
ล ำดบั วงเงนิที่จัดซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือก เหตุผลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญำ

ที่ จัดจ้ำง (บำท) และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 44,332.00 44,332.00 เฉพาะเจาะจง ร้านช านาญมีเดีย ร้านช านาญมีเดีย เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 9/2565

44,332.00 44,332.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 11 พ.ย.2564

2 2,030.00 2,030.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเทพสยามมิวสิค ร้านเทพสยามมิวสิค เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 10/2565

2,030.00 2,030.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 11 พ.ย.2564

3 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง ปร้ินเตอร์แอนด์เซอร์วิส ปร้ินเตอร์แอนด์เซอร์วิส เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 11/2565

2,100.00 2,100.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 11 พ.ย.2564

4 1,070.00 1,070.00 เฉพาะเจาะจง ท่ีท าการไปรษณีย์ จังหวัดน่าน ท่ีท าการไปรษณีย์ จังหวัดน่าน เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 12/2565

1,070.00 1,070.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 11 พ.ย.2564

5 1,550.00 1,550.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไบโอเมดิซายด์ หจก.ไบโอเมดิซายด์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 13/2565

1,550.00 1,550.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 11 พ.ย.2564

6 980.00 980.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสน่ันการช่าง ร้านสน่ันการช่าง เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 14/2565

980.00 980.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 11 พ.ย.2564

7 39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเรวัต ร้านเรวัต เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 7/2565

39,000.00 39,000.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 16 พ.ย. 2564

8 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอ.ที.ช๊อป ร้าน ไอ.ที.ช๊อป เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 8/2565

22,000.00 22,000.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 16 พ.ย. 2564

9 69,000.00 69,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเย้ือน  ดีกันลา นายเย้ือน  ดีกันลา เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 9/2565

69,000.00 69,000.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 16 พ.ย. 2564

10 24,590.00 24,590.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอ.ที.ช๊อป ร้าน ไอ.ที.ช๊อป เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 10/2565

24,590.00 24,590.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 16 พ.ย. 2564

11 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอ.ที.ช๊อป ร้าน ไอ.ที.ช๊อป เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 11/2565

6,500.00 6,500.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 16 พ.ย. 2564

ซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในโครงการเลือกต้ัง

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  เดือนพฤศจิกำยน 2564

ประจ ำปีงบประมำณ 2564  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วธีิจัดซ้ือจัดจ้ำง

จ้างจัดท าเต้น(ผ้าใบขนาด 4x8 ม.

ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(HDMI)

ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึก Pantum)

ซ้ือสายรัดหีบบัตรเลือกต้ัง จ านวน 250 เส้น

ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

ซ้ือวัสดุเกษตร (เคร่ืองตัดหญ้า)

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์เสาอากาศวิทยุส่ือสาร(สป)

จ้างท าป้ายนับคะแนนเลือกต้ัง

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณา CCTV

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ สนง.อบต.



สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  เดือนพฤศจิกำยน 2564

ประจ ำปีงบประมำณ 2564  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

12 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอ.ที.ช๊อป ร้าน ไอ.ที.ช๊อป เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 12/2565

2,700.00 2,700.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 16 พ.ย. 2564

13 3,100.00 3,100.00 เฉพาะเจาะจง อู้ ชัยยนต์การช่าง อู้ ชัยยนต์การช่าง เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 13/2565

3,100.00 3,100.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 16 พ.ย. 2564

14 6,112.91 6,112.91 เฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสันเมืองน่าน บ.สยามนิสสันเมืองน่าน เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 14/2565

6,112.91 6,112.91 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 16 พ.ย. 2564

15 10,690.00 10,690.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกับแกล้มกราฟฟิค ร้านกับแกล้มกราฟฟิค เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 15/2565

10,690.00 10,690.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 16 พ.ย. 2564

16 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นางสุกัญญา จอมพรวน นางสุกัญญา จอมพรวน เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 16/2565

500.00 500.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 26 พ.ย.2564

17 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นางณัฐพร  เนตรวิชัย นางณัฐพร  เนตรวิชัย เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 17/2565

500.00 500.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 26 พ.ย.2564

18 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นางสุกัญญา บุญวรรณ นางสุกัญญา บุญวรรณ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 18/2565

500.00 500.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 26 พ.ย.2564

19 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นายประภาส อิสล่า นายประภาส อิสล่า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 19/2565

500.00 500.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 26 พ.ย.2564

20 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นายชาญ มีชัย นายชาญ มีชัย เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 20/2565

500.00 500.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 26 พ.ย.2564

21 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นายกิจวัตร จันแก้ว นายกิจวัตร จันแก้ว เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 21/2565

500.00 500.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 26 พ.ย.2564

22 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นายประดิษฐ์  ทาแก้ว นายประดิษฐ์  ทาแก้ว เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 22/2565

500.00 500.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 26 พ.ย.2564

23 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นายวรรณ  ยาโน นายวรรณ  ยาโน เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 23/2565

500.00 500.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 26 พ.ย.2564

24 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นายวรยุทธ  เขียวปัญญา นายวรยุทธ  เขียวปัญญา เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 24/2565

500.00 500.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 26 พ.ย.2564

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ(บต.833)

จ้างเหมาบริการล้างเคร่ืองปรับอากาศ ศพด.บ้านฝายแก้ว

จ้างพาหนะและจัดสถานท่ีเลือกต้ัง หน่วยท่ี 2 เขต 1

จ้างพาหนะและจัดสถานท่ีเลือกต้ัง หน่วยท่ี 3 เขต 1

จ้างพาหนะและจัดสถานท่ีเลือกต้ัง หน่วยท่ี 3 เขต 2

จ้างพาหนะและจัดสถานท่ีเลือกต้ัง หน่วยท่ี 4 เขต 1

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ(81-1346)

จ้างท าป้ายไวนิลเลือกต้ัง ส.อบต.-นายก อบต.

จ้างพาหนะและจัดสถานท่ีเลือกต้ัง หน่วยท่ี 1 เขต 1

จ้างพาหนะและจัดสถานท่ีเลือกต้ัง หน่วยท่ี 1 เขต 2

จ้างพาหนะและจัดสถานท่ีเลือกต้ัง หน่วยท่ี 4 เขต 2

จ้างพาหนะและจัดสถานท่ีเลือกต้ัง หน่วยท่ี 5 เขต 1

จ้างพาหนะและจัดสถานท่ีเลือกต้ัง หน่วยท่ี 6 เขต 1



สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  เดือนพฤศจิกำยน 2564

ประจ ำปีงบประมำณ 2564  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

25 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชระ  สกุนา นายวัชระ  สกุนา เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 25/2565

500.00 500.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 26 พ.ย.2564

26 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นายวาท  สายสอน นายวาท  สายสอน เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 26/2565

500.00 500.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 26 พ.ย.2564

27 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชัย สารทอง นายวิชัย สารทอง เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 27/2565

500.00 500.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 26 พ.ย.2564

28 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมานมิตร  ทากัน นายสมานมิตร  ทากัน เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 28/2565

500.00 500.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 26 พ.ย.2564

29 จ้างท าความสะอาดสถานท่ี 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ พรหมเสน นายสุชาติ พรหมเสน เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 29/2565

300.00 300.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 26 พ.ย.2564

30 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง นายเกตุ  ศรรศึก นายเกตุ  ศรรศึก เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 30/2565

200.00 200.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 26 พ.ย.2564

31 จ้างท าความสะอาดสถานท่ี 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นายต่วน ย่ีขาม นายต่วน ย่ีขาม เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 31/2565

300.00 300.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 26 พ.ย.2564

32 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง นายสกฤทธ์ิ  แยนสัน นายสกฤทธ์ิ  แยนสัน เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 32/2565

200.00 200.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 26 พ.ย.2564

33 จ้างท าความสะอาดสถานท่ี 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นายยุพิน  แยนสัน นายยุพิน  แยนสัน เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 33/2565

300.00 300.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 26 พ.ย.2564

34 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นายเอนก  จ๋าวะนา นายเอนก  จ๋าวะนา เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 34/2565

500.00 500.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 26 พ.ย.2564

35 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรศักด์ิ  พิทักษ์กุล นายธีรศักด์ิ  พิทักษ์กุล เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 35/2565

500.00 500.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 26 พ.ย.2564

36 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นายกมล พุนพิพัฒน์ นายกมล พุนพิพัฒน์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 36/2565

500.00 500.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 26 พ.ย.2564

37 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง นางแพรลดา  สุทอง นางแพรลดา  สุทอง เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 37/2565

จ้างพาหนะและจัดสถานท่ีเลือกต้ัง หน่วยท่ี 9 เขต 1

จ้างพาหนะและจัดสถานท่ีเลือกต้ัง หน่วยท่ี 9 เขต 2

จ้างพาหนะและจัดสถานท่ีเลือกต้ัง หน่วยท่ี 10 เขต 1

จ้างพาหนะและจัดสถานท่ีเลือกต้ัง หน่วยท่ี 11 เขต 1

จ้างพาหนะและจัดสถานท่ีเลือกต้ัง หน่วยท่ี 12 เขต 1

จ้างพาหนะและจัดสถานท่ีเลือกต้ัง หน่วยท่ี 13 เขต 1

จ้างพาหนะและจัดสถานท่ีเลือกต้ัง หน่วยท่ี 7 เขต 1

จ้างพาหนะและจัดสถานท่ีเลือกต้ัง หน่วยท่ี 8 เขต 1

จ้างพาหนะและจัดสถานท่ีเลือกต้ัง หน่วยท่ี 14 เขต 1

จ้างพาหนะและจัดสถานท่ีเลือกต้ัง หน่วยท่ี 15 เขต 1



สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  เดือนพฤศจิกำยน 2564

ประจ ำปีงบประมำณ 2564  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

200.00 200.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 26 พ.ย.2564

38 จ้างท าความสะอาดสถานท่ี หน่วยท่ี 15 เขต 1 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นางบัวเตียง ไชยสถาน นางบัวเตียง ไชยสถาน เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 38/2565

300.00 300.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 26 พ.ย.2564

39 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชาญ กันทะยา นายวิชาญ กันทะยา เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 39/2565

200.00 200.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 26 พ.ย.2564

40 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง นายวชิรพงษ์  มณีรัตน์ นายวชิรพงษ์  มณีรัตน์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 40/2565

200.00 200.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 26 พ.ย.2564

41 จ้างท าความสะอาดสถานท่ี หน่วยท่ี 17 เขต 1 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา ปล่ังกลาง นางสาวกาญจนา ปล่ังกลาง เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 41/2565

300.00 300.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 26 พ.ย.2564

42 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง นายพันธพล เท่ียวฟัน นายพันธพล เท่ียวฟัน เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 42/2565

200.00 200.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 26 พ.ย.2564

43 จ้างท าความสะอาดสถานท่ี หน่วยท่ี 17 เขต 2 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นางอ าพรรณ์ สมหม่ิน นางอ าพรรณ์ สมหม่ิน เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 43/2565

300.00 300.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 26 พ.ย.2564

44 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์คอม(พัสดุ) 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโทนเอ็นจิเน่ียร่ิง ร้านโทนเอ็นจิเน่ียร่ิง เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 44/2565

1,600.00 1,600.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 30 พ.ย.2564

45 จ้างเหมาเช่าสวนเกินเคร่ืองถ่ายเอกสาร 2,398.32 2,398.32 เฉพาะเจาะจง บ.ริโก้(ประเทศไทย)จ ากัด บ.ริโก้(ประเทศไทย)จ ากัด เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 45/2565

2,398.32 2,398.32 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 30 พ.ย.2564

46 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรถขยะ 80-6340 6,340.00 6,340.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวงค์วิวัฒน์การช่าง ร้านวงค์วิวัฒน์การช่าง เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 46/2565

6,340.00 6,340.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 30 พ.ย.2564

47 ปรับปรุงถนนลาดยาง ม.1 3,480,000.00 3,720,456.43 เฉพาะเจาะจง หจก.ดวงดีคอนกรีต หจก.ดวงดีคอนกรีต เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเลขท่ี 5/2565

3,480,000.00 3,480,000.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 10 พ.ย. 2564

48 ปรับปรุงถนนลาดยาง ม.4 1,732,000.00 1,957,734.46 เฉพาะเจาะจง หจก.ดวงดีคอนกรีต หจก.ดวงดีคอนกรีต เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเลขท่ี 6/2565

1,732,000.00 1,732,000.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 10 พ.ย. 2564

49 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.1 48,850.00 48,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสาธุพรการช่าง ร้านสาธุพรการช่าง เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเลขท่ี 7/2565

48,850.00 48,850.00 ไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด ลงวันท่ี 16 พ.ย. 2564

จ้างพาหนะและจัดสถานท่ีเลือกต้ัง หน่วยท่ี 17 เขต 1

จ้างพาหนะและจัดสถานท่ีเลือกต้ัง หน่วยท่ี 17 เขต 2

จ้างพาหนะและจัดสถานท่ีเลือกต้ัง หน่วยท่ี 16 เขต 1



สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  เดือนพฤศจิกำยน 2564

ประจ ำปีงบประมำณ 2564  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

5,518,243.23  5,984,434.12 5,518,243.23              

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

                    นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ                 ผู้อ านวยการกองคลัง อบต.ฝายแก้ว           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว

(ลงช่ือ)                                               (ลงช่ือ)                         (ลงช่ือ)  (ลงช่ือ) 


