
ล าดับ วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ จัดจ้าง (บาท) และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 1,033.00 1,033.00 เฉพาะเจาะจง ร้านช านาญมีเดีย ร้านช านาญมีเดีย เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 44/2565

1,033.00 1,033.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 15 ก.พ .2565

2 1,490.00 1,490.00 เฉพาะเจาะจง ร้านช านาญมีเดีย ร้านช านาญมีเดีย เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 45/2565

1,490.00 1,490.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 17 ก. 2565

3 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง น่านอินสตูรเมนท์ น่านอินสตูรเมนท์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 46/2565

3,600.00 3,600.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 17 ก.พ .2565

4 2,485.00 2,485.00 เฉพาะเจาะจง ร้านช านาญมีเดีย ร้านช านาญมีเดีย เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 48/2565

2,485.00 2,485.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 14 ก.พ.2565

5 456.00 456.00 เฉพาะเจาะจง ร้านช านาญมีเดีย ร้านช านาญมีเดีย เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 49/2565

456.00 456.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 22 ก.พ.2565

6 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกับแกล้มกราฟฟิค ร้านกับแกล้มกราฟฟิค เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจา้งเลขที่ 56/2565

300.00 300.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 15 ก.พ .2565

7 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์แอนด์เซอร์วสิ ร้านปร้ินเตอร์แอนด์เซอร์วสิ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจา้งเลขที่ 57/2565

3,200.00 3,200.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 18 ก.พ .2565

8 2,747.26 2,747.26 เฉพาะเจาะจง บ.ริโก้ประเทศไทยจ ากัด บ.ริโก้ประเทศไทยจ ากัด เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจา้งเลขที่ 58/2565

2,747.26 2,747.26 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 18 ก.พ .2565

9 1,710.00 1,710.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอารีอิเล็คทริค ร้านอารีอิเล็คทริค เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจา้งเลขที่ 59/2565

1,710.00 1,710.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 18 ก.พ .2565

10 17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นดีไซน์ ร้านเอ็นดีไซน์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจา้งเลขที่ 60/2565

17,000.00 17,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 18 ก.พ .2565

11 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกับแกล้มกราฟฟิค ร้านกับแกล้มกราฟฟิค เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจา้งเลขที่ 61/2565

360.00 360.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 18 ก.พ .2565

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง  เดือน กมุภาพนัธ์ 2565

ประจ ำปีงบประมำณ 2565  ขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วธีิจัดซ้ือจัดจ้าง

ซ้ือวสัดุโครงการอบรม อปท. (สป)

ซ้ือวสัดุส านักงาน (สป)

ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย ์2 รายการ

ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว (รพ.สตฝายแก้ว) 4 รายการ

ซ้ือวสัดุส านักงาน (ศึกษา)

จา้งท าป้ายไวนิลโครงการอบรม อปท. (สป)

จา้งเหมาตรวจเช็คซ่อมปร้ินเตอร์

จา้งเหมาเช่าส่วนเกินเคร่ืองถถ่ายเอกสาร (ม.ค65)

จา้งปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพหนะและขนส่ง 80-6340

จา้งเหมาติดต้ังตัวหนังสือและโลโก้ห้องประชุม

จา้งเหมาท าป้ายไวนิลจติอาสา (สป)



สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง  เดือน กมุภาพนัธ์ 2565

ประจ ำปีงบประมำณ 2565  ขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

12 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์อนด์เซอร์วสิ ร้านปร้ินเตอร์อนด์เซอร์วสิ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจา้งเลขที่ 62/2565

300.00 300.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 18 ก.พ .2565

13 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ไอทีชอป ไอทีชอป เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจา้งเลขที่ 63/2565

2,500.00 2,500.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 18 ก.พ .2565

14 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง นายสุชน พิยะ นายสุชน พิยะ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจา้งเลขที่ 64/2565

800.00 800.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 25 ก.พ .2565

15 373,000.00 373,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านธรุกิจรุ่งเรือง หจก.น่านธรุกิจรุ่งเรือง เสนอราคารายเดียว สัญญาจา้งเลขที่ 18/2565

373,000.00 373,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 4 ก.พ. 2565

16 373,000.00 373,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านธรุกิจรุ่งเรือง หจก.น่านธรุกิจรุ่งเรือง เสนอราคารายเดียว สัญญาจา้งเลขที่ 19/2565

373,000.00 373,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 4 ก.พ. 2565

17 368,000.00 368,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านธรุกิจรุ่งเรือง หจก.น่านธรุกิจรุ่งเรือง เสนอราคารายเดียว สัญญาจา้งเลขที่ 20/2565

368,000.00 368,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 4 ก.พ. 2565

18 398,000.00 398,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านธรุกิจรุ่งเรือง หจก.น่านธรุกิจรุ่งเรือง เสนอราคารายเดียว สัญญาจา้งเลขที่ 21/2565

398,000.00 398,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 23 ก.พ. 2565

19 270,000.00 270,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านธรุกิจรุ่งเรือง หจก.น่านธรุกิจรุ่งเรือง เสนอราคารายเดียว สัญญาจา้งเลขที่ 22/2565

270,000.00 270,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 23 ก.พ. 2565

20 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรรณิการ์  ชัยวงค์ นางสาวกรรณิการ์  ชัยวงค์ เสนอราคารายเดียว สัญญาจา้งเลขที่ 23/2565

11,000.00 11,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 24ว ก.พ. 2565

1,830,981.26 1,830,981.26 1,830,981.26              

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

                    นักวชิาการพัสดุปฏิบัติการ                 ผู้อ านวยการกองคลัง อบต.ฝายแก้ว           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว

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

                            (ประสิทธิ์  กลาสี)

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ม.9

ก่อสร้างถนน คสล.ม110

จา้งเหมาถมดินหลังท่อบ้านห้วยไฮ

ก่อสร้างถนน คสล.ม7

ก่อสร้างถนน คสล.ม12

ก่อสร้างถนน คสล.ม.3

จา้งเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฐานครุภัณฑ์ ศพด.บ.ฝายแก้ว

จา้งเหมาปรับปรุงซ่อมแซมครภัณฑ์คอม (สป)

จา้งเหมาปรับปรุงครุภัณฑ์ (คลัง)


