
ล าดับ วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ จัดจ้าง (บาท) และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านช านาญมีเดีย ร้านช านาญมีเดีย เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 50/2565

50,000.00 50,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 1 มี.ค.2565

2 1,990.00 1,990.00 เฉพาะเจาะจง ร้านช านาญมีเดีย ร้านช านาญมีเดีย เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 53/2565

1,990.00 1,990.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 8 มี.ค.2565

3 1,734.00 1,734.00 เฉพาะเจาะจง ร้านช านาญมีเดีย ร้านช านาญมีเดีย เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 54/2565

1,734.00 1,734.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 8 มี.ค.2565

4 58,800.00 58,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านช านาญมีเดีย ร้านช านาญมีเดีย เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 55/2565

58,800.00 58,800.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 8 มี.ค.2565

5 6,727.00 6,727.00 เฉพาะเจาะจง ร้านช านาญมีเดีย ร้านช านาญมีเดีย เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 56/2565

6,727.00 6,727.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 8 มี.ค.2565

6 5,764.00 5,764.00 เฉพาะเจาะจง ร้านช านาญมีเดีย ร้านช านาญมีเดีย เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 57/2565

5,764.00 5,764.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 8 มี.ค.2565

7 8,512.00 8,512.00 เฉพาะเจาะจง ร้านช านาญมีเดีย ร้านช านาญมีเดีย เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 58/2565

8,512.00 8,512.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 8 มี.ค.2565

8 3,125.00 3,125.00 เฉพาะเจาะจง ร้านช านาญมีเดีย ร้านช านาญมีเดีย เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 59/2565

3,125.00 3,125.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 11 มี.ค.2565

9 10,200.00 10,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านช านาญมีเดีย ร้านช านาญมีเดีย เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 60/2565

10,200.00 10,200.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 16 มี.ค.2565

10 829.00 829.00 เฉพาะเจาะจง ร้านช านาญมีเดีย ร้านช านาญมีเดีย เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 61/2565

829.00 829.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 16 มี.ค.2565

11 10,322.00 10,322.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวลัยพาณิชย์ ร้านวลัยพาณิชย์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 62/2565

10,322.00 10,322.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 16 มี.ค.2565

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง  เดือน มีนาคม 2565

ประจ ำปีงบประมำณ 2565  ขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วธีิจัดซ้ือจัดจ้าง

ซ้ือวสัดุเคร่ืองดับเพลิง

ซ้ือวสัดุส านักงาน(ศธ)

ซ้ือวสัดุส านักงาน(สป)

ซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย(ชุดดับเพลิง)

ซ้ือวสัดุส านักงาน (คลัง)

ซ้ือวสัดุส านักงาน(สป)

ซ้ือวสัดุส านักงาน(ช่าง)

ซ้ือวสัดุส านักงาน(คลัง)

ซ้ือวสัดุกระจกโค้ง(สป)

ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์(สป)

ซ้ือวสัดุโครงการ พมจ.



สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง  เดือน มีนาคม 2565

ประจ ำปีงบประมำณ 2565  ขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

12 4,100.00 4,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านอินสตรูเมนท์ หจก.น่านอินสตรูเมนท์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 63/2565

4,100.00 4,100.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 16 มี.ค.2565

13 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง นายยอดยิง่ เซ่งห้อง นายยอดยิง่ เซ่งห้อง เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 64/2565

7,200.00 7,200.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 16 มี.ค.2565

14 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยอดยิง่ เซ่งห้อง นายยอดยิง่ เซ่งห้อง เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 65/2565

1,000.00 1,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 16 มี.ค.2565

15 3,060.00 3,060.00 เฉพาะเจาะจง ร้านช านาญมีเดีย ร้านช านาญมีเดีย เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 66/2565

3,060.00 3,060.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 24 มี.ค.2565

16 14,200.00 14,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีช๊อป ร้านไอทีช๊อป เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 67/2565

14,200.00 14,200.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 31 มี.ค.2565

17 2,145.00 2,145.00 เฉพาะเจาะจง โกบอลเฮ้าส์ โกบอลเฮ้าส์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 68/2565

2,145.00 2,145.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 31 มี.ค.2565

18 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุชน พิยะ นายสุชน พิยะ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจา้งเลขที่ 67/2565

4,000.00 4,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 7 มี.ค.2565

19 8,600.00 8,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสุชน พิยะ นายสุชน พิยะ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจา้งเลขที่ 68/2565

8,600.00 8,600.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 7 มี.ค.2565

20 3,560.00 3,560.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวงค์ววิฒัน์ ร้านวงค์ววิฒัน์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจา้งเลขที่ 69/2565

3,560.00 3,560.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 7 มี.ค.2565

21 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิม้อลูมิเนียม ร้านเบิม้อลูมิเนียม เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจา้งเลขที่ 70/2565

6,000.00 6,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 7 มี.ค.2565

22 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกับแกล้มกราฟฟิก ร้านกับแกล้มกราฟฟิก เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจา้งเลขที่ 71/2565

360.00 360.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 7 มี.ค.2565

23 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยอดยิง่ เซ่งห้อง นายยอดยิง่ เซ่งห้อง เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจา้งเลขที่ 72/2565

10,000.00 10,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 14 มี.ค.2565

จา้งท าป้ายไวนิลโรงการเด็กจมน้ า

จา้งท าขบวนครัวตาน

ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์(คลัง)

จา้งซ่อมแซมอาคาร อบต.(ประตูบานเล่ือน)

ซ้ือเทปวดัระยะ(วสัดุก่อสร้าง ช่าง)

จา้งซ่อมฝาบ่อพักบ้านแสงดาว

จา้งติดต้ังราวกันตกบ้านแสงดาว

จา้งซ่อมรถขยะ 80-6340

ซ้ือวสัดุส านักงาน(ศึกษา)

ซ้ือน้ าเปล่าโครงการ 6 เป็ง

ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์

ซ้ือวสัดุโครงการ6 เป็ง



สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง  เดือน มีนาคม 2565

ประจ ำปีงบประมำณ 2565  ขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

24 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านณัฐวตัรการพิมพ์ ร้านณัฐวตัรการพิมพ์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจา้งเลขที่ 73/2565

1,800.00 1,800.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 21 มี.ค.2565

25 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมกาดน้ าทอง โรงแรมกาดน้ าทอง เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจา้งเลขที่ 74/2565

2,000.00 2,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 22 มี.ค.2565

26 14,500.00 14,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านธรุกิจรุ่งเรือง หจก.น่านธรุกิจรุ่งเรือง เสนอราคารายเดียว สัญญาจา้งเลขที่ 24/2565

14,500.00 14,500.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 7 มี.ค.2565

27 21,500.00 21,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านธรุกิจรุ่งเรือง หจก.น่านธรุกิจรุ่งเรือง เสนอราคารายเดียว สัญญาจา้งเลขที่ 25/2565

21,500.00 21,500.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 7 มี.ค.2565

28 86,000.00 86,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุชน พิยะ นายสุชน พิยะ เสนอราคารายเดียว สัญญาจา้งเลขที่ 26/2565

86,000.00 86,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 14 มี.ค.2565

29 359,000.00 359,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านธรุกิจรุ่งเรือง หจก.น่านธรุกิจรุ่งเรือง เสนอราคารายเดียว สัญญาจา้งเลขที่ 27/2565

359,000.00 359,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 28 มี.ค.2565

707,028.00    707,028.00 707,028.00                

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

                    นักวชิาการพัสดุปฏิบัติการ                 ผู้อ านวยการกองคลัง อบต.ฝายแก้ว           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว

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

                            (ประสิทธิ์  กลาสี)

จา้งเหมาเช่าสถานที่โครงการเด็กจมน้ า

ปรับปรุงถนน คสล.ม.9

จา้งท าป้ายขบวนโรงการประเพณีหกเป็ง

ปรับปรุงห้องน้ าบ้านท่าล้อ ม.1

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน น้ าต้วน ม.8

ก่อสร้างถนน คสล.ม.5


