
ล ำดบั วงเงนิที่จัดซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือก เหตุผลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญำ

ที่ จัดจ้ำง (บำท) และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 16,680.00 16,680.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านศิลาทอง หจก.น่านศิลาทอง เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 127/2564

16,680.00 16,680.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 17 ก.ย.2564

2 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง เค เค คอนสตรัคช่ัน เค เค คอนสตรัคช่ัน เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 128/2564

2,000.00 2,000.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 17 ก.ย.2564

3 2,502.00 2,502.00 เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมดุจเพชร น้ าด่ืมดุจเพชร เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 129/2564

2,502.00 2,502.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 17 ก.ย.2564

4 9,350.00 9,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านณัฐวัฒน์การพิมพ์ ร้านณัฐวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 95/2564

9,350.00 9,350.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 3 ก.ย.2564

5 3,750.00 3,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์แอนด์เซอร์วิส ร้านปร้ินเตอร์แอนด์เซอร์วิส เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 96/2564

3,750.00 3,750.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 3 ก.ย.2564

6 2,950.00 2,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญเรืองการช่าง ร้านบุญเรืองการช่าง เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 97/2564

2,950.00 2,950.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 3 ก.ย.2564

7 20,900.00 20,900.00 เฉพาะเจาะจง นายสงัด อุปทา นายสงัด อุปทา เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 98/2564

20,900.00 20,900.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 3 ก.ย.2564

8 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมานพ ฝ้ันเฟ้ือง นายมานพ ฝ้ันเฟ้ือง เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 99/2564

15,000.00 15,000.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 3 ก.ย.2564

9 3,041.00 3,041.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนิวก๊อปป้ี ร้านนิวก๊อปป้ี เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 100/2564

3,041.00 3,041.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 3 ก.ย.2564

10 14,125.00 14,125.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนิวก๊อปป้ี ร้านนิวก๊อปป้ี เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 101/2564

14,125.00 14,125.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 21 ก.ย.2564

11 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง นายทรวง จันต๊ะแก้ว นายทรวง จันต๊ะแก้ว เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 102/2564

800.00 800.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 21 ก.ย.2564

ซ้ือวัสดุก่อสร้าง

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  เดือน กนัยำยน 2564

ประจ ำปีงบประมำณ 2564  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วธีิจัดซ้ือจัดจ้ำง

จ้างเหมาตัดหญ้า

ซ้ือวัสดุโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว(น้ าด่ืม)

จ้างเหมาท าป้ายไวนิล

จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอม(สป)

จ้างซ่อมหลังคารถร่ัว บฉ-3330

จ้างตัดต้นง้ิว ม.2และม.1

จ้างเหมาถ่ายเอกสาร(ศธ)

จ้างเหมาถ่ายเอกสาร(สป)

จ้างพ่นสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก ม.17



สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  เดือน กนัยำยน 2564

ประจ ำปีงบประมำณ 2564  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

12 44,000.00 44,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุชน พิยะ นายสุชน พิยะ เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเลขท่ี 44/2564

44,000.00 44,000.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 1 ก.ย. 2564

13 69,000.00 69,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านวรรณงาม หจก.น่านวรรณงาม เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเลขท่ี 45/2564

69,000.00 69,000.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 6 ก.ย. 2564

14 จ้างปรับปรุงหอกระจ่ายข่าว ม.7 76,000.00 76,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีทีการค้า ร้านพีทีการค้า เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเลขท่ี 46/2564

76,000.00 76,000.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 7 ก.ย. 2564

15 ถนน คสล.ม.4 537,000.00 537,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เมืองจังคอนสตรัคช่ัน หจก.เมืองจังคอนสตรัคช่ัน เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเลขท่ี 47/2564

537,000.00 537,000.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 7 ก.ย. 2564

16 ถนนลาดยาง ม3-ม.10 4,725,000.00 4,725,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.แทร็คโก้ บ.แทร็คโก้ เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเลขท่ี 48/2564

4,725,000.00 4,725,000.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 7 ก.ย. 2564

17 ซ่อมแซมระบบประปา ม.8 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีทีการค้า ร้านพีทีการค้า เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเลขท่ี 50/2564

18,000.00 18,000.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 16 ก.ย. 2564

17 ปรับปรุง ศพด.ดงป่าสัก 160,000.00 160,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านวรรณงาม หจก.น่านวรรณงาม เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเลขท่ี 51/2564

160,000.00 160,000.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 16 ก.ย. 2564

18 ก่อสร้างศูนย์สาธารณสุขบ้านน้ าต้วน ม.8 301,000.00 301,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านวรรณงาม หจก.น่านวรรณงาม เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเลขท่ี 52/2564

301,000.00 301,000.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 21 ก.ย. 2564

19 ก่อสร้างถนน คสล.ม.6 130,000.00 130,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธารทองน่านก่อสร้าง หจก.ธารทองน่านก่อสร้าง เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเลขท่ี 53/2564

130,000.00 130,000.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 21 ก.ย. 2564

20 ก่อสร้างถนน คสล.ม.4 378,000.00 378,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านวรรณงาม หจก.น่านวรรณงาม เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเลขท่ี 54/2564

378,000.00 378,000.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 23 ก.ย. 2564

21 ถนนลาดยาง Over Lay ม.2 335,000.00 335,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.แพร่ธ ารงค์วิทย์ บ.แพร่ธ ารงค์วิทย์ เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเลขท่ี 55/2564

335,000.00 335,000.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 21 ก.ย. 2564

22 ถนนลาดยาง Over Lay ม.6 213,000.00 213,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.แพร่ธ ารงค์วิทย์ บ.แพร่ธ ารงค์วิทย์ เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเลขท่ี 56/2564

213,000.00 213,000.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 23 ก.ย. 2564

23 ก่อสร้างประปาบ้านแหด ม.12 120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรเสริญ หจก.น่านสรรเสริญ เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเลขท่ี 57/2564

120,000.00 120,000.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 23 ก.ย. 2564

จ้างขยายเขตประปา ม.8

จ้างปรับปรงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.7



สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  เดือน กนัยำยน 2564

ประจ ำปีงบประมำณ 2564  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

24 ก่อสร้างถนน คสล.ม.15 332,000.00 332,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรเสริญ หจก.น่านสรรเสริญ เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเลขท่ี 58/2564

332,000.00 332,000.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 23 ก.ย. 2564

25 ก่อสร้างรางระบายน้ า ม.13 341,000.00 341,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรเสริญ หจก.น่านสรรเสริญ เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเลขท่ี 59/2564

341,000.00 341,000.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 23 ก.ย. 2564

7,870,098.00  7,870,098.00 7,870,098.00              

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

                    เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน                 ผู้อ านวยการกองคลัง อบต.ฝายแก้ว           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว

 (ลงช่ือ)  พันต ารวจโท

                            (ประสิทธ์ิ  กลาสี)

(ลงช่ือ)                                               (ลงช่ือ)                         (ลงช่ือ)


