
ล าดับ วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ จัดจ้าง (บาท) และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 1,050.00 1,050.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอ ที ช๊อป ร้านไอ ที ช๊อป เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 15/2565

1,050.00 1,050.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 13 ธ.ค.2564

2 3,192.00 3,192.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอ ที ช๊อป ร้านไอ ที ช๊อป เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 16/2565

3,192.00 เฉพาะเจาะจง ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 15 ธ.ค.2564

3 4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอ ที ช๊อป ร้านไอ ที ช๊อป เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 17/2565

4,300.00 4,300.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 16 ธ.ค.2564

4 4,875.00 4,875.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 18/2565

4,875.00 4,875.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 16 ธ.ค.2564

5 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอ ที ช๊อป ร้านไอ ที ช๊อป เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 19/2565

3,800.00 3,800.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 20 ธ.ค.2564

6 11,655.00 11,655.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 20/2565

11,655.00 11,655.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 17 ธ.ค.2564

7 5,230.00 5,230.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 21/2565

5,230.00 5,230.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 17 ธ.ค.2564

8 3,255.00 3,255.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอ ที ช๊อป ร้านไอ ที ช๊อป เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 22/2565

3,255.00 3,255.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 20 ธ.ค.2564

9 2,690.00 2,690.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 23/2565

2,690.00 2,690.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 22 ธ.ค.2564

10 12,850.00 12,850.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 24/2565

12,850.00 12,850.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 23 ธ.ค.2564

11 14,175.00 14,175.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 25/2565

14,175.00 14,175.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 23 ธ.ค.2564

ซ้ือวสัดุแบบพิมพ์

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง  เดือนธันวาคม 2564

ประจ ำปีงบประมำณ 2565  ขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วธีิจัดซ้ือจัดจ้าง

ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (หมึก กองช่าง)

ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (หมึก กองการศึกษา)

ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (หมึก กองคลัง)

ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว(สธ)

ซ้ือวสัดุคอม (หมึก กองคลัง)

ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว (สป)

ซ้ือวสัดุส านักงาน(สป)

ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (หมึก กองการศึกษา)

ซ้ือวสัดุส านักงาน (ศธ)

ซ้ือวสัดุส านักงาน(คลัง)



สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง  เดือนธันวาคม 2564

ประจ ำปีงบประมำณ 2565  ขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

12 5,260.00 5,260.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 26/2565

5,260.00 5,260.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 23 ธ.ค.2564

13 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 27/2565

1,000.00 1,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 23 ธ.ค.2564

14 2,635.00 2,635.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 28/2565

2,635.00 2,635.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 23 ธ.ค.2564

15 1,936.00 1,936.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสา โรงพิมพ์อาสา เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 29/2565

1,936.00 1,936.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 23 ธ.ค.2564

16 25,750.00 25,750.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสา โรงพิมพ์อาสา เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 30/2565

25,750.00 25,750.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 23 ธ.ค.2564

17 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.พี เค เอฟ เทรดด้ิง บ.พี เค เอฟ เทรดด้ิง เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 31/2565

9,000.00 9,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 23 ธ.ค.2564

18 650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสนั่นการช่าง ร้านสนั่นการช่าง เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 32/2565

650.00 650.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 23 ธ.ค.2564

19 3,588.79 3,588.79 เฉพาะเจาะจง ร้านไอ ที ช๊อป ร้านไอ ที ช๊อป เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 33/2565

3,588.79 3,588.79 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 23 ธ.ค.2564

20 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านช านาญมีเดีย ร้านช านาญมีเดีย เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 34/2565

2,500.00 2,500.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 23 ธ.ค.2564

21 4,420.00 4,420.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวงค์ววิฒัน์การช่าง ร้านวงค์ววิฒัน์การช่าง เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจา้งเลขที่ 47/2565

4,420.00 4,420.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 22 ธ.ค.2564

22 2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกับแกล้มกราฟฟิค ร้านกับแกล้มกราฟฟิค เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจา้งเลขที่ 48/2565

2,140.00 2,140.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 22 ธ.ค.2564

23 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยนิดีอิ้งค์เจท็ ร้านยนิดีอิ้งค์เจท็ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจา้งเลขที่ 49/2565

450.00 450.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 27 ธ.ค.2564

ซ้ือแบบพิมพ์เลือกต้ัง

ซ้ือวสัดุส านักงาน(ช่าง)

ซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย(กองศึกษา)

ซ้ือวสัดุส านักงาน(สธ)

ซ้ือแบบพิมพ์เลือกต้ัง

ซ้ือวสัดุส านักงาน

ซ้ือวสัดุการเกษตร(เล่ือยโก้ง)

ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 

ซ้ือวสัดุส านักงาน (สป)

จา้งปรับปรุงซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า 81-1346

จา้งท าป้ายไวนิลโครงการออกหน่วยช าระภาษี

จา้งเหมาบริการจดัท าสติกเกอร์ติดป้ายผู้บริหาร



สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง  เดือนธันวาคม 2564

ประจ ำปีงบประมำณ 2565  ขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

24 100,100.00 100,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิตติก้องการพิมพ์ ร้านกิตติก้องการพิมพ์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจา้งเลขที่ 50/2565

100,100.00 100,100.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 27 ธ.ค.2564

25 673,000.00 673,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านธรุกิจรุ่งเรือง หจก.น่านธรุกิจรุ่งเรือง เสนอราคารายเดียว สัญญาจา้งเลขที่ 8/2565

673,000.00 673,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 16 ธ.ค.2564

26 490,000.00 490,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านธรุกิจรุ่งเรือง หจก.น่านธรุกิจรุ่งเรือง เสนอราคารายเดียว สัญญาจา้งเลขที่ 9/2565

490,000.00 490,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 16 ธ.ค.2564

27 176,500.00 176,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านธรุกิจรุ่งเรือง หจก.น่านธรุกิจรุ่งเรือง เสนอราคารายเดียว สัญญาจา้งเลขที่ 10/2565

176,500.00 176,500.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 21 ธ.ค.2564

28 212,000.00 212,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านธรุกิจรุ่งเรือง หจก.น่านธรุกิจรุ่งเรือง เสนอราคารายเดียว สัญญาจา้งเลขที่ 11/2565

212,000.00 212,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 21 ธ.ค.2564

29 ปรับปรุงอาคารออกก าลังกาย รพ.สต.บุปผาราม 130,000.00 130,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านธรุกิจรุ่งเรือง หจก.น่านธรุกิจรุ่งเรือง เสนอราคารายเดียว สัญญาจา้งเลขที่ 12/2565

130,000.00 130,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 24 ธ.ค.2564

30 71,000.00 71,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านธรุกิจรุ่งเรือง หจก.น่านธรุกิจรุ่งเรือง เสนอราคารายเดียว สัญญาจา้งเลขที่ 13/2565

71,000.00 71,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 24 ธ.ค.2564

31 อาคารห้องล้างเคร่ืองมือแพทย ์รพ.สต.ฝายแก้ว 786,000.00 786,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านธรุกิจรุ่งเรือง หจก.น่านธรุกิจรุ่งเรือง เสนอราคารายเดียว สัญญาจา้งเลขที่ 14/2565

786,000.00 786,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 24 ธ.ค.2564

2,765,001.79 2,765,001.79 2,765,001.79              

                                                               (นางสุภา   นาระทะ)                            (นางนภาพร  พิชัย)                                                          (นายวฑูิรย ์ จณิะเสน)

                    นักวชิาการพัสดุปฏิบัติการ                 ผู้อ านวยการกองคลัง อบต.ฝายแก้ว           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว

ก่อสร้างลานตากสมุนไพร รพ.สต.บุปผาราม

จา้งเหมาท าปฏิทินประจ าปีงบประมาณ 2565

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ รพ.สต.บุปผาราม

ก่อสร้างโรงจอดรถเพิงเหล็กบ้านดงป่าสัก

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.บ้านดงป่าสัก

ก่อสร้างโรงก าจดัขยะติดเชื้อ รพ.สต.ดงป่าสัก

(ลงชื่อ)                                               (ลงชื่อ)                         (ลงชื่อ)  (ลงชื่อ)  พันต ารวจโท

                            (ประสิทธิ์  กลาสี)


