
ล ำดบั วงเงนิที่จัดซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือก เหตุผลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญำ

ที่ จัดจ้ำง (บำท) และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีช๊อป ร้านไอทีช๊อป เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1/2565

4,800.00 4,800.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 12 ต.ค.2564

2 7,595.00 7,595.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีช๊อป ร้านไอทีช๊อป เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 2/2565

7,595.00 7,595.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 12 ต.ค.2564

3 11,600.00 11,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีช๊อป ร้านไอทีช๊อป เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 3/2565

11,600.00 11,600.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 12 ต.ค.2564

4 5,300.00 5,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอารีอิเล็คทริค ร้านอารีอิเล็คทริค เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 4/2565

5,300.00 5,300.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 25 ต.ค.2564

5 1,550.00 1,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเทพสยามมิวสิค ร้านเทพสยามมิวสิค เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 5/2565

1,550.00 1,550.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 21 ต.ค.2564

6 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเทพสยามมิวสิค ร้านเทพสยามมิวสิค เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 6/2565

3,000.00 3,000.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 27 ต.ค.2564

7 8,960.00 8,960.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองการยาง ร้านรุ่งเรืองการยาง เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 7/2565

8,960.00 8,960.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 28 ต.ค.2564

8 6,620.00 6,620.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไบโอเมดิซายน์ หจก.ไบโอเมดิซายน์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 8/2565

6,620.00 6,620.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 28 ต.ค.2564

9 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญยงค์  สุริโย นายบุญยงค์  สุริโย เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 1/2565

15,000.00 15,000.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 8 ต.ค.2564

10 29,000.00 29,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวาสนาการค้า ร้านวาสนาการค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 2/2565

29,000.00 29,000.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 8 ต.ค.2564

11 3,980.00 3,980.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสน่ันการช่าง ร้านสน่ันการช่าง เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 3/2565

3,980.00 3,980.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 8 ต.ค.2564

ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

จ้างเหมาตัดต้นง้ิว ม.2-ม1

จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์เลือกต้ัง

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงงาน

ซ้ือวัสดุยานพาหนะ 80-6340

ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอฺร์(สธ)

ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอฺร์(คลัง)

ซ้ือวัสดุยานพาหนะ บข-2009

ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอฺร์(ศธ)

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  เดือนตุลำคม 2564

ประจ ำปีงบประมำณ 2564  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วธีิจัดซ้ือจัดจ้ำง



สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  เดือนตุลำคม 2564

ประจ ำปีงบประมำณ 2564  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

12 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์แอนด์เซอร์วิส ร้านปร้ินเตอร์แอนด์เซอร์วิส เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 4/2565

1,100.00 1,100.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 8 ต.ค.2564

13 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวงศ์วิวัฒน์การช่าง ร้านวงศ์วิวัฒน์การช่าง เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 5/2565

1,400.00 1,400.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 8 ต.ค.2564

14 จ้างเหมาค่าถ่ายเอกสาร 1,909.12 1,909.12 เฉพาะเจาะจง บ.ริโก้จ ากัด บ.ริโก้จ ากัด เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 6/2565

1,909.12 1,909.12 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 8 ต.ค.2564

15 จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ม.8 1,368,000.00 1,368,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สรรเสริญการสร้าง หจก.สรรเสริญการสร้าง เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเลขท่ี 1/2565

1,368,000.00 1,368,000.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 8 ต.ค.2564

16 จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ม.3 1,350,000.00 1,350,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.แทร็คโก้จ ากัด บ.แทร็คโก้จ ากัด เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเลขท่ี 2/2565

1,350,000.00 1,350,000.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 19 ต.ค.2564

17 ปรัปบรุงถนน คสล.ม.12 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุชน พิยะ นายสุชน พิยะ เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเลขท่ี 4/2565

30,000.00 30,000.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 25 ต.ค.2564

17 ซ้ืออาหารเสริมนมโรงเรียน ปี 2565 467,166.80 467,166.80 เฉพาะเจาะจง อสค. อสค. เสนอราคารายเดียว สัญญาซ้ือเลขท่ี 1/2565

467,166.80 467,166.80 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 1 ต.ค. 2564

3,316,980.92  3,316,980.92 3,316,980.92              

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

                    เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน                 ผู้อ านวยการกองคลัง อบต.ฝายแก้ว           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว

 (ลงช่ือ)  พันต ารวจโท

                            (ประสิทธ์ิ  กลาสี)

(ลงช่ือ)                                               (ลงช่ือ)                         (ลงช่ือ)

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 80-6340

จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(สป)


