
ล ำดบั วงเงนิที่จัดซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือก เหตุผลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญำ

ที่ จัดจ้ำง (บำท) และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยนตรกานดับเพลิง ร้านยนตรกานดับเพลิง เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 101/2564

3,600.00 3,600.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 3 ส.ค.2564

2 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเทพสยามอีเล็คทริค ร้านเทพสยามอีเล็คทริค เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 102/2564

6,500.00 6,500.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 3 ส.ค.2564

3 2,930.00 2,930.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสน่ันการช่าง ร้านสน่ันการช่าง เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 103/2564

2,930.00 2,930.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 3 ส.ค.2564

4 1,366.00 1,366.00 เฉพาะเจาะจง บ.เต็งไตรรัตน์ บ.เต็งไตรรัตน์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 104/2564

1,366.00 1,366.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 4 ส.ค.2564

5 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.PKFเทรดด้ิง บ.PKFเทรดด้ิง เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 105/2564

5,600.00 5,600.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 16 ส.ค.2564

6 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีช๊อป ร้านไอทีช๊อป เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 106/2564

2,400.00 2,400.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 16 ส.ค.2564

7 13,650.00 13,650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีช๊อป ร้านไอทีช๊อป เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 107/2564

13,650.00 13,650.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 18 ส.ค.2564

8 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีช๊อป ร้านไอทีช๊อป เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 108/2564

6,400.00 6,400.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 18 ส.ค.2564

9 5,830.00 5,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไบโอเมดิซายด์ หจก.ไบโอเมดิซายด์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 109/2564

5,830.00 5,830.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 18 ส.ค.2564

10 5,830.00 5,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไบโอเมดิซายด์ หจก.ไบโอเมดิซายด์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 110/2564

5,830.00 5,830.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 18 ส.ค.2564

11 22,145.00 22,145.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไบโอเมดิซายด์ หจก.ไบโอเมดิซายด์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 111/2564

22,145.00 22,145.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 18 ส.ค.2564

วัสดุฝึกอบรมโครงการป้องกันสาธารณภัย

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  เดือนสิงหำคม 2564

ประจ ำปีงบประมำณ 2564  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วธีิจัดซ้ือจัดจ้ำง

ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์(สป)

ซ้ือวัสดุไฟฟ้า

ซ้ือวัสดุการเกษตร 3 รายการ

ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว

ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์

ซ้ือวัดสุคอมพิวเตอร์ (ช่าง)

ซ้ือวัสดุการแพทย์(สธ)

ซ้ือวัสดุโครงการเฝ้าระวังโควิด

ซ้ือวัสดุโครงการเฝ้าระวังโควิด



สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  เดือนสิงหำคม 2564

ประจ ำปีงบประมำณ 2564  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

12 12,283.00 12,283.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไบโอเมดิซายด์ หจก.ไบโอเมดิซายด์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 112/2564

12,283.00 12,283.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 18 ส.ค.2564

13 2,480.00 2,480.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสน่ันการช่าง ร้านสน่ันการช่าง เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 115/2564

2,480.00 2,480.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 18 ส.ค.2564

14 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว(น้ าด่ืม) 9,809.00 9,809.00 เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมดุจเพชร น้ าด่ืมดุจเพชร เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 116/2564

9,809.00 9,809.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 18 ส.ค.2564

15 ซ้ือวัสดุส านักงาน(ช่าง) 1,780.00 1,780.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 117/2564

1,780.00 1,780.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 18 ส.ค.2564

16 ซ้ือวัสดุส านักงาน(ศึกษา) 3,094.00 3,094.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 118/2564

3,094.00 3,094.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 18 ส.ค.2564

17 ซ้ือวัสดุส านักงาน(สธ) 3,486.00 3,486.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 119/2564

3,486.00 3,486.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 18 ส.ค.2564

18 ซ้ือวัสดุส านักงาน(คลัง) 8,563.00 8,563.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 120/2564

8,563.00 8,563.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 18 ส.ค.2564

19 ซ้ือวัสดุส านักงาน(สธ) 9,240.00 9,240.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 121/2564

9,240.00 9,240.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 18 ส.ค.2564

20 ซ้ือวัสดุส านักงาน(สป) 8,740.00 8,740.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 122/2564

8,740.00 8,740.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 18 ส.ค.2564

21 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว(สป) 8,585.00 8,585.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 123/2564

8,585.00 8,585.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 18 ส.ค.2564

22 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์(สป) 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 124/2564

3,800.00 3,800.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 18 ส.ค.2564

23 ซ้ือวัสดุยานพาหนะ บฉ-3330 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอารีอิเล็คทริค ร้านอารีอิเล็คทริค เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 125/2564

3,800.00 3,800.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 18 ส.ค.2564

24 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 70,995.00 70,995.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอทีการไฟฟ้า ร้านเอทีการไฟฟ้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 126/2564

70,995.00 70,995.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 18 ส.ค.2564

ซ้ือวัสดุการเกษตร

ซ้ือวัสดุโครงการเฝ้าระวังโควิด



สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  เดือนสิงหำคม 2564

ประจ ำปีงบประมำณ 2564  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

25 จ้างซ่อมรถยนต์ 80-6340 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวงศ์วิวัฒน์ ร้านวงศ์วิวัฒน์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 92/2564

1,100.00 1,100.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 11 ส.ค.2564

26 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีช๊อป ร้านไอทีช๊อป เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 93/2564

1,250.00 1,250.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 11 ส.ค.2564

27 จ้างพ่นสารเคมีพ้นไข้เลือดออก 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย กันฟัน นายสมชาย กันฟัน เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 94/2564

800.00 800.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 11 ส.ค.2564

28 ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.16 122,000.00 122,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เมืองจังคอนสตรัคช่ัน หจก.เมืองจังคอนสตรัคช่ัน เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเลขท่ี 43/2564

122,000.00 122,000.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 24 ส.ค.2564

29 ซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เคร่ืองตัดหญ้า) 18,800.00 18,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสน่ันการช่าง ร้านสน่ันการช่าง เสนอราคารายเดียว สัญญาซ้ือเลขท่ี 28/2564

18,800.00 18,800.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 18 ส.ค.2564

30 ซ้ือครุภัณฑ์กีฬา 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีทีการค้า ร้านพีทีการค้า เสนอราคารายเดียว สัญญาซ้ือเลขท่ี 29/2564

18,000.00 18,000.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 18 ส.ค.2564

384,856.00    384,856.00 384,856.00                 

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

                    เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน                 ผู้อ านวยการกองคลัง อบต.ฝายแก้ว           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว

 (ลงช่ือ)  พันต ารวจโท

                            (ประสิทธ์ิ  กลาสี)

(ลงช่ือ)                                               (ลงช่ือ)                         (ลงช่ือ)


