            (ประสิทธ์ิ  กลาสี)

-

(ลงช่ือ)                                               (ลงช่ือ)                         (ลงช่ือ)


