
ล ำดบั วงเงนิที่จัดซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือก เหตุผลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญำ

ที่ จัดจ้ำง (บำท) และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 10,833.00 10,833.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 97/2564

10,833.00 10,833.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 16 ก.ค.2564

2 9,176.00 9,176.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 98/2564

9,176.00 9,176.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 16 ก.ค.2564

3 11,400.00 11,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.น่านดราก้อน บ.น่านดราก้อน เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 99/2564

11,400.00 11,400.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 16 ก.ค.2564

4 1,080.00 1,080.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสุนทร หจก.ศรีสุนทร เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 100/2564

1,080.00 1,080.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 16 ก.ค.2564

5 1,580.00 1,580.00 เฉพาะเจาะจง อู่ อารีอิเล็คทริค อู่ อารีอิเล็คทริค เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 79/2564

1,580.00 1,580.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 4 ก.ค.2564

6 9,680.00 9,680.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีช๊อป ร้านไอทีช๊อป เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 80/2564

9,680.00 9,680.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 4 ก.ค.2564

7 1,290.00 1,290.00 เฉพาะเจาะจง อู่ อ.การช่าง อู่ อ.การช่าง เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 81/2564

1,290.00 1,290.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 4 ก.ค.2564

8 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง อู่ อ.การช่าง อู่ อ.การช่าง เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 82/2564

900.00 900.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 4 ก.ค.2564

9 4,106.66 4,106.66 เฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสัน บ.สยามนิสสัน เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 83/2564

4,106.66 4,106.66 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 4 ก.ค.2564

10 2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์ ร้านปร้ินเตอร์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 84/2564

2,600.00 2,600.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 4 ก.ค.2564

11 6,900.00 6,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เมืองจังคอนสตรัคช่ัน หจก.เมืองจังคอนสตรัคช่ัน เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 85/2564

6,900.00 6,900.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 4 ก.ค.2564

ซ้ือวัสดุส านักงาน (สป)

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  เดือนกรกฎำคม 2564

ประจ ำปีงบประมำณ 2564  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วธีิจัดซ้ือจัดจ้ำง

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 80-6340

ซ้ือวัสุส านักงาน (คลัง)

ซ้ือวัสดุยานพาหนะ บล-3330

ซ้ือวัสดุก่อสร้าง

จ้างซ่อมรถ 80-6340

จ้างปรับปรุงซ่อมแซม CCTVค้ังถ่ี-ฝายแก้ว

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ บต-833

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ กจ-9097

จ้างซ่อมคอม (ช่าง)

จ้างซ่อมรางระบายน้ า ม.6



สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  เดือนกรกฎำคม 2564

ประจ ำปีงบประมำณ 2564  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

12 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง อู่ อ.การช่าง อู่ อ.การช่าง เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 86/2564

1,200.00 1,200.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 30 ก.ค.2564

13 3,420.00 3,420.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสน่ันการช่าง ร้านสน่ันการช่าง เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 87/2564

3,420.00 3,420.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 30 ก.ค.2564

14 จ้างเหมาติดต้ังระบบคอมพิวเตอร์ 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง บ.อาร์แอนด์พี ซัพพลาย บ.อาร์แอนด์พี ซัพพลาย เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 88/2564

400.00 400.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 30 ก.ค.2564

15 จ้างเหมาตรวจเช็คแพสูบน้ าบ้านบุปผาราม 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพันธ์ุ สุธรรม นายกิตติพันธ์ุ สุธรรม เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 89/2564

2,000.00 2,000.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 30 ก.ค.2564

16 จ้างซ่อมเคร่ืองตัดหญ้า 1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสน่ันการช่าง ร้านสน่ันการช่าง เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 90/2564

1,750.00 1,750.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 30 ก.ค.2564

17 จ้างซ่อมรถ 80-6340 2,890.00 2,890.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอารีอิเล็กทริค ร้านอารีอิเล็กทริค เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 91/2564

2,890.00 2,890.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 30 ก.ค.2564

18 ก่อสร้างถนน คสล.ม.10 294,000.00 294,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เมืองจังคอนสตรัคช่ัน หจก.เมืองจังคอนสตรัคช่ัน เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเลขท่ี 41/2564

294,000.00 294,000.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 20 ก.ค. 2564

19 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ม.11 31,000.00 31,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เมืองจังคอนสตรัคช่ัน หจก.เมืองจังคอนสตรัคช่ัน เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเลขท่ี 42/2564

31,000.00 31,000.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 20 ก.ค. 2564

396,205.66    396,205.66 396,205.66                 

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

                    เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน                 ผู้อ านวยการกองคลัง อบต.ฝายแก้ว           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว

จ้างซ่อมเคร่ืองตัดหญ้า

จ้างซ่อมรถ 80-4768

 (ลงช่ือ)  พันต ารวจโท

                            (ประสิทธ์ิ  กลาสี)

(ลงช่ือ)                                               (ลงช่ือ)                         (ลงช่ือ)


