
วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป
1 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 11,600.00 11,600.00 ตกลงราคา ร้านคอมเทคคอมพิวเตอร์ ร้านคอมเทคคอมพิวเตอร์ ราคาต ่าสุด 48/2560 ลว. 14 ก.ค.60

2
ซ้ือน่้ามันเช้ือเพลิงโครงการเฝ้าระวังควบคุม
ป้องกันไข้เลือดออก ปี 2560

6,252.00 6,252.00 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตร
สองแคว จ่ากัด

สหกรณ์การเกษตร
สองแคว จ่ากัด

ราคาต ่าสุด 49/2560 ลว. 18 ก.ค.60

3
ซ้ือน่้ามันเช้ือเพลิงโครงการเฝ้าระวังควบคุม
ป้องกันไข้เลือดออก ปี 2560

500.00 500.00 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตร
สองแคว จ่ากัด

สหกรณ์การเกษตร
สองแคว จ่ากัด

ราคาต ่าสุด 50/2560 ลว. 25 ก.ค.60

4 จ้างเหมาตัดหญ้า 2 ข้างทาง โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์เส้นทางจราจร 15,000.00 15,000.00 ตกลงราคา นายแสง  แสงศรีจันทร์ นายแสง  แสงศรีจันทร์ ราคาต ่าสุด

60/2560 ลว. 7 ก.ค. 60

5
จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (ศพด.น่้าเกาะ) 3,350.00 3,350.00 ตกลงราคา

ร้านบีซีซีคอมพิวเตอร์ 
แอนด์โอเอ

ร้านบีซีซีคอมพิวเตอร์ 
แอนด์โอเอ ราคาต ่าสุด

61/2560 ลว. 17 ก.ค. 60

6 จ้างเหมาท่าป้ายโครงการเฝ้าระวังควบคุม
ป้องกันโรคติดต่อฯ 2,100.00 2,100.00 ตกลงราคา ร้านศรศิลป์ ร้านศรศิลป์ ราคาต ่าสุด 62/2560 ลว. 18 ก.ค. 60

7 จ้างเหมาบุคลากรพ่นหมอกควัน 8,000.00 8,000.00 ตกลงราคา นายทอง  ชุมเงิน นายทอง  ชุมเงิน ราคาต ่าสุด 63/2560 ลว. 18 ก.ค. 60

8 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต่าบลยอด 647,000.00 650,000.00 สอบราคา หจก.ผาช้างการก่อสร้าง หจก.ผาช้างการก่อสร้าง ราคาต ่าสุด 7/2560 ลว. 26 ก.ค. 60

9 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต่าบลยอด 174,000.00 200,000.00 สอบราคา หจก.ผาช้างการก่อสร้าง หจก.ผาช้างการก่อสร้าง ราคาต ่าสุด 8/2560 ลว. 26 ก.ค. 60

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ใน
หมู่บ้านปางส้าน หมู่ที  4 414,000.00 562,000.00 สอบราคา หจก.ผาช้างการก่อสร้าง หจก.ผาช้างการก่อสร้าง ราคาต ่าสุด 9/2560 ลว. 26 ก.ค. 60

11 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ณ ศูนย์
เรียนรู้ประจ่าหมู่บ้าน บ้านผาสิงห์ หมู่ 5 464,000.00 465,000.00 สอบราคา นางจันทร์ทอง  ชาวริม นางจันทร์ทอง  ชาวริม ราคาต ่าสุด 10/2560 ลว. 27 ก.ค. 60

12 โครงการติดต้ังไฟกิ งสาธารณะในเขตพ้ืนที ต่าบล
ยอด บ้านน่้าเกาะ หมู่ที  6 30,029.83 30,029.83 ตกลงราคา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
อ่าเภอปัว

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
อ่าเภอปัว ราคาต ่าสุด 11/2560 ลว. 27 ก.ค. 60

13 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่าในเขตพ้ืนที 
ต่าบลยอด จ่านวน 5 หมู่บ้าน 198,250.52 198,250.52 ตกลงราคา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
อ่าเภอปัว

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
อ่าเภอปัว ราคาต ่าสุด 12/2560 ลว. 27 ก.ค. 60

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
เทศบาลต าบลยอด  อ าเภอสองแคว  จังหวัดน่าน

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
เทศบาลต าบลยอด  อ าเภอสองแคว  จังหวัดน่าน

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

14 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านสะเกิน 359,000.00 359,000.00 สอบราคา หจก.ขุนยอดการโยธา หจก.ขุนยอดการโยธา ราคาต ่าสุด 13/2560 ลว. 31 ก.ค. 60



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับพนักงาน 2,650.00 2,650.00 ตกลงราคา ร้านผาหลักมินิมาร์ท ร้านผาหลักมินิมาร์ท ราคาต  าสุด

83/2560 ลว. 22 ก.ย. 60

2 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันฯ 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 3,900.00 3,900.00 ตกลงราคา นางสะอาด  มะณีจร นางสะอาด  มะณีจร ราคาต  าสุด

87/2560 ลว. 22 ก.ย. 60

3 จ้างเหมาท าป้ายโครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 450.00 450.00 ตกลงราคา ร้านศรศิลป์ ร้านศรศิลป์ ราคาต  าสุด

88/2560 ลว. 22 ก.ย. 60

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน พ.ศ. 2560
เทศบาลต าบลยอด  อ าเภอสองแคว  จังหวัดน่าน

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป
1 ซ้ือวัสดุโครงการลูกเสือเนตรนารี 1,100.00 1,100.00 ตกลงราคา ร้านผาหลักมินิมาร์ท ร้านผาหลักมินิมาร์ท ราคาต ่าสุด 19/2560 ลว. 9 ก.พ. 60
2 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ บง 8743 18,500.00 18,500.00 ตกลงราคา อู่ฟ้าใสเจริญยนต์ อู่ฟ้าใสเจริญยนต์ ราคาต ่าสุด 20/2560 ลว. 17 ก.พ. 60
3 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื นรถยนต์ บง 8743 1,345.00 1,345.00 ตกลงราคา อู่ฟ้าใสเจริญยนต์ อู่ฟ้าใสเจริญยนต์ ราคาต ่าสุด 21/2560 ลว. 17 ก.พ. 60

4 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 25,100.00 25,100.00 ตกลงราคา
ร้านบีซีซีคอมพิวเตอร์ 
แอนด์โอเอ

ร้านบีซีซีคอมพิวเตอร์
 แอนด์โอเอ

ราคาต ่าสุด 22/2560 ลว. 24 ก.พ. 60

5 ครุภัณฑ์เครื องส่ารองไฟ (กองช่าง) 3,100.00 3,100.00 ตกลงราคา
ร้านบีซีซีคอมพิวเตอร์ 
แอนด์โอเอ

ร้านบีซีซีคอมพิวเตอร์
 แอนด์โอเอ

ราคาต ่าสุด 23/2560 ลว. 24 ก.พ. 60

6 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานป้องกัน) 19,100.00 19,100.00 ตกลงราคา
ร้านบีซีซีคอมพิวเตอร์ 
แอนด์โอเอ

ร้านบีซีซีคอมพิวเตอร์
 แอนด์โอเอ

ราคาต ่าสุด 24/2560 ลว. 24 ก.พ. 60

7 จ้างเหมาท่าป้ายโครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 900.00 900.00 ตกลงราคา ร้านศรศิลป์ ร้านศรศิลป์ ราคาต ่าสุด 29/2560 ลว. 9 ก.พ. 60

8 จ้างเหมาประกอบอาหารโครงการเข้าค่ายลูกเสือ-
เนตรนารี 28,000.00 28,000.00 ตกลงราคา นางสะอาด  มะณีจร นางสะอาด  มะณีจร ราคาต ่าสุด

30/2560 ลว. 9 ก.พ. 60

9 จ้างเหมาเครื องเสียงโครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตร
นารี 3,000.00 3,000.00 ตกลงราคา นายนพดล  ปิงยศ นายนพดล  ปิงยศ ราคาต ่าสุด

31/2560 ลว. 9 ก.พ. 60

10 จ้างเหมาประกอบอาหารประชุมสภาฯ 1,500.00 1,500.00 ตกลงราคา นางสะอาด  มะณีจร นางสะอาด  มะณีจร ราคาต ่าสุด 32/2560 ลว. 24 ก.พ. 60

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
เทศบาลต าบลยอด  อ าเภอสองแคว  จังหวัดน่าน

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1
จ้างเหมาจัดท าพวงมาลางานรัฐพิธีวันปิยะ
มหาราช

1,000.00 1,000.00 ตกลงราคา นางยอด  วิชา นางยอด  วิชา
ราคาต  าสุด

4/2560 ลว. 17 ต.ค. 59

2 ซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น (รถยนต์
ส่วนกลาง) 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา

สหกรณ์การเกษตร
สองแคว จ ากัด

สหกรณ์การเกษตร
สองแคว จ ากัด ราคาต  าสุด

1/2560 ลว. 3 ต.ค. 59

3 ซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น (รถยนต์กู้ชีพ
กู้ภัย) 50,000.00 50,000.00 ตกลงราคา

สหกรณ์การเกษตร
สองแคว จ ากัด

สหกรณ์การเกษตร
สองแคว จ ากัด ราคาต  าสุด

2/2560 ลว. 3 ต.ค. 59

4 จ้างเหมาบริการรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื อง
ถ่ายเอกสาร 84,000.00 84,000.00 ตกลงราคา

บริษัท ริโก้ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ริโก้ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ราคาต  าสุด 1/2560 ลว. 3 ต.ค. 59

5
จ้างเหมาลูกจ้างชั วคราวโครงการพัฒนาและ
อ านวยการสถานที กลางส าหรับเป็นศูนย์รวม
ข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้าง 40,000.00 40,000.00 ตกลงราคา น.ส.วิไลวัลย์  พรมตอง น.ส.วิไลวัลย์  พรมตอง ราคาต  าสุด 1/2560 ลว. 3 ต.ค. 59

6 จ้างเหมาบริการต าแหน่งพนังกานกู้ชีพกู้ภัย 90,000.00 90,000.00 ตกลงราคา นายขวัญชัย  ภิมาล นายขวัญชัย  ภิมาล ราคาต  าสุด 2/2560 ลว. 3 ต.ค. 59
7 จ้างเหมาบริการต าแหน่งพนังกานกู้ชีพกู้ภัย 90,000.00 90,000.00 ตกลงราคา นายเกรียงไกร  ก่อเกิด นายเกรียงไกร  ก่อเกิด ราคาต  าสุด 3/2560 ลว. 3 ต.ค. 59

8 จ้างเหมาบุคลากรต าแหน่งผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
ประสานงาน ศพด. 84,000.00 84,000.00 ตกลงราคา น.ส.ทวีพร  ผาหลัก น.ส.ทวีพร  ผาหลัก ราคาต  าสุด 4/2560 ลว. 3 ต.ค. 59

9 จ้างเหมาบุคลากรต าแหน่งธุรการ กองช่าง 84,000.00 84,000.00 ตกลงราคา นายณัฐวุฒิ  คนตรง นายณัฐวุฒิ  คนตรง ราคาต  าสุด 5/2560 ลว. 4 ต.ค. 59

10
จ้างเหมาลูกจ้างรายโครงการปิดทองหลังพระ 84,000.00 84,000.00 ตกลงราคา

น.ส.ณัฐธินัน  วงษ์
เจริญ น.ส.ณัฐธินัน  วงษ์เจริญ ราคาต  าสุด 6/2560 ลว. 4 ต.ค. 59

11 จ้างเหมาลูกจ้างรายโครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนถ่ายทอดความรู้วิชาการฯ 84,000.00 84,000.00 ตกลงราคา นายมนตรี  ชุมเงิน นายมนตรี  ชุมเงิน ราคาต  าสุด 7/2560 ลว. 4 ต.ค. 59

12 จ้างเหมาลูกจ้างรายโครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการท่องเที ยวและสาธารณสุขฯ 84,000.00 84,000.00 ตกลงราคา น.ส.จริยา  รักษา น.ส.จริยา  รักษา ราคาต  าสุด 8/2560 ลว. 4 ต.ค. 59

13 จ้างเหมาบริการและอ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนที มาติดต่อราชการ 84,000.00 84,000.00 ตกลงราคา นางจารุวรรณ  ดีบาง นางจารุวรรณ  ดีบาง ราคาต  าสุด 9/2560 ลว. 4 ต.ค. 59

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2559
เทศบาลต าบลยอด  อ าเภอสองแคว  จังหวัดน่าน

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

ล าดับ
ท่ี

วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

วิธีซ้ือ/จ้าง
ผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคา
งานจัดซ้ือจัดจ้าง



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป
1 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 14,200.00 14,200.00 ตกลงราคา ร้านคอมเทคคอมพิวเตอร์ ร้านคอมเทคคอมพิวเตอร์ ราคาต ่าสุด 9/2560 ลว. 13 ธ.ค. 59
2 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการต้ังจุดให้บริการประชาชน 4,900.00 4,900.00 ตกลงราคา ร้านจันทร์การค้า ร้านจันทร์การค้า ราคาต ่าสุด 10/2560 ลว. 19 ธ.ค. 59

3
ซ้ือวัสดุและของที ระลึกโครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน

5,630.00 5,630.00 ตกลงราคา ร้านผาหลักมินิมาร์ท ร้านผาหลักมินิมาร์ท ราคาต ่าสุด 11/2560 ลว. 19 ธ.ค. 59

4 ซ้ือวัสดุส่านักงาน (กองคลัง) 834.00 834.00 ตกลงราคา ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ ราคาต ่าสุด 12/2560 ลว. 19 ธ.ค. 59
5 ซ้ือวัสดุโครงการจัดงานวันมะแข่นหอม 13,500.00 13,500.00 ตกลงราคา ร้านผาหลักมินิมาร์ท ร้านผาหลักมินิมาร์ท ราคาต ่าสุด 13/2560 ลว. 20 ธ.ค. 59
6 ซ้ือวัสดุโครงการจัดต้ังจุดให้บริการประชาชน 3,400.00 3,400.00 ตกลงราคา ร้านผาหลักมินิมาร์ท ร้านผาหลักมินิมาร์ท ราคาต ่าสุด 14/2560 ลว. 21 ธ.ค. 59
7 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื องประมวลผล (กองคลัง) 500.00 500.00 ตกลงราคา ร้านภัทรคอมพิวเตอร์ ร้านภัทรคอมพิวเตอร์ ราคาต ่าสุด 9/2560 ลว. 14 ธ.ค. 59
8 จ้างเหมาประกอบอาหารประชุมสภาฯ 1,500.00 1,500.00 ตกลงราคา นางสะอาด  มะณีจร นางสะอาด  มะณีจร ราคาต ่าสุด 10/2560 ลว. 16 ธ.ค. 59
9 จ้างเหมาท่าป้ายงานมะแข่น 19,968.00 19,968.00 ตกลงราคา ร้านศรศิลป์ ร้านศรศิลป์ ราคาต ่าสุด 11/2560 ลว. 16 ธ.ค. 59

10 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที งานมะแข่น 20,000.00 20,000.00 ตกลงราคา นายยุทธนา นายยุทธนา ราคาต ่าสุด 12/2560 ลว. 16 ธ.ค. 59

11 จ้างเหมาประดับตกแต่งเวที ดนตรี ศิลปินฯ งาน
วันมะแข่น 80,000.00 80,000.00 ตกลงราคา นายประเทือง  จิตอารีย์ นายประเทือง  จิตอารีย์ ราคาต ่าสุด

13/2560 ลว. 20 ธ.ค. 59

12 จ้างเหมาประกอบอาหาร (งานมะแข่น) 32,000.00 32,000.00 ตกลงราคา นางสะอาด  มะณีจร นางสะอาด  มะณีจร ราคาต ่าสุด 14/2560 ลว. 20 ธ.ค. 59
13 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศโครงการฝึกอบรมฯ 65,000.00 65,000.00 ตกลงราคา นายปฎิพล  พอใจ นายปฎิพล  พอใจ ราคาต ่าสุด 15/2560 ลว. 20 ธ.ค. 59
14 จ้างเหมาประกอบอาหารโครงการฝึกอบรมฯ 5,000.00 5,000.00 ตกลงราคา นางสะอาด  มะณีจร นางสะอาด  มะณีจร ราคาต ่าสุด 16/2560 ลว. 20 ธ.ค. 59
15 จ้างเหมาจัดท่าป้ายโครงการศึกษาดูงาน 750.00 750.00 ตกลงราคา ร้านศรศิลป์ ร้านศรศิลป์ ราคาต ่าสุด 17/2560 ลว. 20 ธ.ค. 59

16
จ้างเหมาจัดท่าปฏิทินปีใหม่ พ.ศ. 2560 40,000.00 40,000.00 ตกลงราคา โรงพิมพ์ท่าวังผาการพิมพ์ โรงพิมพ์ท่าวังผาการพิมพ์ ราคาต ่าสุด

18/2560 ลว. 27 ธ.ค. 59

17 จ้างเหมาจัดท่าป้ายภาษี (กองคลัง) 3,744.00 3,744.00 ตกลงราคา ร้านศรศิลป์ ร้านศรศิลป์ ราคาต ่าสุด 19/2560 ลว. 27 ธ.ค. 59

18 จ้างเหมาจัดท่าป้ายโครงการต้ังจุดให้บริการ
ประชาชน 600.00 600.00 ตกลงราคา ร้านศรศิลป์ ร้านศรศิลป์ ราคาต ่าสุด

20/2560 ลว. 27 ธ.ค. 59

19 จ้างเหมาประกอบอาหารโครงการต้ังจุด
ให้บริการประชาชน 2,100.00 2,100.00 ตกลงราคา นางสะอาด  มะณีจร นางสะอาด  มะณีจร ราคาต ่าสุด

21/2560 ลว. 27 ธ.ค. 59

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2559
เทศบาลต าบลยอด  อ าเภอสองแคว  จังหวัดน่าน

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป
1 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถกู้ชีพกู้ภัย 3,630.00 3,630.00 ตกลงราคา หจก.ชัยวัฒน์ออโต้แม็ก หจก.ชัยวัฒน์ออโต้แม็ก ราคาต ่าสุด 1/2560 ลว. 7 พ.ย. 59
2 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื นรถกู้ชีพกู้ภัย 22,800.00 2,280.00 ตกลงราคา หจก.ชัยวัฒน์ออโต้แม็ก หจก.ชัยวัฒน์ออโต้แม็ก ราคาต ่าสุด 2/2560 ลว. 7 พ.ย. 59 
3 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 7,090.00 7,090.00 ตกลงราคา ร้านช่านาญมีเดีย ร้านช่านาญมีเดีย ราคาต ่าสุด 3/2560 ลว. 21 พ.ย. 59
4 ซ้ือวัสดุส่านักงาน (สป) 8,296.00 8,296.00 ตกลงราคา ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ ราคาต ่าสุด 4/2560 ลว. 29 พ.ย. 59
5 ซ้ือถ้วยรางวัล 4,600.00 4,600.00 ตกลงราคา ร้านสปอร์ตฮาร์ท ร้านสปอร์ตฮาร์ท ราคาต ่าสุด 5/2560 ลว. 29 พ.ย. 59
6 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง 26,100.00 26,100.00 ตกลงราคา หจก.ชัยวัฒน์ออโต้แม็ก หจก.ชัยวัฒน์ออโต้แม็ก ราคาต ่าสุด 6/2560 ลว. 29 พ.ย. 59
7 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื นรถยนต์ส่วนกลาง 2,400.00 2,400.00 ตกลงราคา หจก.ชัยวัฒน์ออโต้แม็ก หจก.ชัยวัฒน์ออโต้แม็ก ราคาต ่าสุด 7/2560 ลว. 29 พ.ย. 59
8 ซ้ือวัสดุโครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ (สป) 16,730.00 16,730.00 ตกลงราคา ร้านผาหลักมินิมาร์ท ร้านผาหลักมินิมาร์ท ราคาต ่าสุด 8/2560 ลว. 29 พ.ย. 59
9 จ้างเหมาจัดท่ารูปพระบรมฉายาลักษณ์ 15,000.00 15,000.00 ตกลงราคา ร้านกิตติก้องการพิมพ์ ร้านกิตติก้องการพิมพ์ ราคาต ่าสุด 5/2560 ลว. 7 พ.ย. 59

10 จ้างเหมาท่าป้ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
ท่องเที ยว 11,016.00 11,016.00 ตกลงราคา ร้านศรศิลป์ ร้านศรศิลป์ ราคาต ่าสุด

6/2560 ลว. 7 พ.ย. 59

11 จ้างเหมาจัดท่าสนามแข่งขันกีฬาโครงการกีฬา
นักเรียน 5,000.00 5,000.00 ตกลงราคา นายนพดล  ยศอาลัย นายนพดล  ยศอาลัย ราคาต ่าสุด

7/2560 ลว. 29 พ.ย. 59

12 จ้างเหมาท่าป้ายไวนิล โครงการเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ 270.00 270.00 ตกลงราคา ร้านศรศิลป์ ร้านศรศิลป์ ราคาต ่าสุด

8/2560 ลว. 29 พ.ย. 59

13
จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) งวดที  1 (พ.ย.-ม.ค. 60) 154,202.58 154,202.58 ตกลงราคา

บริษัท เชียงใหม่เฟรส
มิลค์ จ่ากัด

บริษัท เชียงใหม่เฟรส
มิลค์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด

3/2560 ลว. 9 พ.ย. 59

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
เทศบาลต าบลยอด  อ าเภอสองแคว  จังหวัดน่าน

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป
1 ซ้ือวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า 12,000.00 12,000.00 ตกลงราคา ร้านสยามเคมีคอล ร้านสยามเคมีคอล ราคาต ่าสุด 41/2560 ลว. 31 พ.ค. 60
2 ซ้ือวัสดุส่านักงาน (กองคลัง) 5,524.00 5,524.00 ตกลงราคา ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ ราคาต ่าสุด 42/2560 ลว. 31 พ.ค. 60

3 จ้างเหมาตัดหญ้า 2 ข้างทาง โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์เส้นทางจราจร 15,000.00 15,000.00 ตกลงราคา นายแสง  แสงศรีจันทร์ นายแสง  แสงศรีจันทร์ ราคาต ่าสุด

54/2560 ลว. 19 พ.ค. 60

4
จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) งวดที  2 (พ.ค.-ก.ค.60) 185,427.84 185,427.84 ตกลงราคา

บริษัท เชียงใหม่เฟรส
มิลค์ จ่ากัด

บริษัท เชียงใหม่เฟรส
มิลค์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด

5/2560 ลว. 4 พ.ค. 60

5 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงห้องน่้าอาคาร
ส่านักงานเทศบาลต่าบลยอด 86,000.00 86,000.00 สอบราคา นางสมพิศ  พรมพิชัย นางสมพิศ  พรมพิชัย ราคาต ่าสุด 6/2560 ลว. 1 พ.ค. 60

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560
เทศบาลต าบลยอด  อ าเภอสองแคว  จังหวัดน่าน

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป
1 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนรถยนต์ บง 8743 1,000.00 1,000.00 ตกลงราคา อู่ฟ้าใสเจริญยนต์ อู่ฟ้าใสเจริญยนต์ ราคาต่่าสุด 15/2560 ลว. 9 ม.ค. 60
2 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ บง 8743 4,900.00 4,900.00 ตกลงราคา อู่ฟ้าใสเจริญยนต์ อู่ฟ้าใสเจริญยนต์ ราคาต่่าสุด 16/2560 ลว. 9 ม.ค. 60
3 ซ้ือวัสดุโครงการจัดงานวันเด็ก 27,300.00 27,300.00 ตกลงราคา ร้านผาหลักมินิมาร์ท ร้านผาหลักมินิมาร์ท ราคาต่่าสุด 17/2560 ลว. 9 ม.ค. 60
4 ซ้ือวัสดุโครงการจัดงานวันปีใหม่เมียน 3,100.00 3,100.00 ตกลงราคา ร้านผาหลักมินิมาร์ท ร้านผาหลักมินิมาร์ท ราคาต่่าสุด 18/2560 ลว. 20 ม.ค. 60
5 จ้างเหมาประกอบอาหารโครงการจัดงานวันเด็ก 18,000.00 18,000.00 ตกลงราคา นางสะอาด  มะณีจร นางสะอาด  มะณีจร ราคาต่่าสุด 22/2560 ลว. 9 ม.ค. 60
6 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานท่ีโครงการจัดงานวันเด็ก 3,000.00 3,000.00 ตกลงราคา นายสมควร  ดีบาง นายสมควร  ดีบาง ราคาต่่าสุด 23/2560 ลว. 9 ม.ค. 60
7 จ้างเหมาท่าป้ายโครงการจัดงานาวันเด็ก 900.00 900.00 ตกลงราคา ร้านศรศิลป์ ร้านศรศิลป์ ราคาต่่าสุด 24/2560 ลว. 9 ม.ค. 60
8 จ้างเหมาจัดหาเคร่ืองเสียงโครงการจัดงานวันเด็ก 3,000.00 3,000.00 ตกลงราคา นายนพดล  ปิงยศ นายนพดล  ปิงยศ ราคาต่่าสุด 25/2560 ลว. 9 ม.ค. 60
9 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองก่าเนิดไฟฟ้า 3,950.00 3,950.00 ตกลงราคา อู่ฟ้าใสเจริญยนต์ อู่ฟ้าใสเจริญยนต์ ราคาต่่าสุด 26/2560 ลว. 9 ม.ค. 60

10 จ้างเหมาท่าป้ายโครงการจัดงานวันปีใหม่เม่ียน 900.00 900.00 ตกลงราคา ร้านศรศิลป์ ร้านศรศิลป์ ราคาต่่าสุด 27/2560 ลว. 20 ม.ค. 60
11 จ้างเหมาเตรียมสถานท่ีโครงการวันปีใหม่เม่ียน 4,000.00 4,000.00 ตกลงราคา นายเทวินทร์ นายเทวินทร์ ราคาต่่าสุด 28/2560 ลว. 20 ม.ค. 60

12
จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) งวดท่ี 2 (ก.พ.-เม.ย.60) 99,392.20 99,392.20 ตกลงราคา

บริษัท เชียงใหม่เฟ
รสมิลค์ จ่ากัด

บริษัท เชียงใหม่เฟ
รสมิลค์ จ่ากัด ราคาต่่าสุด

4/2560 ลว. 16 ม.ค. 60

13 จ้างเหมาบริการพนักงานกู้ชีพกู้ภัย 65,750.00 65,750.00 ตกลงราคา นายภูวดล  เมืองค่า นายภูวดล  เมืองค่า ราคาต่่าสุด 10/2560 ลว. 9 ม.ค. 60

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  พ.ศ. 2560
เทศบาลต าบลยอด  อ าเภอสองแคว  จังหวัดน่าน

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป
1 ซ้ือวัสดุโครงการจัดประชาคมท้องถ่ิน 595.00 595.00 ตกลงราคา ร้านผาหลักมินิมาร์ท ร้านผาหลักมินิมาร์ท ราคาต่่าสุด 43/2560 ลว. 12 มิ.ย. 60
2 ซ้ือครุภัณฑ์กีฬา (เคร่ืองเล่นกลางแจ้ง) 56,000.00 56,000.00 ตกลงราคา ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ ราคาต่่าสุด 44/2560 ลว. 20 มิ.ย. 60
3 ซ้ือวัสดุส่านักงาน (กองช่าง) 1,430.00 1,430.00 ตกลงราคา ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ ราคาต่่าสุด 45/2560 ลว. 20 มิ.ย. 60
4 ซ้ือวัสดุส่านักงาน (ศูนย์จัดซ้ือจัดจ้างฯ) 6,093.00 6,093.00 ตกลงราคา ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ ราคาต่่าสุด 46/2560 ลว. 20 มิ.ย. 60

5 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) 2,210.00 2,210.00 ตกลงราคา
ร้านบีซีซีคอมพิวเตอร์ 
แอนด์โอเอ

ร้านบีซีซีคอมพิวเตอร์
 แอนด์โอเอ ราคาต่่าสุด

47/2560 ลว. 27 มิ.ย. 60

6 จ้างเหมาจัดท่าป้ายโครงการเวทีประชาชน 450.00 450.00 ตกลงราคา ร้านศรศิลป์ ร้านศรศิลป์ ราคาต่่าสุด 55/2560 ลว. 12 มิ.ย. 60
7 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 400.00 400.00 ตกลงราคา ร้านทีพีเซอร์วิส ร้านทีพีเซอร์วิส ราคาต่่าสุด 57/2560 ลว. 26 มิ.ย. 60
8 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ (กองคลัง) 2,300.00 2,300.00 ตกลงราคา ร้านทีพีเซอร์วิส ร้านทีพีเซอร์วิส ราคาต่่าสุด 58/2560 ลว. 26 มิ.ย. 60

9 จ้างเหมาประกอบอาหารเล้ียงรับรองประชุมสภา 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 1,500.00 1,500.00 ตกลงราคา นางสะอาด  มะณีจร นางสะอาด  มะณีจร ราคาต่่าสุด

59/2560 ลว. 26 มิ.ย. 60

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
เทศบาลต าบลยอด  อ าเภอสองแคว  จังหวัดน่าน

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1
ซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ำรอง
ไฟ (สป)

22,200.00 22,200.00 ตกลงรำคำ
ร้ำนบีซีซีคอมพิวเตอร์ 
แอนด์โอเอ

ร้ำนบีซีซีคอมพิวเตอร์ 
แอนด์โอเอ

รำคำต่ ำสุด 25/250 ลว. 13 มี.ค. 60

2 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง (ท่อประปำ) 16,059.40 16,059.40 ตกลงรำคำ หจก.ผำช้ำงกำรก่อสร้ำง หจก.ผำช้ำงกำรก่อสร้ำง รำคำต่ ำสุด 26/2560 ลว. 13 มี.ค. 60

3 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (สป) 16,590.00 16,590.00 ตกลงรำคำ
ร้ำนบีซีซีคอมพิวเตอร์ 
แอนด์โอเอ

ร้ำนบีซีซีคอมพิวเตอร์ 
แอนด์โอเอ

รำคำต่ ำสุด 27/2560 ลว. 15 มี.ค. 60

4 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน (สป) 14,214.00 14,214.00 ตกลงรำคำ ร้ำนเทพบูรณกิจ ร้ำนเทพบูรณกิจ รำคำต่ ำสุด 28/2560 ลว. 16 มี.ค. 60

5
ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงกำรทัศนะศึกษำแหล่ง
เรียนรู้

4,000.00 4,000.00 ตกลงรำคำ ร้ำนเทพบูรณกิจ ร้ำนเทพบูรณกิจ รำคำต่ ำสุด 29/2560 ลว. 20 มี.ค. 60

6
ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงกำรส่งอเสริมอำชีพ
ผู้สูงอำยุ

10,265.00 10,265.00 ตกลงรำคำ ร้ำนรัชนีกำรเกษตร ร้ำนรัชนีกำรเกษตร รำคำต่ ำสุด 30/2560 ลว. 20 มี.ค. 60

7 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงกำรส่งเสริมอำชีพผู้พิกำร 6,260.00 6,260.00 ตกลงรำคำ ร้ำนรัชนีกำรเกษตร ร้ำนรัชนีกำรเกษตร รำคำต่ ำสุด 31/2560 ลว. 20 มี.ค. 60
8 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 7,300.00 7,300.00 ตกลงรำคำ ร้ำนเทพบูรณกิจ ร้ำนเทพบูรณกิจ รำคำต่ ำสุด 32/2560 ลว. 23 มี.ค. 60
9 ซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน (สป) 59,000.00 59,000.00 ตกลงรำคำ ร้ำนพีระเอ็นจิเนียร่ิง ร้ำนพีระเอ็นจิเนียร่ิง รำคำต่ ำสุด 33/2560 ลว. 27 มี.ค. 60

10 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 11,900.00 11,900.00 ตกลงรำคำ ร้ำนคอมเทคคอมพิวเตอร์ ร้ำนคอมเทคคอมพิวเตอร์ รำคำต่ ำสุด 34/2560 ลว. 31 มี.ค. 60
11 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 15,370.00 15,370.00 ตกลงรำคำ นำยไตรภพ  อุตรชน นำยไตรภพ  อุตรชน รำคำต่ ำสุด 33/2560 ลว. 8 มี.ค. 60

12 จ้ำงเหมำจัดหำรถรับ-ส่ง ร่วมงำนวันท้องถ่ิน
ไทย 7,000.00 7,000.00 ตกลงรำคำ นำยนนท์ธกิต  ใจเสมอ นำยนนท์ธกิต  ใจเสมอ รำคำต่ ำสุด

34/2560 ลว. 15 มี.ค. 60

13 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิลโครงกำรทัศนะศึกษำ
แหล่งเรียนรู้ส ำหรับเด็กและเยำวชน 450.00 450.00 ตกลงรำคำ ร้ำนศรศิลป์ ร้ำนศรศิลป์ รำคำต่ ำสุด

35/2560 ลว. 20 มี.ค. 60

14
จ้ำงเหมำประกอบอำหำรว่ำงและอำหำร
กลำงวันโครงกำรทัศนะศึกษำแหล่งเรียนรู้
ส ำหรับเด็กและเยำวชน 8,500.00 8,500.00 ตกลงรำคำ นำงอัศรีย์  อภิวัน นำงอัศรีย์  อภิวัน รำคำต่ ำสุด

36/2560 ลว. 20 มี.ค. 60

15 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยโครงกำรส่งเสริมอำชีพ
ผู้สูงอำยุต ำบลยอด 500.00 500.00 ตกลงรำคำ ร้ำนศรศิลป์ ร้ำนศรศิลป์ รำคำต่ ำสุด

37/2560 ลว. 20 มี.ค. 60

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560
เทศบาลต าบลยอด  อ าเภอสองแคว  จังหวัดน่าน

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560
เทศบาลต าบลยอด  อ าเภอสองแคว  จังหวัดน่าน

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

16 จ้ำงเหมำท ำป้ำยโครงกำรส่งเสริมอำชีพคน
พิกำรต ำบลยอด 500.00 500.00 ตกลงรำคำ ร้ำนศรศิลป์ ร้ำนศรศิลป์ รำคำต่ ำสุด

38/2560 ลว. 20 มี.ค. 60

17 จ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวันอำหำรว่ำงฯ 
โครงกำรส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุต ำบลยอด 10,500.00 10,500.00 ตกลงรำคำ นำงสะอำด  มะณีจร นำงสะอำด  มะณีจร รำคำต่ ำสุด

39/2560 ลว. 20 มี.ค. 60

18 จ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวันอำหำรว่ำงฯ 
โครงกำรส่งเสริมอำชีพคนพิกำรต ำบลยอด 5,000.00 5,000.00 ตกลงรำคำ นำงสะอำด  มะณีจร นำงสะอำด  มะณีจร รำคำต่ ำสุด

40/2560 ลว. 20 มี.ค. 60

19 จ้ำงเหมำรถตู้ จ ำนวน 6 คัน โครงกำรทัศนะ
ศึกษำแหล่งเรียนรู้ส ำหรับเด็กและเยำวชน 21,000.00 21,000.00 ตกลงรำคำ นำยนนท์ธกิต  ใจเสมอ นำยนนท์ธกิต  ใจเสมอ รำคำต่ ำสุด

41/2560 ลว. 20 มี.ค. 60

20
โครงกำรปรับปรุงถนนลำดยำงผิวจรำจรแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีต นน 2042 สำยบ้ำนผำ
หลัก-บ้ำนปำงส้ำน หมู่ 3 9,880,000.00 9,950,000.00 สอบรำคำ

บริษัท ส.เต็งไตรรัตน์ 
(น่ำน) จ ำกัด

บริษัท ส.เต็งไตรรัตน์ 
(น่ำน) จ ำกัด รำคำต่ ำสุด 1/2560 ลว. 16 มี.ค. 60

21
โครงกำรปรับปรุงถนนลำดยำงผิวจรำจร แอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหมำยเลข นน 4087 
ทำงเข้ำฝำยน้ ำล้นห้วยยอด 7,203,000.00 7,256,000.00 สอบรำคำ

บริษัท ส.เต็งไตรรัตน์ 
(น่ำน) จ ำกัด

บริษัท ส.เต็งไตรรัตน์ 
(น่ำน) จ ำกัด รำคำต่ ำสุด 2/2560 ลว. 16 มี.ค. 60

22 โครงกำรก่อสร้ำงฝำย คสล. และว่ำงท่อประปำ
เพ่ืออุปโภค-บริโภค ห้วยน้ ำยอด บ้ำนผำหลัก 460,000.00 461,000.00 สอบรำคำ หจก.ผำช้ำงกำรก่อสร้ำง หจก.ผำช้ำงกำรก่อสร้ำง รำคำต่ ำสุด 3/2560 ลว. 20 มี.ค. 60

23 โครงกำรปรับปรุงถนนเข้ำสู่ท่ีท ำกินสำยห้วยน้ ำ
เปียง บ้ำนสะเกิน 130,000.00 136,500.00 สอบรำคำ หจก.วันทนำกำรก่อสร้ำง หจก.วันทนำกำรก่อสร้ำง รำคำต่ ำสุด 4/2560 ลว. 20 มี.ค. 60

24
โครงกำรปรับปรุงฝำย คสล. และว่ำงท่อ
ประปำเพ่ืออุปโภค-บริโภค ห้วยฮัก ณ บ้ำนสะ
เกิน 56,500.00 56,500.00 สอบรำคำ หจก.วันทนำกำรก่อสร้ำง หจก.วันทนำกำรก่อสร้ำง รำคำต่ ำสุด 5/2560 ลว. 20 มี.ค. 60



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560
เทศบาลต าบลยอด  อ าเภอสองแคว  จังหวัดน่าน

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

25
จ้ำงเหมำลูกจ้ำงช่ัวครำวโครงกำรพัฒนำและ
อ ำนวยกำรสถำนท่ีส ำหรับเป็นศูนย์รวม
ข่ำวสำรกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 48,000.00 48,000.00 ตกลงรำคำ น.ส.วิไลวรรณ  พรมตอง น.ส.วิไลวรรณ  พรมตอง รำคำต่ ำสุด 11/2560 ลว. 1 มี.ค. 60

26 จ้ำงเหมำบุคลำกรต ำแหน่งธุรกำร กองช่ำง 49,000.00 49,000.00 ตกลงรำคำ น.ส.สุภำภรณ์  งำมเสง่ียม น.ส.สุภำภรณ์  งำมเสง่ียม รำคำต่ ำสุด 12/2560 ลว. 1 มี.ค. 60



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1
ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมกิจกรรม ศพด. 
สายใยชุมชน

650.00 650.00 ตกลงราคา ร้านผาหลักมินิมาร์ท ร้านผาหลักมินิมาร์ท
ราคาต ่าสุด

34/2560 ลว. 3 เม.ย. 60

2 ซ้ือวัสดุ (ศูนย์จัดซ้ือจัดจ้างฯ) 2,004.00 2,004.00 ตกลงราคา ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ ราคาต ่าสุด 35/2560 ลว. 4 เม.ย. 60

3
ซ้ือวัสดุ (โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนฯ)

6,355.00 6,355.00 ตกลงราคา ร้านผาหลักมินิมาร์ท ร้านผาหลักมินิมาร์ท
ราคาต ่าสุด

36/2560 ลว. 4 เม.ย. 60

4 ซ้ือวัสดุส่านักงาน (กองการศึกษา) 8,591.00 8,591.00 ตกลงราคา ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ ราคาต ่าสุด 37/2560 ลว. 24 เม.ย. 60
5 ซ้ือครุภัณฑ์ (เก้าอ้ีส่านักงาน) กองการศึกษา 1,500.00 1,500.00 ตกลงราคา ธ.ขวัญเจริญ ธ.ขวัญเจริญ ราคาต ่าสุด 38/2560 ลว. 24 เม.ย. 60
6 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) 12,550.00 12,550.00 ตกลงราคา ร้านภาณุรักษ์ก่อสร้าง ร้านภาณุรักษ์ก่อสร้าง ราคาต ่าสุด 39/2560 ลว. 28 เม.ย. 60

7 ซ้ือวัสดุช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
วาตภัย 8,545.00 8,545.00 ตกลงราคา หจก.ผาช้างการก่อสร้าง หจก.ผาช้างการก่อสร้าง ราคาต ่าสุด 40/2560 ลว. 28 เม.ย. 60

8 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันฯ โครงการ
ส่งเสริมกิจกรรม ศพด.สายใยชุมชน 9,000.00 9,000.00 ตกลงราคา นางสะอาด  มะณีจร นางสะอาด  มะณีจร ราคาต ่าสุด

42/2560 ลว. 4 เม.ย. 60

9 จ้างเหมาท่าป้ายโครงการส่งเสริมกิจกรรม ศพด.
 สายในชุมชน 1,350.00 1,350.00 ตกลงราคา ร้านศรศิลป์ ร้านศรศิลป์ ราคาต ่าสุด

43/2560 ลว. 4 เม.ย. 60

10 จ้างเหมาจัดเตรียม ตกแต่งสถานที ฯ โครงการ
ส่งเสริมกิจกรรม ศพด. สายใยชุมชน 4,000.00 4,000.00 ตกลงราคา นายสมควร  ดีบาง นายสมควร  ดีบาง ราคาต ่าสุด

44/2560 ลว. 4 เม.ย. 60

11 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื องปรับอากาศ (สป) 420.00 420.00 ตกลงราคา นายไตรภพ  อุตรชน นายไตรภพ  อุตรชน ราคาต ่าสุด 45/2560 ลว. 4 เม.ย. 60

12 จ้างเหมาจัดท่าป้ายโครงการลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงสงกรานต์ 900.00 900.00 ตกลงราคา ร้านศรศิลป์ ร้านศรศิลป์ ราคาต ่าสุด

46/2560 ลว. 4 เม.ย. 60

13 จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ศพด.ปางส้าน 1,100.00 1,100.00 ตกลงราคา ร้านคอมเทคคอมพิวเตอร์ ร้านคอมเทคคอมพิวเตอร์ ราคาต ่าสุด 47/2560 ลว. 19 เม.ย. 60
14 จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 350.00 350.00 ตกลงราคา ร้านภัทรคอมพิวเตอร์ ร้านภัทรคอมพิวเตอร์ ราคาต ่าสุด 48/2560 ลว. 19 เม.ย. 60

15 จ้างเหมาประกอบอาหารเล้ียงรับรองประชุมสภา
เทศบาลต่าบลยอด 1,500.00 1,500.00 ตกลงราคา นางสะอาด  มะณีจร นางสะอาด  มะณีจร ราคาต ่าสุด

49/2560 ลว. 26 เม.ย. 60

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2560
เทศบาลต าบลยอด  อ าเภอสองแคว  จังหวัดน่าน

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2560
เทศบาลต าบลยอด  อ าเภอสองแคว  จังหวัดน่าน

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

16 จ้างเหมาปรับปรุงป้ายส่านักงานเทศบาลต่าบล
ยอด 5,000.00 5,000.00 ตกลงราคา นายค่ารบ  อินธรรม นายค่ารบ  อินธรรม ราคาต ่าสุด

50/2560 ลว. 26 เม.ย. 60



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 6,900.00 6,900.00 ตกลงราคา ร้านบีซีซีคอมพิวเตอร์
 แอนด์โอเอ

ร้านบีซีซีคอมพิวเตอร์
 แอนด์โอเอ

ราคาต ่าสุด 51/2560 ลว. 1 ส.ค. 60

2 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) 1,425.00 1,425.00 ตกลงราคา ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ ราคาต ่าสุด 52/2560 ลว. 1 ส.ค. 60
3 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 11,307.00 11,307.00 ตกลงราคา ร้านเอสอาร์พาณิชย์ ร้านเอสอาร์พาณิชย์ ราคาต ่าสุด 53/2560 ลว. 1 ส.ค. 60
4 ซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถจักรยานยนต์) 51,000.00 51,000.00 ตกลงราคา หจก.แดนทองมอเตอร์ หจก.แดนทองมอเตอร์ ราคาต ่าสุด 54/2560 ลว. 1 ส.ค. 60

5
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) 2,900.00 2,900.00 ตกลงราคา ร้านบีซีซีคอมพิวเตอร์

 แอนด์โอเอ
ร้านบีซีซีคอมพิวเตอร์
 แอนด์โอเอ

ราคาต ่าสุด 55/2560 ลว. 11 ส.ค. 60

6 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (สป) 1,968.00 1,968.00 ตกลงราคา ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ ราคาต ่าสุด 56/2560 ลว. 15 ส.ค. 60
7 ซ้ือวัสดุส่านักงาน (สป) 7,146.00 7,146.00 ตกลงราคา ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ ราคาต ่าสุด 57/2560 ลว. 15 ส.ค. 60

8 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (สป) 10,050.00 10,050.00 ตกลงราคา
ร้านบีซีซีคอมพิวเตอร์
 แอนด์โอเอ

ร้านบีซีซีคอมพิวเตอร์
 แอนด์โอเอ

ราคาต ่าสุด 58/2560 ลว. 15 ส.ค. 60

9 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ)(สป) 9,800.00 9,800.00 ตกลงราคา ร้านจันทร์การค้า ร้านจันทร์การค้า ราคาต ่าสุด 59/2560 ลว. 15 ส.ค. 60
10 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด. 30,000.00 30,000.00 ตกลงราคา ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ ราคาต ่าสุด 60/2560 ลว. 21 ส.ค. 60
11 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) 20,405.00 20,405.00 ตกลงราคา ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ ราคาต ่าสุด 61/2560 ลว. 21 ส.ค. 60
12 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,000.00 2,000.00 ตกลงราคา อู่ฟ้าใสเจริญยนต์ อู่ฟ้าใสเจริญยนต์ ราคาต ่าสุด 62/2560 ลว. 22 ส.ค. 60
13 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื น (น่้ามันเครื อง) 1,000.00 1,000.00 ตกลงราคา อู่ฟ้าใสเจริญยนต์ อู่ฟ้าใสเจริญยนต์ ราคาต ่าสุด 63/2560 ลว. 22 ส.ค. 60

14
ซ้ือวัสดุโครงการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกัน
ไข้เลือดออก

40,440.00 40,440.00 ตกลงราคา หจก.โฟร์สตาร์ฯ หจก.โฟร์สตาร์ฯ ราคาต ่าสุด 64/2560 ลว. 22 ส.ค. 60

15 ซ้ือวัสดุโครงการเข้าค่ายพุทธบุตรเด็กฯ 500.00 500.00 ตกลงราคา ร้านผาหลักมินิมาร์ท ร้านผาหลักมินิมาร์ท ราคาต ่าสุด 65/2560 ลว. 22 ส.ค. 60
16 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 8,700.00 8,700.00 ตกลงราคา ร้านคอมเทคคอมพิวเตอร์ร้านคอมเทคคอมพิวเตอร์ราคาต ่าสุด 66/2560 ลว. 22 ส.ค. 60

17 ซ้ือตู้เก็บเอกสาร 2 บานทึบ ขนาด 3 ฟุต 18,000.00 18,000.00 ตกลงราคา
ร้านปางค่า
เฟอร์นิเจอร์และ
ตกแต่ง

ร้านปางค่า
เฟอร์นิเจอร์และ
ตกแต่ง

ราคาต ่าสุด 67/2560 ลว. 22 ส.ค. 60

18 ซ้ือวัสดุส่านักงาน (กองคลัง) 11,378.00 11,378.00 ตกลงราคา ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ ราคาต ่าสุด 68/2560 ลว. 22 ส.ค. 60

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
เทศบาลต าบลยอด  อ าเภอสองแคว  จังหวัดน่าน

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
เทศบาลต าบลยอด  อ าเภอสองแคว  จังหวัดน่าน

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

19 ซ้ือวัสดุส่านักงาน (ศูนย์จัดซ้ือจัดจ้างฯ) 35,868.00 35,838.00 ตกลงราคา ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ ราคาต ่าสุด 69/2560 ลว. 22 ส.ค. 60
20 ซ้ือครุภัณฑ์ส่านักงาน (เครื องปรับอากาศ) 23,000.00 23,000.00 ตกลงราคา ร้านเจโฟน แอนด์ซัพพลายร้านเจโฟน แอนด์ซัพพลายราคาต ่าสุด 70/2560 ลว. 22 ส.ค. 60
21 ซ้ือวัสดุการเกษตร (ต้นดอกดาวเรือง) 5,000.00 5,000.00 ตกลงราคา ร้านรัชนีการเกษตร ร้านรัชนีการเกษตร ราคาต ่าสุด 71/2560 ลว. 22 ส.ค. 60
22 ซ้ือวัสดุส่านักงาน (สป) 3,900.00 3,900.00 ตกลงราคา ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ ราคาต ่าสุด 72/2560 ลว. 22 ส.ค. 60

23 ซ้ือวัสดุโครงการอบรมศึกษาดูงานกลุ่มแม่บ้าน 
(พัฒนาคุณภาพสตรีต่าบลยอด) 2,649.00 2,649.00 ตกลงราคา ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ ราคาต ่าสุด

73/2560 ลว. 22 ส.ค. 60

24 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ บง 8743 5,420.00 5,420.00 ตกลงราคา อู่ฟ้าใสเจริญยนต์ อู่ฟ้าใสเจริญยนต์ ราคาต ่าสุด 74/2560 ลว. 22 ส.ค. 60

25 จ้างเหมาท่าป้ายไวนิล โครงการอบรมศึกษาดูงาน
กลุ่มแม่บ้าน (พัฒนาคุณภาพสตรี) 500.00 500.00 ตกลงราคา ร้านศรศิลป์ ร้านศรศิลป์ ราคาต ่าสุด

75/2560 ลว. 22 ส.ค. 60

26 จ้างเหมายานพาหนะ (รถบัสปรับอากาศช้ัน 1) 
เพื อใช้ในการเดินทางไปศึกษาดูงานฯ กลุ่มเม่บ้านฯ 48,000.00 48,000.00 ตกลงราคา นายปฎิพล  พอใจ นายปฎิพล  พอใจ ราคาต ่าสุด

76/2560 ลว. 22 ส.ค. 60

27 จ้างเหมาประกอบอาหารโครงการอบรมศึกษาดู
งานกลุ่มแม่บ้าน (พัฒนาคุณภาพสตรี) 47,000.00 47,000.00 ตกลงราคา นางสะอาด  มะณีจร นางสะอาด  มะณีจร ราคาต ่าสุด

77/2560 ลว. 22 ส.ค. 60

28 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 4,749.00 4,749.00 ตกลงราคา ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ ราคาต ่าสุด 78/2560 ลว. 22 ส.ค. 60
29 ซ้ือวัสดุกีฬา (กองกางศึกษา) 30,000.00 30,000.00 ตกลงราคา ร้านน่านซอคเกอร์ ร้านน่านซอคเกอร์ ราคาต ่าสุด 79/2560 ลว. 22 ส.ค. 60

30 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพื อซ่อมแซมถนนสายผาหลัก-
ปางส้าน 4,642.50 4,642.50 ตกลงราคา

หจก.ผาช้างการ
ก่อสร้าง

หจก.ผาช้างการ
ก่อสร้าง ราคาต ่าสุด

80/2560 ลว. 22 ส.ค. 60

31 ซ้ือวัสดุส่านักงาน (กองการศึกษา) 12,322.00 12,322.00 ตกลงราคา ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ ราคาต ่าสุด 81/2560 ลว. 22 ส.ค. 60

32
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 5,000.00 5,000.00 ตกลงราคา

ร้านบีซีซีคอมพิวเตอร์
 แอนด์โอเอ

ร้านบีซีซีคอมพิวเตอร์
 แอนด์โอเอ ราคาต ่าสุด

82/2560 ลว. 22 ส.ค. 60

33
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื องปร้ินเตอร์ (กองช่าง) 450.00 450.00 ตกลงราคา

ร้านบีซีซีคอมพิวเตอร์
 แอนด์โอเอ

ร้านบีซีซีคอมพิวเตอร์
 แอนด์โอเอ ราคาต ่าสุด

64/2560 ลว. 1 ส.ค. 60

34 จ้างเหมาท่าป้ายโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 540.00 540.00 ตกลงราคา ร้านศรศิลป์ ร้านศรศิลป์ ราคาต ่าสุด 65/2560 ลว. 1 ส.ค. 60



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
เทศบาลต าบลยอด  อ าเภอสองแคว  จังหวัดน่าน

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

35 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
 บ้านสะเกิน 2,400.00 2,400.00 ตกลงราคา

นายสมบูรณ์  วงค์
เจริญ

นายสมบูรณ์  วงค์
เจริญ ราคาต ่าสุด

66/2560 ลว. 4 ส.ค. 60

36 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
 บ้านยอด 2,400.00 2,400.00 ตกลงราคา นายต๊ิบ  ใจมั น นายต๊ิบ  ใจมั น ราคาต ่าสุด

67/2560 ลว. 4 ส.ค. 60

37 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
 บ้านผาหลัก 2,400.00 2,400.00 ตกลงราคา นายสุรชัย  สลัดใด นายสุรชัย  สลัดใด ราคาต ่าสุด

68/2560 ลว. 4 ส.ค. 60

38 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
 บ้านปางส้าน 2,400.00 2,400.00 ตกลงราคา นายอุดม  ทองสุข นายอุดม  ทองสุข ราคาต ่าสุด

69/2560 ลว. 4 ส.ค. 60

39 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
 บ้านผาสิงห์ 2,400.00 2,400.00 ตกลงราคา นายจรัส  ชาวริม นายจรัส  ชาวริม ราคาต ่าสุด

70/2560 ลว. 4 ส.ค. 60

40 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
 บ้านน่้าเกาะ 2,400.00 2,400.00 ตกลงราคา

นายพิชัย  ตระกล
รักษา

นายพิชัย  ตระกล
รักษา ราคาต ่าสุด

71/2560 ลว. 4 ส.ค. 60

41 จ้างเหมาประกอบอาหารเล้ียงรับรองประชุมสภา 
สมัยสามัญ สมัยที  3 1,500.00 1,500.00 ตกลงราคา นางสะอาด  มะณีจร นางสะอาด  มะณีจร ราคาต ่าสุด

72/2560 ลว. 15 ส.ค. 60

42 จ้างเหมาซ่อมแซมเลื อยโซ่ยนต์ 905.00 905.00 ตกลงราคา ร้านบุญล้อมเจริญสิน ร้านบุญล้อมเจริญสิน ราคาต ่าสุด 73/2560 ลว. 15 ส.ค. 60

43 จ้างเหมาประกอบอาหารเล้ียงรับรองประชุมสภา 
สมัยสามัญ สมัยที  3 คร้ังที  2 1,500.00 1,500.00 ตกลงราคา นางสะอาด  มะณีจร นางสะอาด  มะณีจร ราคาต ่าสุด

74/2560 ลว. 18 ส.ค. 60

44
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื องปรับอากาศ 6,450.00 6,450.00 ตกลงราคา

ร้านเจโฟน แอนด์ซัพ
พลาย

ร้านเจโฟน แอนด์ซัพ
พลาย ราคาต ่าสุด

79/2560 ลว. 4 ส.ค. 60

45 จ้างเหมาจัดท่าป้ายโครงการเข้าค่ายพุทธบุตรเด็ก 450.00 450.00 ตกลงราคา ร้านศรศิลป์ ร้านศรศิลป์ ราคาต ่าสุด 80/2560 ลว. 22 ส.ค. 60

46 จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่างโครงการ
เข้าค่ายพุทธบุตรเด็กฯ 15,500.00 15,500.00 ตกลงราคา

น.ส.ธัญชนก  เนตร
ทิพย์

น.ส.ธัญชนก  เนตร
ทิพย์ ราคาต ่าสุด

81/2560 ลว. 22 ส.ค. 60

47 จ้างเหมารถตู้ รับ-ส่ง โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร
เด็ก 20,000.00 20,000.00 ตกลงราคา นายนนท์ธกิต  ใจเสมอ

นายนนท์ธกิต  ใจ
เสมอ ราคาต ่าสุด

82/2560 ลว. 22 ส.ค. 60



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
เทศบาลต าบลยอด  อ าเภอสองแคว  จังหวัดน่าน

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

48 จ้างเหมาบริการพ่นหมอกควัน 8,000.00 8,000.00 ตกลงราคา นายทอง  ชุมเงิน นายทอง  ชุมเงิน ราคาต ่าสุด 83/2560 ลว. 22 ส.ค. 60

49 จ้างเหมาตัดหญ้า 2 ข้างทาง โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์เส้นทางจราจร 15,000.00 15,000.00 ตกลงราคา นายแสง  แสงศรีจันทร์

นายแสง  แสงศรี
จันทร์ ราคาต ่าสุด

84/2560 ลว. 22 ส.ค. 60

50 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื องปร้ินเตอร์ จ่านวน 2 
เครื อง 2,800.00 2,800.00 ตกลงราคา

ร้านบีซีซีคอมพิวเตอร์
 แอนด์โอเอ

ร้านบีซีซีคอมพิวเตอร์
 แอนด์โอเอ ราคาต ่าสุด

85/2560 ลว. 22 ส.ค. 60

51 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ ศพด.บ้านปางส้าน 1,220.00 1,220.00 ตกลงราคา ร้านภัทรคอมพิวเตอร์ ร้านภัทรคอมพิวเตอร์ ราคาต ่าสุด 86/2560 ลว. 22 ส.ค. 60

52
จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) งวดที  2 (ส.ค.-ก.ย.60) ตกลงราคา

บริษัท เชียงใหม่เฟ
รสมิลค์ จ่ากัด

บริษัท เชียงใหม่เฟ
รสมิลค์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด

6/2560 1 ส.ค. 60

53
จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื น (รถยนต์ส่วนกลาง) 40,000.00 40,000.00 ตกลงราคา

สหกรณ์การเกษตร
สองแคว จ่ากัด

สหกรณ์การเกษตร
สองแคว จ่ากัด ราคาต ่าสุด 7/2560 ลว. 1 ส.ค. 60

54 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยจอก-บ้านน่้า
เกาะ บ้านยอด หมู่ที  2 352,000.00 368,000.00 สอบราคา

หจก.วันทนาการ
ก่อสร้าง

หจก.วันทนาการ
ก่อสร้าง ราคาต ่าสุด 13/2560 ลว. 16 ส.ค. 60

55 โครงก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน (ซอยข้ึน
วัดผาสิงห์) บ้านผาสิงห์ 115,000.00 120,000.00 สอบราคา

หจก.วันทนาการ
ก่อสร้าง

หจก.วันทนาการ
ก่อสร้าง ราคาต ่าสุด 14/2560 ลว. 16 ส.ค. 60

56 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านน่้าเกาะ-
บ้านเก่า บ้านน่้าเกาะ หมู่ที  6 291,500.00 292,400.00 สอบราคา นางสมพิศ  พรมพิชัย นางสมพิศ  พรมพิชัย ราคาต ่าสุด 15/2560 ลว. 16 ส.ค. 60

57
จ้างเหมาลูกจ้างชั วคราวโครงการพัฒนาและ
อ่านวยการสถานที กลางส่าหรับเป็นศูนย์รวม
ข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้าง 8,000.00 8,000.00 ตกลงราคา น.ส.วิไลวรรณ  พรมตองน.ส.วิไลวรรณ  พรมตองราคาต ่าสุด 13/2560 ลว. 22 ส.ค. 60



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป
1 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถกู้ชีพกู้ภัย 3,630.00 3,630.00 ตกลงราคา หจก.ชัยวัฒน์ออโต้แม็ก หจก.ชัยวัฒน์ออโต้แม็ก ราคาต ่าสุด 1/2560 ลว. 7 พ.ย. 59
2 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื นรถกู้ชีพกู้ภัย 22,800.00 2,280.00 ตกลงราคา หจก.ชัยวัฒน์ออโต้แม็ก หจก.ชัยวัฒน์ออโต้แม็ก ราคาต ่าสุด 2/2560 ลว. 7 พ.ย. 59 
3 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 7,090.00 7,090.00 ตกลงราคา ร้านช่านาญมีเดีย ร้านช่านาญมีเดีย ราคาต ่าสุด 3/2560 ลว. 21 พ.ย. 59
4 ซ้ือวัสดุส่านักงาน (สป) 8,296.00 8,296.00 ตกลงราคา ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ ราคาต ่าสุด 4/2560 ลว. 29 พ.ย. 59
5 ซ้ือถ้วยรางวัล 4,600.00 4,600.00 ตกลงราคา ร้านสปอร์ตฮาร์ท ร้านสปอร์ตฮาร์ท ราคาต ่าสุด 5/2560 ลว. 29 พ.ย. 59
6 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง 26,100.00 26,100.00 ตกลงราคา หจก.ชัยวัฒน์ออโต้แม็ก หจก.ชัยวัฒน์ออโต้แม็ก ราคาต ่าสุด 6/2560 ลว. 29 พ.ย. 59
7 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื นรถยนต์ส่วนกลาง 2,400.00 2,400.00 ตกลงราคา หจก.ชัยวัฒน์ออโต้แม็ก หจก.ชัยวัฒน์ออโต้แม็ก ราคาต ่าสุด 7/2560 ลว. 29 พ.ย. 59
8 ซ้ือวัสดุโครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ (สป) 16,730.00 16,730.00 ตกลงราคา ร้านผาหลักมินิมาร์ท ร้านผาหลักมินิมาร์ท ราคาต ่าสุด 8/2560 ลว. 29 พ.ย. 59
9 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 14,200.00 14,200.00 ตกลงราคา ร้านคอมเทคคอมพิวเตอร์ ร้านคอมเทคคอมพิวเตอร์ ราคาต ่าสุด 9/2560 ลว. 13 ธ.ค. 59

10 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการต้ังจุดให้บริการประชาชน 4,900.00 4,900.00 ตกลงราคา ร้านจันทร์การค้า ร้านจันทร์การค้า ราคาต ่าสุด 10/2560 ลว. 19 ธ.ค. 59

11
ซ้ือวัสดุและของที ระลึกโครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน

5,630.00 5,630.00 ตกลงราคา ร้านผาหลักมินิมาร์ท ร้านผาหลักมินิมาร์ท ราคาต ่าสุด 11/2560 ลว. 19 ธ.ค. 59

12 ซ้ือวัสดุส่านักงาน (กองคลัง) 834.00 834.00 ตกลงราคา ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ ราคาต ่าสุด 12/2560 ลว. 19 ธ.ค. 59
13 ซ้ือวัสดุโครงการจัดงานวันมะแข่นหอม 13,500.00 13,500.00 ตกลงราคา ร้านผาหลักมินิมาร์ท ร้านผาหลักมินิมาร์ท ราคาต ่าสุด 13/2560 ลว. 20 ธ.ค. 59
14 ซ้ือวัสดุโครงการจัดต้ังจุดให้บริการประชาชน 3,400.00 3,400.00 ตกลงราคา ร้านผาหลักมินิมาร์ท ร้านผาหลักมินิมาร์ท ราคาต ่าสุด 14/2560 ลว. 21 ธ.ค. 59
15 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื นรถยนต์ บง 8743 1,000.00 1,000.00 ตกลงราคา อู่ฟ้าใสเจริญยนต์ อู่ฟ้าใสเจริญยนต์ ราคาต ่าสุด 15/2560 ลว. 9 ม.ค. 60
16 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ บง 8743 4,900.00 4,900.00 ตกลงราคา อู่ฟ้าใสเจริญยนต์ อู่ฟ้าใสเจริญยนต์ ราคาต ่าสุด 16/2560 ลว. 9 ม.ค. 60
17 ซ้ือวัสดุโครงการจัดงานวันเด็ก 27,300.00 27,300.00 ตกลงราคา ร้านผาหลักมินิมาร์ท ร้านผาหลักมินิมาร์ท ราคาต ่าสุด 17/2560 ลว. 9 ม.ค. 60
18 ซ้ือวัสดุโครงการจัดงานวันปีใหม่เมียน 3,100.00 3,100.00 ตกลงราคา ร้านผาหลักมินิมาร์ท ร้านผาหลักมินิมาร์ท ราคาต ่าสุด 18/2560 ลว. 20 ม.ค. 60
19 ซ้ือวัสดุโครงการลูกเสือเนตรนารี 1,100.00 1,100.00 ตกลงราคา ร้านผาหลักมินิมาร์ท ร้านผาหลักมินิมาร์ท ราคาต ่าสุด 19/2560 ลว. 9 ก.พ. 60
20 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ บง 8743 18,500.00 18,500.00 ตกลงราคา อู่ฟ้าใสเจริญยนต์ อู่ฟ้าใสเจริญยนต์ ราคาต ่าสุด 20/2560 ลว. 17 ก.พ. 60
21 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื นรถยนต์ บง 8743 1,345.00 1,345.00 ตกลงราคา อู่ฟ้าใสเจริญยนต์ อู่ฟ้าใสเจริญยนต์ ราคาต ่าสุด 21/2560 ลว. 17 ก.พ. 60

22 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 25,100.00 25,100.00 ตกลงราคา
ร้านบีซีซีคอมพิวเตอร์ 
แอนด์โอเอ

ร้านบีซีซีคอมพิวเตอร์ 
แอนด์โอเอ

ราคาต ่าสุด 22/2560 ลว. 24 ก.พ. 60

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลต าบลยอด  อ าเภอสองแคว  จังหวัดน่าน
ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลต าบลยอด  อ าเภอสองแคว  จังหวัดน่าน
ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

23 ครุภัณฑ์เครื องส่ารองไฟ (กองช่าง) 3,100.00 3,100.00 ตกลงราคา
ร้านบีซีซีคอมพิวเตอร์ 
แอนด์โอเอ

ร้านบีซีซีคอมพิวเตอร์ 
แอนด์โอเอ

ราคาต ่าสุด 23/2560 ลว. 24 ก.พ. 60

24 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานป้องกัน) 19,100.00 19,100.00 ตกลงราคา
ร้านบีซีซีคอมพิวเตอร์ 
แอนด์โอเอ

ร้านบีซีซีคอมพิวเตอร์ 
แอนด์โอเอ

ราคาต ่าสุด 24/2560 ลว. 24 ก.พ. 60

25
ซ้ือครุภัณฑ์เครื องคอมพิวเตอร์ เครื องส่ารองไฟ 
(สป)

22,200.00 22,200.00 ตกลงราคา
ร้านบีซีซีคอมพิวเตอร์ 
แอนด์โอเอ

ร้านบีซีซีคอมพิวเตอร์ 
แอนด์โอเอ

ราคาต ่าสุด 25/250 ลว. 13 มี.ค. 60

26 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง (ท่อประปา) 16,059.40 16,059.40 ตกลงราคา หจก.ผาช้างการก่อสร้าง หจก.ผาช้างการก่อสร้าง ราคาต ่าสุด 26/2560 ลว. 13 มี.ค. 60

27 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (สป) 16,590.00 16,590.00 ตกลงราคา
ร้านบีซีซีคอมพิวเตอร์ 
แอนด์โอเอ

ร้านบีซีซีคอมพิวเตอร์ 
แอนด์โอเอ

ราคาต ่าสุด 27/2560 ลว. 15 มี.ค. 60

28 ซ้ือวัสดุส่านักงาน (สป) 14,214.00 14,214.00 ตกลงราคา ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ ราคาต ่าสุด 28/2560 ลว. 16 มี.ค. 60

29 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้ 4,000.00 4,000.00 ตกลงราคา ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ ราคาต ่าสุด 29/2560 ลว. 20 มี.ค. 60

30 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งอเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 10,265.00 10,265.00 ตกลงราคา ร้านรัชนีการเกษตร ร้านรัชนีการเกษตร ราคาต ่าสุด 30/2560 ลว. 20 มี.ค. 60
31 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ 6,260.00 6,260.00 ตกลงราคา ร้านรัชนีการเกษตร ร้านรัชนีการเกษตร ราคาต ่าสุด 31/2560 ลว. 20 มี.ค. 60
32 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 7,300.00 7,300.00 ตกลงราคา ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ ราคาต ่าสุด 32/2560 ลว. 23 มี.ค. 60
33 ซ้ือเครื องพ่นหมอกควัน (สป) 59,000.00 59,000.00 ตกลงราคา ร้านพีระเอ็นจิเนียริ ง ร้านพีระเอ็นจิเนียริ ง ราคาต ่าสุด 33/2560 ลว. 27 มี.ค. 60
34 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 11,900.00 11,900.00 ตกลงราคา ร้านคอมเทคคอมพิวเตอร์ ร้านคอมเทคคอมพิวเตอร์ ราคาต ่าสุด 34/2560 ลว. 31 มี.ค. 60

35
ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมกิจกรรม ศพด. 
สายใยชุมชน

650.00 650.00 ตกลงราคา ร้านผาหลักมินิมาร์ท ร้านผาหลักมินิมาร์ท
ราคาต ่าสุด

34/2560 ลว. 3 เม.ย. 60

36 ซ้ือวัสดุ (ศูนย์จัดซ้ือจัดจ้างฯ) 2,004.00 2,004.00 ตกลงราคา ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ ราคาต ่าสุด 35/2560 ลว. 4 เม.ย. 60

37
ซ้ือวัสดุ (โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนฯ)

6,355.00 6,355.00 ตกลงราคา ร้านผาหลักมินิมาร์ท ร้านผาหลักมินิมาร์ท
ราคาต ่าสุด

36/2560 ลว. 4 เม.ย. 60

38 ซ้ือวัสดุส่านักงาน (กองการศึกษา) 8,591.00 8,591.00 ตกลงราคา ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ ราคาต ่าสุด 37/2560 ลว. 24 เม.ย. 60
39 ซ้ือครุภัณฑ์ (เก้าอ้ีส่านักงาน) กองการศึกษา 1,500.00 1,500.00 ตกลงราคา ธ.ขวัญเจริญ ธ.ขวัญเจริญ ราคาต ่าสุด 38/2560 ลว. 24 เม.ย. 60



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลต าบลยอด  อ าเภอสองแคว  จังหวัดน่าน
ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

40 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) 12,550.00 12,550.00 ตกลงราคา ร้านภาณุรักษ์ก่อสร้าง ร้านภาณุรักษ์ก่อสร้าง ราคาต ่าสุด 39/2560 ลว. 28 เม.ย. 60

41 ซ้ือวัสดุช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
วาตภัย 8,545.00 8,545.00 ตกลงราคา หจก.ผาช้างการก่อสร้าง หจก.ผาช้างการก่อสร้าง ราคาต ่าสุด 40/2560 ลว. 28 เม.ย. 60

42 ซ้ือวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า 12,000.00 12,000.00 ตกลงราคา ร้านสยามเคมีคอล ร้านสยามเคมีคอล ราคาต ่าสุด 41/2560 ลว. 31 พ.ค. 60
43 ซ้ือวัสดุส่านักงาน (กองคลัง) 5,524.00 5,524.00 ตกลงราคา ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ ราคาต ่าสุด 42/2560 ลว. 31 พ.ค. 60
44 ซ้ือวัสดุโครงการจัดประชาคมท้องถิ น 595.00 595.00 ตกลงราคา ร้านผาหลักมินิมาร์ท ร้านผาหลักมินิมาร์ท ราคาต ่าสุด 43/2560 ลว. 12 มิ.ย. 60
45 ซ้ือครุภัณฑ์กีฬา (เครื องเล่นกลางแจ้ง) 56,000.00 56,000.00 ตกลงราคา ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ ราคาต ่าสุด 44/2560 ลว. 20 มิ.ย. 60
46 ซ้ือวัสดุส่านักงาน (กองช่าง) 1,430.00 1,430.00 ตกลงราคา ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ ราคาต ่าสุด 45/2560 ลว. 20 มิ.ย. 60
47 ซ้ือวัสดุส่านักงาน (ศูนย์จัดซ้ือจัดจ้างฯ) 6,093.00 6,093.00 ตกลงราคา ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ ราคาต ่าสุด 46/2560 ลว. 20 มิ.ย. 60

48 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) 2,210.00 2,210.00 ตกลงราคา
ร้านบีซีซีคอมพิวเตอร์ 
แอนด์โอเอ

ร้านบีซีซีคอมพิวเตอร์ 
แอนด์โอเอ ราคาต ่าสุด

47/2560 ลว. 27 มิ.ย. 60

49 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 11,600.00 11,600.00 ตกลงราคา ร้านคอมเทคคอมพิวเตอร์ ร้านคอมเทคคอมพิวเตอร์ ราคาต ่าสุด 48/2560 ลว. 14 ก.ค.60

50
ซ้ือน่้ามันเช้ือเพลิงโครงการเฝ้าระวังควบคุม
ป้องกันไข้เลือดออก ปี 2560

6,252.00 6,252.00 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตร
สองแคว จ่ากัด

สหกรณ์การเกษตร
สองแคว จ่ากัด

ราคาต ่าสุด 49/2560 ลว. 18 ก.ค.60

51
ซ้ือน่้ามันเช้ือเพลิงโครงการเฝ้าระวังควบคุม
ป้องกันไข้เลือดออก ปี 2560

500.00 500.00 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตร
สองแคว จ่ากัด

สหกรณ์การเกษตร
สองแคว จ่ากัด

ราคาต ่าสุด 50/2560 ลว. 25 ก.ค.60

52 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 6,900.00 6,900.00 ตกลงราคา ร้านบีซีซีคอมพิวเตอร์ 
แอนด์โอเอ

ร้านบีซีซีคอมพิวเตอร์ 
แอนด์โอเอ

ราคาต ่าสุด 51/2560 ลว. 1 ส.ค. 60

53 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) 1,425.00 1,425.00 ตกลงราคา ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ ราคาต ่าสุด 52/2560 ลว. 1 ส.ค. 60
54 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 11,307.00 11,307.00 ตกลงราคา ร้านเอสอาร์พาณิชย์ ร้านเอสอาร์พาณิชย์ ราคาต ่าสุด 53/2560 ลว. 1 ส.ค. 60
55 ซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถจักรยานยนต์) 51,000.00 51,000.00 ตกลงราคา หจก.แดนทองมอเตอร์ หจก.แดนทองมอเตอร์ ราคาต ่าสุด 54/2560 ลว. 1 ส.ค. 60

56
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) 2,900.00 2,900.00 ตกลงราคา ร้านบีซีซีคอมพิวเตอร์ 

แอนด์โอเอ
ร้านบีซีซีคอมพิวเตอร์ 
แอนด์โอเอ

ราคาต ่าสุด 55/2560 ลว. 11 ส.ค. 60

57 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (สป) 1,968.00 1,968.00 ตกลงราคา ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ ราคาต ่าสุด 56/2560 ลว. 15 ส.ค. 60



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลต าบลยอด  อ าเภอสองแคว  จังหวัดน่าน
ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

58 ซ้ือวัสดุส่านักงาน (สป) 7,146.00 7,146.00 ตกลงราคา ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ ราคาต ่าสุด 57/2560 ลว. 15 ส.ค. 60

59 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (สป) 10,050.00 10,050.00 ตกลงราคา
ร้านบีซีซีคอมพิวเตอร์ 
แอนด์โอเอ

ร้านบีซีซีคอมพิวเตอร์ 
แอนด์โอเอ

ราคาต ่าสุด 58/2560 ลว. 15 ส.ค. 60

60 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ)(สป) 9,800.00 9,800.00 ตกลงราคา ร้านจันทร์การค้า ร้านจันทร์การค้า ราคาต ่าสุด 59/2560 ลว. 15 ส.ค. 60
61 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด. 30,000.00 30,000.00 ตกลงราคา ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ ราคาต ่าสุด 60/2560 ลว. 21 ส.ค. 60
62 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) 20,405.00 20,405.00 ตกลงราคา ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ ราคาต ่าสุด 61/2560 ลว. 21 ส.ค. 60
63 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,000.00 2,000.00 ตกลงราคา อู่ฟ้าใสเจริญยนต์ อู่ฟ้าใสเจริญยนต์ ราคาต ่าสุด 62/2560 ลว. 22 ส.ค. 60
64 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื น (น่้ามันเครื อง) 1,000.00 1,000.00 ตกลงราคา อู่ฟ้าใสเจริญยนต์ อู่ฟ้าใสเจริญยนต์ ราคาต ่าสุด 63/2560 ลว. 22 ส.ค. 60

65
ซ้ือวัสดุโครงการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกัน
ไข้เลือดออก

40,440.00 40,440.00 ตกลงราคา หจก.โฟร์สตาร์ฯ หจก.โฟร์สตาร์ฯ ราคาต ่าสุด 64/2560 ลว. 22 ส.ค. 60

66 ซ้ือวัสดุโครงการเข้าค่ายพุทธบุตรเด็กฯ 500.00 500.00 ตกลงราคา ร้านผาหลักมินิมาร์ท ร้านผาหลักมินิมาร์ท ราคาต ่าสุด 65/2560 ลว. 22 ส.ค. 60
67 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 8,700.00 8,700.00 ตกลงราคา ร้านคอมเทคคอมพิวเตอร์ ร้านคอมเทคคอมพิวเตอร์ ราคาต ่าสุด 66/2560 ลว. 22 ส.ค. 60

68 ซ้ือตู้เก็บเอกสาร 2 บานทึบ ขนาด 3 ฟุต 18,000.00 18,000.00 ตกลงราคา
ร้านปางค่าเฟอร์นิเจอร์
และตกแต่ง

ร้านปางค่าเฟอร์นิเจอร์
และตกแต่ง

ราคาต ่าสุด 67/2560 ลว. 22 ส.ค. 60

69 ซ้ือวัสดุส่านักงาน (กองคลัง) 11,378.00 11,378.00 ตกลงราคา ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ ราคาต ่าสุด 68/2560 ลว. 22 ส.ค. 60
70 ซ้ือวัสดุส่านักงาน (ศูนย์จัดซ้ือจัดจ้างฯ) 35,868.00 35,838.00 ตกลงราคา ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ ราคาต ่าสุด 69/2560 ลว. 22 ส.ค. 60
71 ซ้ือครุภัณฑ์ส่านักงาน (เครื องปรับอากาศ) 23,000.00 23,000.00 ตกลงราคา ร้านเจโฟน แอนด์ซัพพลาย ร้านเจโฟน แอนด์ซัพพลาย ราคาต ่าสุด 70/2560 ลว. 22 ส.ค. 60
72 ซ้ือวัสดุการเกษตร (ต้นดอกดาวเรือง) 5,000.00 5,000.00 ตกลงราคา ร้านรัชนีการเกษตร ร้านรัชนีการเกษตร ราคาต ่าสุด 71/2560 ลว. 22 ส.ค. 60
73 ซ้ือวัสดุส่านักงาน (สป) 3,900.00 3,900.00 ตกลงราคา ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ ราคาต ่าสุด 72/2560 ลว. 22 ส.ค. 60

74 ซ้ือวัสดุโครงการอบรมศึกษาดูงานกลุ่มแม่บ้าน 
(พัฒนาคุณภาพสตรีต่าบลยอด) 2,649.00 2,649.00 ตกลงราคา ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ ราคาต ่าสุด

73/2560 ลว. 22 ส.ค. 60

75 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ บง 8743 5,420.00 5,420.00 ตกลงราคา อู่ฟ้าใสเจริญยนต์ อู่ฟ้าใสเจริญยนต์ ราคาต ่าสุด 74/2560 ลว. 22 ส.ค. 60

76 จ้างเหมาท่าป้ายไวนิล โครงการอบรมศึกษาดู
งานกลุ่มแม่บ้าน (พัฒนาคุณภาพสตรี) 500.00 500.00 ตกลงราคา ร้านศรศิลป์ ร้านศรศิลป์ ราคาต ่าสุด

75/2560 ลว. 22 ส.ค. 60
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77
จ้างเหมายานพาหนะ (รถบัสปรับอากาศช้ัน 1) 
เพื อใช้ในการเดินทางไปศึกษาดูงานฯ กลุ่มเม่
บ้านฯ 48,000.00 48,000.00 ตกลงราคา นายปฎิพล  พอใจ นายปฎิพล  พอใจ ราคาต ่าสุด

76/2560 ลว. 22 ส.ค. 60

78 จ้างเหมาประกอบอาหารโครงการอบรมศึกษาดู
งานกลุ่มแม่บ้าน (พัฒนาคุณภาพสตรี) 47,000.00 47,000.00 ตกลงราคา นางสะอาด  มะณีจร นางสะอาด  มะณีจร ราคาต ่าสุด

77/2560 ลว. 22 ส.ค. 60

79 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 4,749.00 4,749.00 ตกลงราคา ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ ราคาต ่าสุด 78/2560 ลว. 22 ส.ค. 60
80 ซ้ือวัสดุกีฬา (กองกางศึกษา) 30,000.00 30,000.00 ตกลงราคา ร้านน่านซอคเกอร์ ร้านน่านซอคเกอร์ ราคาต ่าสุด 79/2560 ลว. 22 ส.ค. 60

81 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพื อซ่อมแซมถนนสายผาหลัก-
ปางส้าน 4,642.50 4,642.50 ตกลงราคา หจก.ผาช้างการก่อสร้าง หจก.ผาช้างการก่อสร้าง ราคาต ่าสุด

80/2560 ลว. 22 ส.ค. 60

82 ซ้ือวัสดุส่านักงาน (กองการศึกษา) 12,322.00 12,322.00 ตกลงราคา ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ ราคาต ่าสุด 81/2560 ลว. 22 ส.ค. 60

83
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 5,000.00 5,000.00 ตกลงราคา

ร้านบีซีซีคอมพิวเตอร์ 
แอนด์โอเอ

ร้านบีซีซีคอมพิวเตอร์ 
แอนด์โอเอ ราคาต ่าสุด

82/2560 ลว. 22 ส.ค. 60

84 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมส่าหรับพนักงาน 2,650.00 2,650.00 ตกลงราคา ร้านผาหลักมินิมาร์ท ร้านผาหลักมินิมาร์ท ราคาต ่าสุด

83/2560 ลว. 22 ก.ย. 60

85
จ้างเหมาจัดท่าพวงมาลางานรัฐพิธีวันปิยะ
มหาราช

1,000.00 1,000.00 ตกลงราคา นางยอด  วิชา นางยอด  วิชา
ราคาต ่าสุด

4/2560 ลว. 17 ต.ค. 59

86 จ้างเหมาจัดท่ารูปพระบรมฉายาลักษณ์ 15,000.00 15,000.00 ตกลงราคา ร้านกิตติก้องการพิมพ์ ร้านกิตติก้องการพิมพ์ ราคาต ่าสุด 5/2560 ลว. 7 พ.ย. 59

87 จ้างเหมาท่าป้ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
ท่องเที ยว 11,016.00 11,016.00 ตกลงราคา ร้านศรศิลป์ ร้านศรศิลป์ ราคาต ่าสุด

6/2560 ลว. 7 พ.ย. 59

88 จ้างเหมาจัดท่าสนามแข่งขันกีฬาโครงการกีฬา
นักเรียน 5,000.00 5,000.00 ตกลงราคา นายนพดล  ยศอาลัย นายนพดล  ยศอาลัย ราคาต ่าสุด

7/2560 ลว. 29 พ.ย. 59

89 จ้างเหมาท่าป้ายไวนิล โครงการเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ 270.00 270.00 ตกลงราคา ร้านศรศิลป์ ร้านศรศิลป์ ราคาต ่าสุด

8/2560 ลว. 29 พ.ย. 59

90 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื องประมวลผล (กองคลัง) 500.00 500.00 ตกลงราคา ร้านภัทรคอมพิวเตอร์ ร้านภัทรคอมพิวเตอร์ ราคาต ่าสุด 9/2560 ลว. 14 ธ.ค. 59
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91 จ้างเหมาประกอบอาหารประชุมสภาฯ 1,500.00 1,500.00 ตกลงราคา นางสะอาด  มะณีจร นางสะอาด  มะณีจร ราคาต ่าสุด 10/2560 ลว. 16 ธ.ค. 59
92 จ้างเหมาท่าป้ายงานมะแข่น 19,968.00 19,968.00 ตกลงราคา ร้านศรศิลป์ ร้านศรศิลป์ ราคาต ่าสุด 11/2560 ลว. 16 ธ.ค. 59
93 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที งานมะแข่น 20,000.00 20,000.00 ตกลงราคา นายยุทธนา นายยุทธนา ราคาต ่าสุด 12/2560 ลว. 16 ธ.ค. 59

94 จ้างเหมาประดับตกแต่งเวที ดนตรี ศิลปินฯ งาน
วันมะแข่น 80,000.00 80,000.00 ตกลงราคา นายประเทือง  จิตอารีย์ นายประเทือง  จิตอารีย์ ราคาต ่าสุด

13/2560 ลว. 20 ธ.ค. 59

95 จ้างเหมาประกอบอาหาร (งานมะแข่น) 32,000.00 32,000.00 ตกลงราคา นางสะอาด  มะณีจร นางสะอาด  มะณีจร ราคาต ่าสุด 14/2560 ลว. 20 ธ.ค. 59
96 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศโครงการฝึกอบรมฯ 65,000.00 65,000.00 ตกลงราคา นายปฎิพล  พอใจ นายปฎิพล  พอใจ ราคาต ่าสุด 15/2560 ลว. 20 ธ.ค. 59
97 จ้างเหมาประกอบอาหารโครงการฝึกอบรมฯ 5,000.00 5,000.00 ตกลงราคา นางสะอาด  มะณีจร นางสะอาด  มะณีจร ราคาต ่าสุด 16/2560 ลว. 20 ธ.ค. 59
98 จ้างเหมาจัดท่าป้ายโครงการศึกษาดูงาน 750.00 750.00 ตกลงราคา ร้านศรศิลป์ ร้านศรศิลป์ ราคาต ่าสุด 17/2560 ลว. 20 ธ.ค. 59
99 จ้างเหมาจัดท่าปฏิทินปีใหม่ พ.ศ. 2560 40,000.00 40,000.00 ตกลงราคา โรงพิมพ์ท่าวังผาการพิมพ์ โรงพิมพ์ท่าวังผาการพิมพ์ ราคาต ่าสุด 18/2560 ลว. 27 ธ.ค. 59

100 จ้างเหมาจัดท่าป้ายภาษี (กองคลัง) 3,744.00 3,744.00 ตกลงราคา ร้านศรศิลป์ ร้านศรศิลป์ ราคาต ่าสุด 19/2560 ลว. 27 ธ.ค. 59

101 จ้างเหมาจัดท่าป้ายโครงการต้ังจุดให้บริการ
ประชาชน 600.00 600.00 ตกลงราคา ร้านศรศิลป์ ร้านศรศิลป์ ราคาต ่าสุด

20/2560 ลว. 27 ธ.ค. 59

102 จ้างเหมาประกอบอาหารโครงการต้ังจุด
ให้บริการประชาชน 2,100.00 2,100.00 ตกลงราคา นางสะอาด  มะณีจร นางสะอาด  มะณีจร ราคาต ่าสุด

21/2560 ลว. 27 ธ.ค. 59

103 จ้างเหมาประกอบอาหารโครงการจัดงานวันเด็ก 18,000.00 18,000.00 ตกลงราคา นางสะอาด  มะณีจร นางสะอาด  มะณีจร ราคาต ่าสุด 22/2560 ลว. 9 ม.ค. 60

104
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที โครงการจัดงานวันเด็ก 3,000.00 3,000.00 ตกลงราคา นายสมควร  ดีบาง นายสมควร  ดีบาง ราคาต ่าสุด

23/2560 ลว. 9 ม.ค. 60

105 จ้างเหมาท่าป้ายโครงการจัดงานาวันเด็ก 900.00 900.00 ตกลงราคา ร้านศรศิลป์ ร้านศรศิลป์ ราคาต ่าสุด 24/2560 ลว. 9 ม.ค. 60

106
จ้างเหมาจัดหาเครื องเสียงโครงการจัดงานวันเด็ก 3,000.00 3,000.00 ตกลงราคา นายนพดล  ปิงยศ นายนพดล  ปิงยศ ราคาต ่าสุด

25/2560 ลว. 9 ม.ค. 60

107 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื องก่าเนิดไฟฟ้า 3,950.00 3,950.00 ตกลงราคา อู่ฟ้าใสเจริญยนต์ อู่ฟ้าใสเจริญยนต์ ราคาต ่าสุด 26/2560 ลว. 9 ม.ค. 60
108 จ้างเหมาท่าป้ายโครงการจัดงานวันปีใหม่เมี ยน 900.00 900.00 ตกลงราคา ร้านศรศิลป์ ร้านศรศิลป์ ราคาต ่าสุด 27/2560 ลว. 20 ม.ค. 60
109 จ้างเหมาเตรียมสถานที โครงการวันปีใหม่เมี ยน 4,000.00 4,000.00 ตกลงราคา นายเทวินทร์ นายเทวินทร์ ราคาต ่าสุด 28/2560 ลว. 20 ม.ค. 60
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110 จ้างเหมาท่าป้ายโครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตร
นารี 900.00 900.00 ตกลงราคา ร้านศรศิลป์ ร้านศรศิลป์ ราคาต ่าสุด

29/2560 ลว. 9 ก.พ. 60

111 จ้างเหมาประกอบอาหารโครงการเข้าค่าย
ลูกเสือ-เนตรนารี 28,000.00 28,000.00 ตกลงราคา นางสะอาด  มะณีจร นางสะอาด  มะณีจร ราคาต ่าสุด

30/2560 ลว. 9 ก.พ. 60

112 จ้างเหมาเครื องเสียงโครงการเข้าค่ายลูกเสือ-
เนตรนารี 3,000.00 3,000.00 ตกลงราคา นายนพดล  ปิงยศ นายนพดล  ปิงยศ ราคาต ่าสุด

31/2560 ลว. 9 ก.พ. 60

113 จ้างเหมาประกอบอาหารประชุมสภาฯ 1,500.00 1,500.00 ตกลงราคา นางสะอาด  มะณีจร นางสะอาด  มะณีจร ราคาต ่าสุด 32/2560 ลว. 24 ก.พ. 60
114 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื องปรับอากาศ 15,370.00 15,370.00 ตกลงราคา นายไตรภพ  อุตรชน นายไตรภพ  อุตรชน ราคาต ่าสุด 33/2560 ลว. 8 มี.ค. 60
115 จ้างเหมาจัดหารถรับ-ส่ง ร่วมงานวันท้องถิ นไทย 7,000.00 7,000.00 ตกลงราคา นายนนท์ธกิต  ใจเสมอ นายนนท์ธกิต  ใจเสมอ ราคาต ่าสุด 34/2560 ลว. 15 มี.ค. 60

116 จ้างเหมาท่าป้ายไวนิลโครงการทัศนะศึกษา
แหล่งเรียนรู้ส่าหรับเด็กและเยาวชน 450.00 450.00 ตกลงราคา ร้านศรศิลป์ ร้านศรศิลป์ ราคาต ่าสุด

35/2560 ลว. 20 มี.ค. 60

117
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวัน
โครงการทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้ส่าหรับเด็ก
และเยาวชน 8,500.00 8,500.00 ตกลงราคา นางอัศรีย์  อภิวัน นางอัศรีย์  อภิวัน ราคาต ่าสุด

36/2560 ลว. 20 มี.ค. 60

118 จ้างเหมาจัดท่าป้ายโครงการส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุต่าบลยอด 500.00 500.00 ตกลงราคา ร้านศรศิลป์ ร้านศรศิลป์ ราคาต ่าสุด

37/2560 ลว. 20 มี.ค. 60

119 จ้างเหมาท่าป้ายโครงการส่งเสริมอาชีพคน
พิการต่าบลยอด 500.00 500.00 ตกลงราคา ร้านศรศิลป์ ร้านศรศิลป์ ราคาต ่าสุด

38/2560 ลว. 20 มี.ค. 60

120 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันอาหารว่างฯ 
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต่าบลยอด 10,500.00 10,500.00 ตกลงราคา นางสะอาด  มะณีจร นางสะอาด  มะณีจร ราคาต ่าสุด

39/2560 ลว. 20 มี.ค. 60

121 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันอาหารว่างฯ 
โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการต่าบลยอด 5,000.00 5,000.00 ตกลงราคา นางสะอาด  มะณีจร นางสะอาด  มะณีจร ราคาต ่าสุด

40/2560 ลว. 20 มี.ค. 60

122 จ้างเหมารถตู้ จ่านวน 6 คัน โครงการทัศนะ
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ส่าหรับเด็กและเยาวชน 21,000.00 21,000.00 ตกลงราคา นายนนท์ธกิต  ใจเสมอ นายนนท์ธกิต  ใจเสมอ ราคาต ่าสุด

41/2560 ลว. 20 มี.ค. 60
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123 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันฯ โครงการ
ส่งเสริมกิจกรรม ศพด.สายใยชุมชน 9,000.00 9,000.00 ตกลงราคา นางสะอาด  มะณีจร นางสะอาด  มะณีจร ราคาต ่าสุด

42/2560 ลว. 4 เม.ย. 60

124 จ้างเหมาท่าป้ายโครงการส่งเสริมกิจกรรม ศพด.
 สายในชุมชน 1,350.00 1,350.00 ตกลงราคา ร้านศรศิลป์ ร้านศรศิลป์ ราคาต ่าสุด

43/2560 ลว. 4 เม.ย. 60

125 จ้างเหมาจัดเตรียม ตกแต่งสถานที ฯ โครงการ
ส่งเสริมกิจกรรม ศพด. สายใยชุมชน 4,000.00 4,000.00 ตกลงราคา นายสมควร  ดีบาง นายสมควร  ดีบาง ราคาต ่าสุด

44/2560 ลว. 4 เม.ย. 60

126 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื องปรับอากาศ (สป) 420.00 420.00 ตกลงราคา นายไตรภพ  อุตรชน นายไตรภพ  อุตรชน ราคาต ่าสุด 45/2560 ลว. 4 เม.ย. 60

127 จ้างเหมาจัดท่าป้ายโครงการลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงสงกรานต์ 900.00 900.00 ตกลงราคา ร้านศรศิลป์ ร้านศรศิลป์ ราคาต ่าสุด

46/2560 ลว. 4 เม.ย. 60

128 จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ศพด.ปางส้าน 1,100.00 1,100.00 ตกลงราคา ร้านคอมเทคคอมพิวเตอร์ ร้านคอมเทคคอมพิวเตอร์ ราคาต ่าสุด
47/2560 ลว. 19 เม.ย. 

60
129 จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 350.00 350.00 ตกลงราคา ร้านภัทรคอมพิวเตอร์ ร้านภัทรคอมพิวเตอร์ ราคาต ่าสุด

48/2560 ลว. 19 เม.ย. 
60

130 จ้างเหมาประกอบอาหารเล้ียงรับรองประชุมสภา
เทศบาลต่าบลยอด 1,500.00 1,500.00 ตกลงราคา นางสะอาด  มะณีจร นางสะอาด  มะณีจร ราคาต ่าสุด

49/2560 ลว. 26 เม.ย. 
60

131 จ้างเหมาปรับปรุงป้ายส่านักงานเทศบาลต่าบล
ยอด 5,000.00 5,000.00 ตกลงราคา นายค่ารบ  อินธรรม นายค่ารบ  อินธรรม ราคาต ่าสุด

50/2560 ลว. 26 เม.ย. 
60

132 จ้างเหมาตัดหญ้า 2 ข้างทาง โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์เส้นทางจราจร 15,000.00 15,000.00 ตกลงราคา นายแสง  แสงศรีจันทร์ นายแสง  แสงศรีจันทร์ ราคาต ่าสุด

54/2560 ลว. 19 พ.ค. 60

133 จ้างเหมาจัดท่าป้ายโครงการเวทีประชาชน 450.00 450.00 ตกลงราคา ร้านศรศิลป์ ร้านศรศิลป์ ราคาต ่าสุด 55/2560 ลว. 12 มิ.ย. 60
134 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื องปรับอากาศ 400.00 400.00 ตกลงราคา ร้านทีพีเซอร์วิส ร้านทีพีเซอร์วิส ราคาต ่าสุด 57/2560 ลว. 26 มิ.ย. 60
135 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื องปรับอากาศ (กองคลัง) 2,300.00 2,300.00 ตกลงราคา ร้านทีพีเซอร์วิส ร้านทีพีเซอร์วิส ราคาต ่าสุด 58/2560 ลว. 26 มิ.ย. 60

136 จ้างเหมาประกอบอาหารเล้ียงรับรองประชุม
สภา สมัยสามัญ สมัยที  2 1,500.00 1,500.00 ตกลงราคา นางสะอาด  มะณีจร นางสะอาด  มะณีจร ราคาต ่าสุด

59/2560 ลว. 26 มิ.ย. 60

137 จ้างเหมาตัดหญ้า 2 ข้างทาง โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์เส้นทางจราจร 15,000.00 15,000.00 ตกลงราคา นายแสง  แสงศรีจันทร์ นายแสง  แสงศรีจันทร์ ราคาต ่าสุด

60/2560 ลว. 7 ก.ค. 60
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ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

138
จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (ศพด.น่้าเกาะ) 3,350.00 3,350.00 ตกลงราคา

ร้านบีซีซีคอมพิวเตอร์ 
แอนด์โอเอ

ร้านบีซีซีคอมพิวเตอร์ 
แอนด์โอเอ ราคาต ่าสุด

61/2560 ลว. 17 ก.ค. 60

139 จ้างเหมาท่าป้ายโครงการเฝ้าระวังควบคุม
ป้องกันโรคติดต่อฯ 2,100.00 2,100.00 ตกลงราคา ร้านศรศิลป์ ร้านศรศิลป์ ราคาต ่าสุด 62/2560 ลว. 18 ก.ค. 60

140 จ้างเหมาบุคลากรพ่นหมอกควัน 8,000.00 8,000.00 ตกลงราคา นายทอง  ชุมเงิน นายทอง  ชุมเงิน ราคาต ่าสุด 63/2560 ลว. 18 ก.ค. 60

141
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื องปร้ินเตอร์ (กองช่าง) 450.00 450.00 ตกลงราคา

ร้านบีซีซีคอมพิวเตอร์ 
แอนด์โอเอ

ร้านบีซีซีคอมพิวเตอร์ 
แอนด์โอเอ ราคาต ่าสุด

64/2560 ลว. 1 ส.ค. 60

142
จ้างเหมาท่าป้ายโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 540.00 540.00 ตกลงราคา ร้านศรศิลป์ ร้านศรศิลป์ ราคาต ่าสุด

65/2560 ลว. 1 ส.ค. 60

143 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที ปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ บ้านสะเกิน 2,400.00 2,400.00 ตกลงราคา นายสมบูรณ์  วงค์เจริญ นายสมบูรณ์  วงค์เจริญ ราคาต ่าสุด

66/2560 ลว. 4 ส.ค. 60

144 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที ปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ บ้านยอด 2,400.00 2,400.00 ตกลงราคา นายต๊ิบ  ใจมั น นายต๊ิบ  ใจมั น ราคาต ่าสุด

67/2560 ลว. 4 ส.ค. 60

145 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที ปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ บ้านผาหลัก 2,400.00 2,400.00 ตกลงราคา นายสุรชัย  สลัดใด นายสุรชัย  สลัดใด ราคาต ่าสุด

68/2560 ลว. 4 ส.ค. 60

146 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที ปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ บ้านปางส้าน 2,400.00 2,400.00 ตกลงราคา นายอุดม  ทองสุข นายอุดม  ทองสุข ราคาต ่าสุด

69/2560 ลว. 4 ส.ค. 60

147 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที ปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ บ้านผาสิงห์ 2,400.00 2,400.00 ตกลงราคา นายจรัส  ชาวริม นายจรัส  ชาวริม ราคาต ่าสุด

70/2560 ลว. 4 ส.ค. 60

148 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที ปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ บ้านน่้าเกาะ 2,400.00 2,400.00 ตกลงราคา นายพิชัย  ตระกลรักษา นายพิชัย  ตระกลรักษา ราคาต ่าสุด

71/2560 ลว. 4 ส.ค. 60

149 จ้างเหมาประกอบอาหารเล้ียงรับรองประชุม
สภา สมัยสามัญ สมัยที  3 1,500.00 1,500.00 ตกลงราคา นางสะอาด  มะณีจร นางสะอาด  มะณีจร ราคาต ่าสุด

72/2560 ลว. 15 ส.ค. 60

150 จ้างเหมาซ่อมแซมเลื อยโซ่ยนต์ 905.00 905.00 ตกลงราคา ร้านบุญล้อมเจริญสิน ร้านบุญล้อมเจริญสิน ราคาต ่าสุด 73/2560 ลว. 15 ส.ค. 60
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151 จ้างเหมาประกอบอาหารเล้ียงรับรองประชุม
สภา สมัยสามัญ สมัยที  3 คร้ังที  2 1,500.00 1,500.00 ตกลงราคา นางสะอาด  มะณีจร นางสะอาด  มะณีจร ราคาต ่าสุด

74/2560 ลว. 18 ส.ค. 60

152
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื องปรับอากาศ 6,450.00 6,450.00 ตกลงราคา

ร้านเจโฟน แอนด์ซัพ
พลาย

ร้านเจโฟน แอนด์ซัพ
พลาย ราคาต ่าสุด

79/2560 ลว. 4 ส.ค. 60

153
จ้างเหมาจัดท่าป้ายโครงการเข้าค่ายพุทธบุตรเด็ก 450.00 450.00 ตกลงราคา ร้านศรศิลป์ ร้านศรศิลป์ ราคาต ่าสุด

80/2560 ลว. 22 ส.ค. 60

154 จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่าง
โครงการเข้าค่ายพุทธบุตรเด็กฯ 15,500.00 15,500.00 ตกลงราคา น.ส.ธัญชนก  เนตรทิพย์ น.ส.ธัญชนก  เนตรทิพย์ ราคาต ่าสุด

81/2560 ลว. 22 ส.ค. 60

155 จ้างเหมารถตู้ รับ-ส่ง โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร
เด็ก 20,000.00 20,000.00 ตกลงราคา นายนนท์ธกิต  ใจเสมอ นายนนท์ธกิต  ใจเสมอ ราคาต ่าสุด

82/2560 ลว. 22 ส.ค. 60

156 จ้างเหมาบริการพ่นหมอกควัน 8,000.00 8,000.00 ตกลงราคา นายทอง  ชุมเงิน นายทอง  ชุมเงิน ราคาต ่าสุด 83/2560 ลว. 22 ส.ค. 60

157 จ้างเหมาตัดหญ้า 2 ข้างทาง โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์เส้นทางจราจร 15,000.00 15,000.00 ตกลงราคา นายแสง  แสงศรีจันทร์ นายแสง  แสงศรีจันทร์ ราคาต ่าสุด

84/2560 ลว. 22 ส.ค. 60

158 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื องปร้ินเตอร์ จ่านวน 2 
เครื อง 2,800.00 2,800.00 ตกลงราคา

ร้านบีซีซีคอมพิวเตอร์ 
แอนด์โอเอ

ร้านบีซีซีคอมพิวเตอร์ 
แอนด์โอเอ ราคาต ่าสุด

85/2560 ลว. 22 ส.ค. 60

159 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ ศพด.บ้านปางส้าน 1,220.00 1,220.00 ตกลงราคา ร้านภัทรคอมพิวเตอร์ ร้านภัทรคอมพิวเตอร์ ราคาต ่าสุด 86/2560 ลว. 22 ส.ค. 60

160 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันฯ โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 3,900.00 3,900.00 ตกลงราคา นางสะอาด  มะณีจร นางสะอาด  มะณีจร ราคาต ่าสุด

87/2560 ลว. 22 ก.ย. 60

161 จ้างเหมาท่าป้ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 450.00 450.00 ตกลงราคา ร้านศรศิลป์ ร้านศรศิลป์ ราคาต ่าสุด

88/2560 ลว. 22 ก.ย. 60

162 ซ้ือวัสดุน่้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น (รถยนต์
ส่วนกลาง) 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา

สหกรณ์การเกษตร
สองแคว จ่ากัด

สหกรณ์การเกษตร
สองแคว จ่ากัด ราคาต ่าสุด

1/2560 ลว. 3 ต.ค. 59

163 ซ้ือวัสดุน่้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น (รถยนต์กู้
ชีพกู้ภัย) 50,000.00 50,000.00 ตกลงราคา

สหกรณ์การเกษตร
สองแคว จ่ากัด

สหกรณ์การเกษตร
สองแคว จ่ากัด ราคาต ่าสุด

2/2560 ลว. 3 ต.ค. 59



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลต าบลยอด  อ าเภอสองแคว  จังหวัดน่าน
ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

164
จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) งวดที  1 (พ.ย.-ม.ค. 60) 154,202.58 154,202.58 ตกลงราคา

บริษัท เชียงใหม่เฟรส
มิลค์ จ่ากัด

บริษัท เชียงใหม่เฟรส
มิลค์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด

3/2560 ลว. 9 พ.ย. 59

165
จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) งวดที  2 (ก.พ.-เม.ย.60) 99,392.20 99,392.20 ตกลงราคา

บริษัท เชียงใหม่เฟรส
มิลค์ จ่ากัด

บริษัท เชียงใหม่เฟรส
มิลค์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด

4/2560 ลว. 16 ม.ค. 60

166
จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) งวดที  2 (พ.ค.-ก.ค.60) 185,427.84 185,427.84 ตกลงราคา

บริษัท เชียงใหม่เฟรส
มิลค์ จ่ากัด

บริษัท เชียงใหม่เฟรส
มิลค์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด

5/2560 ลว. 4 พ.ค. 60

167
จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) งวดที  2 (ส.ค.-ก.ย.60) 123,165.00 123,165.00 ตกลงราคา

บริษัท เชียงใหม่เฟรส
มิลค์ จ่ากัด

บริษัท เชียงใหม่เฟรส
มิลค์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด

6/2560 1 ส.ค. 60

168
จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื น (รถยนต์ส่วนกลาง) 40,000.00 40,000.00 ตกลงราคา

สหกรณ์การเกษตร
สองแคว จ่ากัด

สหกรณ์การเกษตร
สองแคว จ่ากัด ราคาต ่าสุด 7/2560 ลว. 1 ส.ค. 60

169
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีต นน 2042 สายบ้านผาหลัก-
บ้านปางส้าน หมู่ 3 9,880,000.00 9,950,000.00 สอบราคา

บริษัท ส.เต็งไตรรัตน์ 
(น่าน) จ่ากัด

บริษัท ส.เต็งไตรรัตน์ 
(น่าน) จ่ากัด ราคาต ่าสุด 1/2560 ลว. 16 มี.ค. 60

170
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหมายเลข นน 4087 
ทางเข้าฝายน่้าล้นห้วยยอด 7,203,000.00 7,253,000.00 สอบราคา

บริษัท ส.เต็งไตรรัตน์ 
(น่าน) จ่ากัด

บริษัท ส.เต็งไตรรัตน์ 
(น่าน) จ่ากัด ราคาต ่าสุด 2/2560 ลว. 16 มี.ค. 60

171 โครงการก่อสร้างฝาย คสล. และว่างท่อประปา
เพื ออุปโภค-บริโภค ห้วยน่้ายอด บ้านผาหลัก 460,000.00 461,000.00 สอบราคา หจก.ผาช้างการก่อสร้าง หจก.ผาช้างการก่อสร้าง ราคาต ่าสุด 3/2560 ลว. 20 มี.ค. 60

172 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่ที ท่ากินสายห้วยน่้า
เปียง บ้านสะเกิน 130,000.00 136,500.00 สอบราคา หจก.วันทนาการก่อสร้าง หจก.วันทนาการก่อสร้าง ราคาต ่าสุด 4/2560 ลว. 20 มี.ค. 60

173 โครงการปรับปรุงฝาย คสล. และว่างท่อประปา
เพื ออุปโภค-บริโภค ห้วยฮัก ณ บ้านสะเกิน 56,500.00 56,500.00 สอบราคา หจก.วันทนาการก่อสร้าง หจก.วันทนาการก่อสร้าง ราคาต ่าสุด 5/2560 ลว. 20 มี.ค. 60



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลต าบลยอด  อ าเภอสองแคว  จังหวัดน่าน
ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

174 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงห้องน่้าอาคาร
ส่านักงานเทศบาลต่าบลยอด 86,000.00 86,000.00 สอบราคา นางสมพิศ  พรมพิชัย นางสมพิศ  พรมพิชัย ราคาต ่าสุด 6/2560 ลว. 1 พ.ค. 60

175 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต่าบลยอด 647,000.00 650,000.00 สอบราคา หจก.ผาช้างการก่อสร้าง หจก.ผาช้างการก่อสร้าง ราคาต ่าสุด 7/2560 ลว. 26 ก.ค. 60

176 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต่าบลยอด 174,000.00 200,000.00 สอบราคา หจก.ผาช้างการก่อสร้าง หจก.ผาช้างการก่อสร้าง ราคาต ่าสุด 8/2560 ลว. 26 ก.ค. 60

177 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ใน
หมู่บ้านปางส้าน หมู่ที  4 414,000.00 562,000.00 สอบราคา หจก.ผาช้างการก่อสร้าง หจก.ผาช้างการก่อสร้าง ราคาต ่าสุด 9/2560 ลว. 26 ก.ค. 60

178 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ณ ศูนย์
เรียนรู้ประจ่าหมู่บ้าน บ้านผาสิงห์ หมู่ 5 464,000.00 465,000.00 สอบราคา นางจันทร์ทอง  ชาวริม นางจันทร์ทอง  ชาวริม ราคาต ่าสุด 10/2560 ลว. 27 ก.ค. 60

179 โครงการติดต้ังไฟกิ งสาธารณะในเขตพ้ืนที ต่าบล
ยอด บ้านน่้าเกาะ หมู่ที  6 30,029.83 30,029.83 ตกลงราคา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
อ่าเภอปัว

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
อ่าเภอปัว ราคาต ่าสุด 11/2560 ลว. 27 ก.ค. 60

180 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่าในเขตพ้ืนที 
ต่าบลยอด จ่านวน 5 หมู่บ้าน 198,250.52 198,250.52 ตกลงราคา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
อ่าเภอปัว

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
อ่าเภอปัว ราคาต ่าสุด 12/2560 ลว. 27 ก.ค. 60

181 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านสะเกิน 359,000.00 359,000.00 สอบราคา หจก.ขุนยอดการโยธา หจก.ขุนยอดการโยธา ราคาต ่าสุด 13/2560 ลว. 31 ก.ค. 60

182 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยจอก-บ้าน
น่้าเกาะ บ้านยอด หมู่ที  2 352,000.00 368,000.00 สอบราคา หจก.วันทนาการก่อสร้าง หจก.วันทนาการก่อสร้าง ราคาต ่าสุด 13/2560 ลว. 16 ส.ค. 60

183 โครงก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน (ซอย
ข้ึนวัดผาสิงห์) บ้านผาสิงห์ 115,000.00 120,000.00 สอบราคา หจก.วันทนาการก่อสร้าง หจก.วันทนาการก่อสร้าง ราคาต ่าสุด 14/2560 ลว. 16 ส.ค. 60

184 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านน่้าเกาะ-
บ้านเก่า บ้านน่้าเกาะ หมู่ที  6 291,500.00 292,400.00 สอบราคา นางสมพิศ  พรมพิชัย นางสมพิศ  พรมพิชัย ราคาต ่าสุด 15/2560 ลว. 16 ส.ค. 60

185 จ้างเหมาบริการรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื อง
ถ่ายเอกสาร 84,000.00 84,000.00 ตกลงราคา

บริษัท ริโก้ (ประเทศ
ไทย) จ่ากัด

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย)
 จ่ากัด ราคาต ่าสุด 1/2560 ลว. 3 ต.ค. 59



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลต าบลยอด  อ าเภอสองแคว  จังหวัดน่าน
ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

186
จ้างเหมาลูกจ้างชั วคราวโครงการพัฒนาและ
อ่านวยการสถานที กลางส่าหรับเป็นศูนย์รวม
ข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้าง 40,000.00 40,000.00 ตกลงราคา น.ส.วิไลวัลย์  พรมตอง น.ส.วิไลวัลย์  พรมตอง ราคาต ่าสุด 1/2560 ลว. 3 ต.ค. 59

187 จ้างเหมาบริการต่าแหน่งพนังกานกู้ชีพกู้ภัย 90,000.00 90,000.00 ตกลงราคา นายขวัญชัย  ภิมาล นายขวัญชัย  ภิมาล ราคาต ่าสุด 2/2560 ลว. 3 ต.ค. 59
188 จ้างเหมาบริการต่าแหน่งพนังกานกู้ชีพกู้ภัย 90,000.00 90,000.00 ตกลงราคา นายเกรียงไกร  ก่อเกิด นายเกรียงไกร  ก่อเกิด ราคาต ่าสุด 3/2560 ลว. 3 ต.ค. 59

189 จ้างเหมาบุคลากรต่าแหน่งผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
ประสานงาน ศพด. 84,000.00 84,000.00 ตกลงราคา น.ส.ทวีพร  ผาหลัก น.ส.ทวีพร  ผาหลัก ราคาต ่าสุด 4/2560 ลว. 3 ต.ค. 59

190 จ้างเหมาบุคลากรต่าแหน่งธุรการ กองช่าง 84,000.00 84,000.00 ตกลงราคา นายณัฐวุฒิ  คนตรง นายณัฐวุฒิ  คนตรง ราคาต ่าสุด 5/2560 ลว. 4 ต.ค. 59
191 จ้างเหมาลูกจ้างรายโครงการปิดทองหลังพระ 84,000.00 84,000.00 ตกลงราคา น.ส.ณัฐธินัน  วงษ์เจริญ น.ส.ณัฐธินัน  วงษ์เจริญ ราคาต ่าสุด 6/2560 ลว. 4 ต.ค. 59

192 จ้างเหมาลูกจ้างรายโครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนถ่ายทอดความรู้วิชาการฯ 84,000.00 84,000.00 ตกลงราคา นายมนตรี  ชุมเงิน นายมนตรี  ชุมเงิน ราคาต ่าสุด 7/2560 ลว. 4 ต.ค. 59

193 จ้างเหมาลูกจ้างรายโครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการท่องเที ยวและสาธารณสุขฯ 84,000.00 84,000.00 ตกลงราคา น.ส.จริยา  รักษา น.ส.จริยา  รักษา ราคาต ่าสุด 8/2560 ลว. 4 ต.ค. 59

194 จ้างเหมาบริการและอ่านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนที มาติดต่อราชการ 84,000.00 84,000.00 ตกลงราคา นางจารุวรรณ  ดีบาง นางจารุวรรณ  ดีบาง ราคาต ่าสุด 9/2560 ลว. 4 ต.ค. 59

195 จ้างเหมาบริการพนักงานกู้ชีพกู้ภัย 65,750.00 65,750.00 ตกลงราคา นายภูวดล  เมืองค่า นายภูวดล  เมืองค่า ราคาต ่าสุด 10/2560 ลว. 9 ม.ค. 60

196
จ้างเหมาลูกจ้างชั วคราวโครงการพัฒนาและ
อ่านวยการสถานที ส่าหรับเป็นศูนย์รวมข่าวสาร
การจัดซ้ือจัดจ้าง 48,000.00 48,000.00 ตกลงราคา น.ส.วิไลวรรณ  พรมตอง น.ส.วิไลวรรณ  พรมตอง ราคาต ่าสุด 11/2560 ลว. 1 มี.ค. 60

197 จ้างเหมาบุคลากรต่าแหน่งธุรการ กองช่าง 49,000.00 49,000.00 ตกลงราคา น.ส.สุภาภรณ์  งามเสงี ยม น.ส.สุภาภรณ์  งามเสงี ยม ราคาต ่าสุด 12/2560 ลว. 1 มี.ค. 60

198
จ้างเหมาลูกจ้างชั วคราวโครงการพัฒนาและ
อ่านวยการสถานที กลางส่าหรับเป็นศูนย์รวม
ข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้าง 8,000.00 8,000.00 ตกลงราคา น.ส.วิไลวรรณ  พรมตอง น.ส.วิไลวรรณ  พรมตอง ราคาต ่าสุด 13/2560 ลว. 22 ส.ค. 60


