
วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป
1 ซ้ือวัสดุส ำนักงำนจ ำนวนย 20 รำยกำร (สป) 14,842.00 14,842.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เทพบูรณกิจ กรุ๊ป หจก.เทพบูรณกิจ กรุ๊ป เสนอรำคำรำยเดียว 25/2561 ลว. 6 ก.ค. 61

2
ซ้ือวัสดุส ำนักงำน (ผงหมึกเคร่ืองถ่ำยเอกสำร) 7,000.00 7,000.00 เฉพำะเจำะจง

บริษัท ริโก้ (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด

บริษัท ริโก้ (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด เสนอรำคำรำยเดียว

26/2561 ลว. 6 ก.ค. 61

3 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้
เก่ียวกับกำรจัดกำรขยะอย่ำงถูกวิธี 4,500.00 4,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนผำหลักมินิมำร์ท ร้ำนผำหลักมินิมำร์ท เสนอรำคำรำยเดียว

27/2561 ลว. 13 ก.ค. 61

4 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงกำรจัดกำรขยะมูลฝอยตำม
แนวทำงประชำรัฐ 4,200.00 4,200.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนผำหลักมินิมำร์ท ร้ำนผำหลักมินิมำร์ท เสนอรำคำรำยเดียว

28/2561 ลว. 13 ก.ค. 61

5
ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 22 รำยกำร (กองช่ำง) 4,542.00 4,542.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เทพบูรณกิจ กรุ๊ป หจก.เทพบูรณกิจ กรุ๊ป เสนอรำคำรำยเดียว

29/2561 ลว. 19 ก.ค. 61

6
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 12 รำยกำร (สป) 18,710.00 18,710.00 เฉพำะเจำะจง

ร้ำนบีบีซี คอมพิวเตอร์ 
แอนด์โอเอ

ร้ำนบีบีซี คอมพิวเตอร์ 
แอนด์โอเอ เสนอรำคำรำยเดียว

30/2561 ลว. 23 ก.ค. 61

7 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน โฟมบอร์ด (รูปพระบรมฉำยำ
ลักษณ์สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว) 900.00 900.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทวำแอดแอนด์อำร์ต ร้ำนเทวำแอดแอนด์อำร์ต เสนอรำคำรำยเดียว

31/2561 ลว. 23 ก.ค. 61

8 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 5 รำยกำร (สป) 6,500.00 6,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนผำหลักมินิมำร์ท ร้ำนผำหลักมินิมำร์ท เสนอรำคำรำยเดียว 32/2561 ลว. 24 ก.ค. 61
9 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิล (โครงกำรจัดกำรขยะฯ) 300.00 300.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทวำแอดแอนด์อำร์ต ร้ำนเทวำแอดแอนด์อำร์ต เสนอรำคำรำยเดียว 42/2561 ลว. 6 ก.ค. 61

10 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิล (โครงกำรท้องถ่ินอำสำฯ) 450.00 450.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทวำแอดแอนด์อำร์ต ร้ำนเทวำแอดแอนด์อำร์ต เสนอรำคำรำยเดียว 43/2561 ลว. 6 ก.ค. 61

11 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิล (โครงกำรฝึกอบรมให้
ควำมรู้เก่ียวกับกำรจัดกำรขยะฯ) 450.00 450.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทวำแอดแอนด์อำร์ต ร้ำนเทวำแอดแอนด์อำร์ต เสนอรำคำรำยเดียว

44/2561 ลว. 6 ก.ค. 61

12 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิล (ธนำคำรขยะรีไซเคิล) 135.00 135.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทวำแอดแอนด์อำร์ต ร้ำนเทวำแอดแอนด์อำร์ต เสนอรำคำรำยเดียว 45/2561 ลว. 6 ก.ค. 61

13 จ้ำงเหมำเปล่ียนถ่ำยน้ ำมันเคร่ืองรถยนต์
ส่วนกลำง กง 4083 น่ำน เฉพำะเจำะจง อู่ฟ้ำใสเจริญยนต์ อู่ฟ้ำใสเจริญยนต์ เสนอรำคำรำยเดียว

46/2561 ลว. 16 ก.ค. 61

14 จ้ำงเหมำเปล่ียนเบรกรถยนต์ส่วนกลำง กง 
4083 น่ำน 4,980.00 4,980.00 เฉพำะเจำะจง อู่ฟ้ำใสเจริญยนต์ อู่ฟ้ำใสเจริญยนต์ เสนอรำคำรำยเดียว

47/2561 ลว. 16 ก.ค. 61

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561
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. 2561
เทศบาลต าบลยอด  อ าเภอสองแคว  จังหวัดน่าน

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

15 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก 
ศพด.ผำหลัก 350.00 350.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนภัทรคอมพิวเตอร์ ร้ำนภัทรคอมพิวเตอร์ เสนอรำคำรำยเดียว

48/2561 ลว. 16 ก.ค. 61

16 จ้ำงเหมำเปล่ียนยำงรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย (OTOS) 
ทะเบียน บต 3550 น่ำน 13,000.00 13,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ชัยวัฒน์ออโต้ไทร์ หจก.ชัยวัฒน์ออโต้ไทร์ เสนอรำคำรำยเดียว

50/2561 ลว. 19 ก.ค. 61

17 จ้ำงเหมำเปล่ียนยำงรถยนต์ส่วนกลำง ทะเบียน 
กง 4083 น่ำน 23,000.00 23,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ชัยวัฒน์ออโต้แม็ก หจก.ชัยวัฒน์ออโต้แม็ก เสนอรำคำรำยเดียว

51/2561 ลว. 19 ก.ค. 61



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมคุณภาพ 
จริยธรรม ส าหรับพนักงานเทศบาล ผู้บริหาร
ท้องถ่ิน 2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านผาหลักมินิมาร์ท ร้านผาหลักมินิมาร์ท เสนอราคารายเดียว

35/2561 
ลว. 14 ก.ย. 61

2
ซ้ือวัสดุส านักงาน (กองการศึกษา) 12,080.00 12,080.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทพบูรณกิจ กรุ๊ป หจก.เทพบูรณกิจ กรุ๊ป เสนอราคาต่ าสุด

36/2561 
ลว. 14 ก.ย. 61

3
ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านผาหลักมินิมาร์ท ร้านผาหลักมินิมาร์ท เสนอราคารายเดียว

37/2561 
ลว. 14 ก.ย. 61

4
ซ้ือวัสดุส านักงาน (กองคลัง) 11,915.00 11,915.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนครน่านเซ็นเตอร์ ร้านนครน่านเซ็นเตอร์ เสนอราคารายเดียว

38/2561 
ลว. 18 ก.ย. 61

5
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 18,870.00 18,870.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนครน่านเซ็นเตอร์ ร้านนครน่านเซ็นเตอร์ เสนอราคารายเดียว

39/2561 
ลว. 18 ก.ย. 61

6
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 16,150.00 16,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนครน่านเซ็นเตอร์ ร้านนครน่านเซ็นเตอร์ เสนอราคารายเดียว

40/2561 
ลว. 18 ก.ย. 61

7 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ
ต าบลยอด 9,995.00 9,995.00 เฉพาะเจาะจง ร้านผาหลักมินิมาร์ท ร้านผาหลักมินิมาร์ท เสนอราคารายเดียว

41/2561 
ลว. 19 ก.ย. 61

8 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์โครงการเฝ้า
ระวังควบคุมโรคไข้เลือดออก 46,445.00 46,445.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอสอาร์พาณิชย์ ร้านเอสอาร์พาณิชย์

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

42/2561 
ลว. 19 ก.ย. 61

9 ซ้ือน้ ามันเช่ือเพลิงโครงการเฝ้าระวังควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 7,298.00 7,298.00 เฉพาะเจาะจง

สหกรณ์การเกษตรสองแคว
 จ ากัด

สหกรณ์การเกษตรสองแคว
 จ ากัด

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

43/2561 
ลว. 19 ก.ย. 61

10
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) 37,650.00 37,650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนครน่านเซ็นเตอร์ ร้านนครน่านเซ็นเตอร์ เสนอราคาต่ าสุด

44/2561 
ลว. 21 ก.ย. 61

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน พ.ศ. 2561
เทศบาลต าบลยอด  อ าเภอสองแคว  จังหวัดน่าน

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน พ.ศ. 2561
เทศบาลต าบลยอด  อ าเภอสองแคว  จังหวัดน่าน

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

11
ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) 22,960.00 22,960.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเทพสยาม ร้านเทพสยาม เสนอราคารายเดียว

45/2561 
ลว. 21 ก.ย. 61

12
ซ้ือวัสดุส านักงาน (กองช่าง) 15,880.00 15,880.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนครน่านเซ็นเตอร์ ร้านนครน่านเซ็นเตอร์ เสนอราคารายเดียว

46/2561 
ลว. 21 ก.ย. 61

13
ซ้ือครุภัณฑ์ส ารวจ (ล้อวัดระยะ) 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนครน่านเซ็นเตอร์ ร้านนครน่านเซ็นเตอร์ เสนอราคารายเดียว

47/2561 
ลว. 21 ก.ย. 61

14
ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เข้าค่ายพุทธบุตร 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านผาหลักมินิมาร์ท ร้านผาหลักมินิมาร์ท เสนอราคารายเดียว

48/25612 
ลว. 21 ก.ย. 61

15
ซ้ือวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเวียงสาสัตวศาสตร์ ร้านเวียงสาสัตวศาสตร์ เสนอราคารายเดียว

49/2561 
ลว. 24 ก.ย. 61

16
ซ้ือวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) 10,620.00 10,620.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวันทนา ร้านวันทนา เสนอราคารายเดียว

50/2561 
ลว. 24 ก.ย. 61

17
ซ้ือวัสดุส านักงาน (หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร) 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด เสนอราคารายเดียว

51/2561 
ลว. 24 ก.ย. 61

18
ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (สป) 930.00 930.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทพบูรณกิจ กรุ๊ป หจก.เทพบูรณกิจ กรุ๊ป เสนอราคารายเดียว

52/2561 
ลว. 25 ก.ย. 61

19
ซ้ือวัสดุส านักงาน (สป) 2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทพบูรณกิจ กรุ๊ป หจก.เทพบูรณกิจ กรุ๊ป เสนอราคารายเดียว

53/2561 
ลว. 25 ก.ย. 61

20
ซ้ือวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) 33,032.76 33,032.76 เฉพาะเจาะจง ร้านวันทนา ร้านวันทนา เสนอราคารายเดียว

54/2561 
ลว. 26 ก.ย. 61

21 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย (OTOS) บต 
3550 น่าน 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง อู่ฟ้าใสเจริญยนต์ อู่ฟ้าใสเจริญยนต์ เสนอราคารายเดียว

58/2561 
ลว. 10 ก.ย. 61



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน พ.ศ. 2561
เทศบาลต าบลยอด  อ าเภอสองแคว  จังหวัดน่าน

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

22 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลโครงการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมฯ 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรศิลป์ ร้านศรศิลป์ เสนอราคารายเดียว

59/2561 
ลว. 10 ก.ย. 61

23
จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองพ่นหมอกควัน 3,255.00 3,255.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีระเอ็นจิเนียร่ิง ร้านพีระเอ็นจิเนียร่ิง เสนอราคารายเดียว

60/2561 
ลว. 10 ก.ย. 61

24 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุต าบลยอด 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านผาหลักมินิมาร์ท ร้านผาหลักมินิมาร์ท เสนอราคารายเดียว

61/2561 
ลว. 19 ก.ย. 61

25 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมอาชีพผู้
พิการต าบลยอด 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านผาหลักมินิมาร์ท ร้านผาหลักมินิมาร์ท เสนอราคารายเดียว

62/2561 
ลว. 19 ก.ย. 61

26 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลโครงการเฝ้าระวัง
โรคติดต่อ 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเทวาแอดแอนด์อาร์ต ร้านเทวาแอดแอนด์อาร์ต เสนอราคารายเดียว

63/2561 
ลว. 19 ก.ย. 61

27
จ้างเหมาท าป้ายไวนิลโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรศิลป์ ร้านศรศิลป์ เสนอราคารายเดียว

64/2561 
ลว. 19 ก.ย. 61

28 จ้างโครงการซ่อมถนนลูกรัง, ระบบประปา, ล า
เหมือง คสล. ท่ีเสียหายจากอุทกภัยในต าบลยอด 220,650.17 220,650.17 เฉพาะเจาะจง หจก.ผาช้างการก่อสร้าง หจก.ผาช้างการก่อสร้าง เสนอราคาต่ าสุด

11/2561 
ลว. 26 ก.ย. 61

29
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายน้ าพาง 102,000.00 10,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผาช้างการก่อสร้าง หจก.ผาช้างการก่อสร้าง เสนอราคาต่ าสุด

12/2561 
ลว. 26 ก.ย. 61



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือซ่อมแซมถนนสายผาหลัก-
ปางส้าน 3,750.00 3,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวันทนา ร้านวันทนา เสนอราคารายเดียว

24/2561 ลว. 27 มิ.ย. 61

2 จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางจราจร (ตัด
หญ้าสองข้างทาง) ในเขตพ้ืนท่ีต าบลยอด 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายแปง  อดทน นายแปง  อดทน เสนอราคารายเดียว

40/2561 ลว. 11 มิ.ย. 61

3 จ้างเหมาประกอบอาหารเล้ียงรับรองประชุมสภา
เทศบาลต าบลยอด (สมัยสามัญ สมัยท่ีสอง) 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสะอาด  มะณีจร นางสะอาด  มะณีจร เสนอราคารายเดียว

41/2561 ลว. 11 มิ.ย. 61

4
จ้างโครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ าด่ืมบ้านยอด หมู่ 2 495,000.00 495,000.00 e-biddig หจก.ผาช้างการก่อสร้าง

หจก.ผาช้างการ
ก่อสร้าง เสนอราคาต่ าสุด

7/2561 ลว. 19 มิ.ย. 61

5 จ้างโครงการก่อสร้างหอประชุมประจ าหมู่บ้าน 
บ้านปางส้าน หมู่ 4 628,000.00 690,000.00 e-biddig หจก.ผาช้างการก่อสร้าง

หจก.ผาช้างการ
ก่อสร้าง เสนอราคาต่ าสุด

8/2561 19 มิ.ย. 61

6 จ้างโครงการก่อสร้างโรงน้ าด่ืมเพ่ือบริโภคบ้านน้ า
เกาะ หมู่ 6 415,000.00 462,000.00 e-biddig หจก.ผาช้างการก่อสร้าง

หจก.ผาช้างการ
ก่อสร้าง เสนอราคาต่ าสุด

9/2561 ลว. 19 มิ.ย. 61

7 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน 
บ้านผาหลัก หมู่ 3 520,000.00 625,000.00 e-biddig หจก.ผาช้างการก่อสร้าง

หจก.ผาช้างการ
ก่อสร้าง เสนอราคาต่ าสุด

10/2561 ลว. 19 มิ.ย. 61

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
เทศบาลต าบลยอด  อ าเภอสองแคว  จังหวัดน่าน

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนรถยนต์ บง 8743 
น่าน 1,150.00 1,150.00 เฉพาะเจาะจง อู่ฟ้าใสเจริญยนต์ อู่ฟ้าใสเจริญยนต์ เสนอราคารายเดียว

33/2561 ลว. 23 ส.ค. 61

2 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนรถยนต์ บต 3550 
น่าน 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง อู่ฟ้าใสเจริญยนต์ อู่ฟ้าใสเจริญยนต์ เสนอราคารายเดียว

34/2561 ลว. 23 ส.ค. 61

3 จ้างเหมาประกอบอาหารเล้ียงรับรองประชุมสภา
สมัยท่ี 3 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสะอาด  มะณีจร นางสะอาด  มะณีจร เสนอราคารายเดียว

52/2561 ลว. 10 ส.ค. 61

4 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ (ป้องกัน) 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอเคคอมเทค ร้าน เอเคคอมเทค เสนอราคารายเดียว 53/2561 ลว. 10 ส.ค. 61

5 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ศพด.
ป้างส้าน 1,270.00 1,270.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภัทรคอมพิวเตอร์ ร้านภัทรคอมพิวเตอร์ เสนอราคารายเดียว

54/2561 ลว. 17 ส.ค. 61

6 จ้างเหมาประกอบอาหารเล้ียงรับรองประชุมสภา
สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 2 2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง นางสะอาด  มะณีจร นางสะอาด  มะณีจร เสนอราคารายเดียว

55/2561 ลว. 21 ส.ค. 61

7 จ้างเหมาประกอบอาหารเล้ียงรรับรองประชุม
สภาสมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 3 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสะอาด  มะณีจร นางสะอาด  มะณีจร เสนอราคารายเดียว

56/2561 ลว. 28 ส.ค. 61

8 จ้างเหมาซ่อมรถจักรยานยนต์ กอน 822 น่าน 3,410.00 3,410.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมเพ็ช  ผาหลัก ร้านสมเพ็ช  ผาหลัก เสนอราคารายเดียว 57/2561 ลว. 28 ส.ค. 61

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
เทศบาลต าบลยอด  อ าเภอสองแคว  จังหวัดน่าน

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์) กอง
การศึกษา

19,200.00 19,200.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านบีบีซีคอมพิวเตอร์ 
แอนด์โอเอ

ร้านบีบีซีคอมพิวเตอร์
 แอนด์โอเอ เสนอราคารายเดียว

10/2561 ลว. 12 ก.พ. 61

2
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์) กอง
คลัง

20,700.00 20,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนครน่านเซ็นเตอร์ ร้านนครน่านเซ็นเตอร์
เสนอราคารายเดียว

11/2561 ลว. 12 ก.พ. 61

3

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับโครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ทักษะในการป้องกันไฟป่าแก่อาสารสมัคร
ป้องกันไฟป่า 11,700.00 11,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอสอาร์พาณิชย์ ร้านเอสอาร์พาณิชย์ เสนอราคารายเดียว 12/2561 ลว. 15 ก.พ. 61

4
จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง
ทะเบียน  บง 8743 น่าน

5,900.00 5,900.00 เฉพาะเจาะจง
หจก.ชัยวัฒน์
ออโต้ไทร์

หจก.ชัยวัฒน์
ออโต้ไทร์ เสนอราคารายเดียว

13/2561 ลว. 28 ก.พ. 61

5
จ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรศิลป์ ร้านศรศิลป์
เสนอราคารายเดียว

18/2561 ลว. 12 ก.พ. 61

6 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทีพีเซอร์วิส ร้านทีพีเซอร์วิส เสนอราคารายเดียว 19/2561 ลว. 12 ก.พ. 61
7 จ้างเหมาเติมน้ ายาผงเคมีถังดับเพลิง 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยนตกรการดับเพลิง ร้านยนตกรการดับเพลิง เสนอราคารายเดียว 20/2561 ลว. 15 ก.พ. 61
8 จ้างเหมาท าป้ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้

ทักษะในการป้องกันไฟป่าแก่อาสาสมัครป้องกันไฟป่า
450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรศิลป์ ร้านศรศิลป์

เสนอราคารายเดียว

21/2561 ลว. 15 ก.พ. 61

9
จ้างเหมาจัดท าอาหารว่างและอาหารกลางวันตาม
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะในการป้องกนไฟป่า

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสะอาด  มณีจร นางสะอาด  มณีจร
เสนอราคารายเดียว

22/2561 ลว. 15 ก.พ. 61

10
จ้างเหมาประกอบอาหารเล้ียงรับรองประชุมสภา
เทศบาลต าบลบยอด (สมัยสามัญ สมัยแรกฯ

2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง นางสะอาด  มณีจร นางสะอาด  มณีจร
เสนอราคารายเดียว

23/2561 ลว. 23 ก.พ. 61

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
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 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน (ผ้ำร้ิวสีขำว/สีด ำ) 29,050.00 29,050.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนปทุมวรรณ ร้ำนปทุมวรรณ เสนอรำคำรำยเดียว 1/2561 ลว. 24 ต.ค. 60
2 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน (ผ้ำสวมเก้ำอ้ี) 16,000.00 16,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนปทุมวรรณ ร้ำนปทุมวรรณ เสนอรำคำรำยเดียว 2/2561 ลว. 24 ต.ค. 60

3
ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
(ส ำหรับรถยนต์ส่วนกลำง)

100,000.00 100,000.00 เฉพำะเจำะจง
สหกรณ์กำรเกษตร
สองแคว จ ำกัด

สหกรณ์กำรเกษตร
สองแคว จ ำกัด

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตำมเง่ือนไข

1/2561 ลว. 2 ต.ค. 60

4
ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
(ส ำหรับรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย)

45,000.00 45,000.00 เฉพำะเจำะจง
สหกรณ์กำรเกษตร
สองแคว จ ำกัด

สหกรณ์กำรเกษตร
สองแคว จ ำกัด

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตำมเง่ือนไข

2/2561 ลว. 2 ต.ค. 60

5
จ้ำงเหมำบริกำรและอ ำนวยควำมสะดวก
ให้แก่ประชำชนท่ีมำติดต่อรำชกำร

84,000.00 84,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงจำรุวรรณ  ดีบำง นำงจำรุวรรณ  ดีบำง
เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตำมเง่ือนไข

1/2561 ลว. 2 ต.ค. 60

6
จ้ำงเหมำบริกำรลูกจ้ำงรำยโครงกำรส่งเสริม
และสนับสนุนกำรท่องเท่ียวและสำธำรณสุขต ำบล

84,000.00 84,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวจริยำ  รักษำ นำงสำวจริยำ  รักษำ
เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตำมเง่ือนไข

2/2561 ลว. 2 ต.ค. 60

7
จ้ำงเหมำบริกำรลูกจ้ำงรำยโครงกำรปิดทองหลัง
พระ สืบสำนแนวพระรำชด ำริในพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว ในรัชกำลท่ี 9

84,000.00 84,000.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.ณัฐธินัล  วงษ์เจริญ น.ส.ณัฐธินัล  วงษ์เจริญ
เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตำมเง่ือนไข

3/2561 ลว. 2 ต.ค. 60

8
จ้ำงเหมำบริกำรลูกจ้ำงรำยโครงกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนศูนย์ถ่ำยทอดควำมรู้วิชำกำรและพัฒนำ
เศรษฐกิจพอเพียงต ำบลยอด

84,000.00 840,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยมนตรี  ชุมเงิน นำยมนตรี  ชุมเงิน
เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตำมเง่ือนไข

4/2561 ลว. 2 ต.ค. 60

9 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนกู้ชีพกู้ภัย 90,000.00 90,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยเกรียงไกร  ก่อเกิด นำยเกรียงไกร  ก่อเกิด
เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตำมเง่ือนไข

5/2561 ลว. 2 ต.ค. 60

10 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนกู้ชีพกู้ภัย 90,000.00 90,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยภูวดล  เมืองค ำ นำยภูวดล  เมืองค ำ
เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตำมเง่ือนไข

6/2561 ลว. 2 ต.ค. 60

11
จ้ำงเหมำบริกำรบุคลำกร ต ำแหน่งธุรกำรและ
กำรบริกำรท่ัวไป

84,000.00 84,000.00 เฉพำะเจำะจง
นำงสำวสุภำภรณ์  
งำมเสง่ียม

นำงสำวสุภำภรณ์  
งำมเสง่ียม

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตำมเง่ือนไข

7/2561 ลว. 2 ต.ค. 60

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

ล าดับ
ท่ี

วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

วิธีซ้ือ/จ้าง
ผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคา
งานจัดซ้ือจัดจ้าง



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

ล าดับ
ท่ี

วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

วิธีซ้ือ/จ้าง
ผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคา
งานจัดซ้ือจัดจ้าง

12
จ้ำงเหมำบริกำรต ำแหน่งผู้ช่วยผู้ดูและเด็กและ
เป็นผู้ประสำนงำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัด
เทศบำลต ำบลยอด

84,000.00 84,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวทวีพร  ผำหลัก นำงสำวทวีพร  ผำหลัก
เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตำมเง่ือนไข

8/2561 ลว. 2 ต.ค. 60



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1
จัดซ้ือถ้วยรางวัล ตามโครงการจัดงานวัน
มะแข่นหอมรสดี ชมวิถีชนเผ่า ประจ าปี 2560

5,250.00 5,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน่านซอคเกอร์ ร้าน น่านซอคเกอร์ เสนอราคารายเดียว 4/2561 ลว. 19 ธ.ค. 60

2
จัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการจัดงานวัน
มะแข่นหอมรสดี ชมวิถีชนเผ่า ประจ าปี 2560

5,100.00 5,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านผาหลักมินิมาร์ท ร้าน ผาหลักมินิมาร์ท เสนอราคารายเดียว 5/2561 ลว. 19 ธ.ค. 60

3 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ผงหมึกสีด า 2 ตลับ) 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ริโก้ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ริโก้ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

เสนอราคารายเดียว 7/2561 ลว. 19 ธ.ค. 60

4
จัดซ้ือวัสดุตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

2,450.00 2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านผาหลักมินิมาร์ท ร้านผาหลักมินิมาร์ท เสนอราคารายเดียว 7/2561 ลว. 25 ธ.ค. 60

5
จ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว
ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการท่อง
เทียวฯ

8,496.00 8,496.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรศิลป์ ร้านศรศิลป์ เสนอราคารายเดียว 5/2561 ลว. 8 ธ.ค. 60

6
จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ส านักงาน 
ส านักปลัด

1,150.00 1,150.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านบีบีซี คอมพิวเตอร์ 
แอนด์ โอเอ

ร้านบีบีซี 
คอมพิวเตอร์ แอนด์ 
โอเอ

เสนอราคารายเดียว 6/2561 ลว. 18 ธ.ค. 60

7
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหาร
เย็นตามโครงการงานวันมะแข่นหอมรสดี ชมวิถี
ชนเผ่า

28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสะอาด  มะณีจร นางสะอาด  มะณีจร เสนอราคารายเดียว 7/2561 ลว. 19 ธ.ค. 60

8
จ้างเหมาจัดต้ังเวทีกลาง ดนตรีและเคร่ืองเสียง
ต้ังแต่วันท่ี 25 - 29 ธ.ค. 60 จ านวน 5 วัน

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปิติพล  จิตอารีย์ นายปิติพล  จิตอารีย์ เสนอราคารายเดียว 8/2561 ลว. 19 ธ.ค. 60

9
จ้างเหมาจัดสถานท่ีตามโครงการวันมะแข่นหอม
รสดี ชมวิถีชนเผ่า ประจ าปี 2560

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธนา  พันชน นายยุทธนา  พันชน เสนอราคารายเดียว 9/2561  ลว. 19 ธ.ค. 60

10
จ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ในการจัดงาน
วันมะแข่นหอมรสดี ชมวิถีชนเผ่า

23,346.00 23,346.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรศิลป์ ร้านศรศิลป์ เสนอราคารายเดียว 10/2561  ลว. 19 ธ.ค. 60

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

11
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหาร
เย็นตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

4,250.00 4,250.00 เฉพาะเจาะจง นางสะอาด  มะณีจร นางสะอาด  มะณีจร เสนอราคารายเดียว 11/2561  ลว. 25 ธ.ค. 60

12
จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรศิลป์ ร้านศรศิลป์ เสนอราคารายเดียว 12/2561  ลว. 25 ธ.ค. 60



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1
จัดซ้ือถ้วยรางวัลตามโครงการกีฬานักเรียน
โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลต าบลยอด

46,000.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บี.เค.สปอร์ต ร้าน บี.เค.สปอร์ต เสนอราคารายเดียว 3/2561 ลว. 23 พ.ย. 60

2
จ้างเหมารถรับ-ส่ง นักเรียน จากบ้านผาสิงห์-
บ้านยอด ถึงโรงเรียนบ้านผาหลัก

5,194.00 5,194.00 เฉพาะเจาะจง นายนพดล  ยศอาลัย นายนพดล  ยศอาลัย
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

1/2561 ลว. 1 พ.ย. 60

3
จ้างเหมารถรับ-ส่ง นักเรียน จากบ้านผาสิงห์ถึง
โรงเรียนไตรเขตฯ

5,936.00 5,936.00 เฉพาะเจาะจง นายเสวียน  ค ายันต์ นายเสวียน  ค ายันต์
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

2/2561 ลว. 1 พ.ย. 60

4
จ้างเหมารถรับ-ส่ง นักเรียนในพ้ืนท่ีต าบล
ยอดจากบ้านน้ าเกาะถึงโรงเรียนบ้านผาหลัก

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวรรณนิดา  ผาหลัก นางวรรณนิดา  ผาหลัก
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

3/2561 ลว. 1 พ.ย. 60

5
จ้างเหมาจัดท าสนามแข่งกีฬาและกรีฑาตาม
โครงการกีฬานักเรียนโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลต าบลยอด

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทัศน์  ศรีละครเลิศ นายสุทัศน์  ศรีละครเลิศ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

4/2561 ลว. 23 พ.ย. 60

6

จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับนักเรียน
โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในพ้ืนท่ีต าบลยอดและ
ศพด. (งวดท่ี 1)

174,542.40 174,542.40 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เชียงใหม่เฟรสมิลค์ 
จ ากัด

บริษัท เชียงใหม่เฟรสมิลค์ 
จ ากัด

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

3/2561 ลว. 1 พ.ย. 60

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน 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 จัดซ้ือชุดอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) จ านวน 57 ชุด 108,300.00 108,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอมรา ร้านอมรา เสนอราคารายเดียว

17/2561 ลว. 3 พ.ค. 61

2 จัดซ้ือน้ ามันและแก๊สส าหรับโครงการฝึกอบรม 
อปพร. 1,860.00 1,860.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเอ็มพีคงฤทธ์ิการ
ปิโตรเลียม

ร้านเอ็มพีคงฤทธ์ิการ
ปิโตรเลียม เสนอราคารายเดียว

17/1/2561 ลว. 3 พ.ค. 61

3 จัดซ้ือวัสดุ (ซ่อมแซมระบบน้ าประปา ศพด.) 3,855.65 3,855.65 เฉพาะเจาะจง ร้านวันทนา ร้านวันทนา เสนอราคารายเดียว 18/2561 ลว. 3 พ.ค. 61
4 จัดซ้ือชุดเคร่ืองนอน จ านวน 30 ชุด 10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านละมัย ร้านละมัย เสนอราคารายเดียว 19/2561 ลว. 11 พ.ค. 61

5
ซ้ือหมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์ 8,690.00 8,690.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านบีซีซี คอมพิวเตอร์
 แอนด์โอเอ

ร้านบีซีซี คอมพิวเตอร์
 แอนด์โอเอ เสนอราคารายเดียว

20/2561 ลว. 21 พ.ค. 61

6 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 6 รายการ 23,100.00 23,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนครน่านเซ็นเตอร์ ร้านนครน่านเซ็นเตอร์ เสนอราคารายเดียว 21/2561 ลว. 21 พ.ค. 61
7 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 20 รายการ 10,202.00 10,202.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนครน่านเซ็นเตอร์ ร้านนครน่านเซ็นเตอร์ เสนอราคารายเดียว 22/2561 ลว. 21 พ.ค. 61
8 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 รายการ 650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทพบูรณกิจ หจก.เทพบูรณกิจ เสนอราคารายเดียว 23/2561 ลว. 21 พ.ค. 61

9 จ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวันอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม (โครงการฝึกอบรม อปพร) 28,500.00 28,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสะอาด  มะณีจร นางสะอาด  มะณีจร เสนอราคารายเดียว

33/2561 ลว. 2 พ.ค. 61

10 จ้างเหมาท าป้ายโครงการฝึกอบรม อปพร 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรศิลป์ ร้านศรศิลป์ เสนอราคารายเดียว 33/1/2561 ลว. 2 พ.ค. 61
11 จ้างเหมาถ่ายเอกสารโครงการฝึกอบรม อปพร 4,161.00 4,161.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกัน ร้านกัน เสนอราคารายเดียว 33/2/2561 ลว. 2 พ.ค. 61
12 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ ศพด.ปางส้าน 1,570.00 1,570.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภัทรคอมพิวเตอร์ ร้านภัทรคอมพิวเตอร์ เสนอราคารายเดียว 34/2561 ลว. 8 พ.ค. 61

13 จ้างเหมาบริการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึน
ทะเบียนสัตว์ 1,494.00 1,494.00 เฉพาะเจาะจง นายคนอง  ตาดี นายคนอง  ตาดี เสนอราคารายเดียว

35/2561 ลว. 8 พ.ค. 61

14 จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนในพ้ืนท่ีต าบลยอด 
จากบ้านน้ าเกาะถึงโรงเรียนบ้านผาหลัก 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวรรณนิดา  ผาหลัก

นางวรรณนิดา  ผา
หลัก เสนอราคารายเดียว

36/2561 ลว. 16 พ.ค. 61

15 จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนในพ้ืนท่ีต าบลยอด 
จากบ้านผาสิงห์-บ้านยอดถึงโรงเรียนบ้านผาหลัก 6,580.00 6,580.00 เฉพาะเจาะจง นายนพดล  ยศอาลัย นายนพดล  ยศอาลัย เสนอราคารายเดียว

37/2561 ลว. 16 พ.ค. 61

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
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 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
เทศบาลต าบลยอด  อ าเภอสองแคว  จังหวัดน่าน

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

16 จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนในพ้ืนท่ีต าบล
ยอดจากบ้านผาสิงถึงโรงเรียนไตรเขตฯ 4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง นายเสวียน  ค ายันต์ นายเสวียน  ค ายันต์ เสนอราคารายเดียว

38/2561 ลว. 16 พ.ค. 61

17 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ (ซ่อมท่อแอร์) 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไตรภพ แอร์ ร้านไตรภพ แอร์ เสนอราคารายเดียว 39/2561 ลว. 21 พ.ค. 61

18 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพ้ืนท่ีท าการเกษตร
ภายในต าบลยอด 695,000.00 695,000.00 e-bidding

หจก.ผาช้างการ
ก่อสร้าง

หจก.ผาช้างการ
ก่อสร้าง เสนอราคาต่ าสุด

6/2561 ลว. 7 พ.ค. 61



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1
จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการเข้าค่ายลูกเสือ
เนตรนารี เด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนท่ีต าบลยอด

1,255.00 1,255.00 เฉพาะเจาะจง ร้านผาหลักมินิมาร์ท ร้านผาหลักมินิมาร์ท
เสนอราคารายเดียว

8/2561 ลว. 16 ม.ค. 61

2 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน กองคลัง 2,110.00 2,110.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนครน่านเซ็นเตอร์ ร้านนครน่านเซ็นเตอร์ เสนอราคารายเดียว 9/2561 ลว. 16 ม.ค. 61

3 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส านักปลัด 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านบีบีซี
คอมพิวเตอร์ แอนด์
โอเอ

ร้านบีบีซี
คอมพิวเตอร์ แอนด์
โอเอ เสนอราคารายเดียว

13/2561 ลว. 16 ม.ค. 61

4
จ้างเหมาเคร่ืองเสียงตามโครงการเข้าค่ายลูกเสือ-
เนตรนารีเด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนท่ีต าบลยอด

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพดล  ปิงยศ นายนพดล  ปิงยศ
เสนอราคารายเดียว

14/2561 ลว. 16 ม.ค. 61

5
จ้างเหมาจัดท าฐานในค่ายลูกเสือ ตามโครงการเข้า
ค่ายลูกเสือ

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายสุทัศน์  ศรีละ
เลิศ

นายสุทัศน์  ศรีละ
เลิศ เสนอราคารายเดียว

15/2561 ลว. 16 ม.ค. 61

6 จ้างเหมาท าป้ายโครงการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีฯ 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรศิลป์ ร้านศรศิลป์ เสนอราคารายเดียว 16/2561 ลว. 16 ม.ค. 61

7
จ้างเหมาท าอาหารและจัดเตรียมวัตถุดิบตาม
โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

18,530.00 18,530.00 เฉพาะเจาะจง นางสะอาด  มะณีจร นางสะอาด  มะณีจร
เสนอราคารายเดียว

17/2561 ลว. 16 ม.ค. 61

8
จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับนักเรียนโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. ในพ้ืนท่ีต าบลยอดและศพด. (งวดท่ี2)

168,231.66 168,231.66 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เชียงใหม่
เฟรชมิลค์ จ ากัด

บริษัท เชียงใหม่
เฟรชมิลค์ จ ากัด

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

4/2561 ลว. 16 ม.ค. 61

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  พ.ศ. 2561
เทศบาลต าบลยอด  อ าเภอสองแคว  จังหวัดน่าน

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป
1 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง

ทะเบียน บง 8743  ส านักปลัด
750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง อู่ฟ้าใสเจริญยนต์ อู่ฟ้าใสเจริญยนต์ เสนอราคา

รายเดียว
24/2561 ลว. 20 มี.ค. 61

2 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กง 
4083

1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง อู่ฟ้าใสเจริญยนต์ อู่ฟ้าใสเจริญยนต์ เสนอราคา
รายเดียว

25/2561 ลว. 20 มี.ค. 61

3 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. สายทางเข้าป่า
สุสานบ้านยอด หมู่ 2

250,000.00 250,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ผาช้างการก่อสร้าง หจก. ผ้าช้างการก่อสร้าง ราคาต  าสุด 1/2561 ลว. 9 มี.ค. 61

4 ก่อสร้างล าเหมือง คสล. สายกลาง บ้านสะเกิน 
หมู่ 1

277,000.00 277,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ผาช้างการก่อสร้าง หจก. ผ้าช้างการก่อสร้าง ราคาต  าสุด 2/2561  ลว. 9 มี.ค. 61

5 ปรับปรุงพนังก้ันน้ าล าเหมืองส่งน้ าเข้านาทุ่งน้ า
เกาะ บ้านผาหลัก หมู่ 3

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วันทนาการก่อสร้าง หจก. วันทนาการก่อสร้าง ราคาต  าสุด 3/2561  ลว. 9 มี.ค. 61

6 ก่อสร้างพนังก้ันตลิ งพังฝายน้ ายอด บ้านผาหลัก 
หมู่ 3

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วันทนาการก่อสร้าง หจก. วันทนาการก่อสร้าง ราคาต  าสุด 4/2561  ลว. 15 มี.ค. 61

7 จัดซ้ือเครื องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู

112,000.00 112,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไตรภพ แอร์ ร้านไตรภพแอร์ ราคาต  าสุด 5/2561  ลว. 19 มี.ค. 61

8 จัดซ้ือเครื องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบีซีซีคอมพิวเตอร์ 
แอนด์โอเอ

ร้านบีซีซีคอมพิวเตอร์ 
แอนด์โอเอ

ราคาต  าสุด 6/2561  ลว. 22 มี.ค. 61

9 จัดซ้ือเครื องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบีซีซีคอมพิวเตอร์ 
แอนด์โอเอ

ร้านบีซีซีคอมพิวเตอร์ 
แอนด์โอเอ

ราคาต  าสุด 7/2561  ลว. 22 มี.ค. 61

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
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 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) 17,850.00 17,850.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านภาณุรักษ์วัสดุ
ก่อสร้าง

ร้านภาณุรักษ์วัสดุ
ก่อสร้าง

เสนอราคารายเดียว 14/2561 ลว. 5 เม.ย. 61

2
จัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

1,905.00 1,905.00 เฉพาะเจาะจง ร้านผาหลักมินิมาร์ท ร้านผาหลักมินิมาร์ท เสนอราคารายเดียว 15/2561 ลว. 5 เม.ย. 61

3
จัดซ้ือวัสดุโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านท่าวังผาไฟร์
แอนด์เซฟต้ี

ร้านท่าวังผาไฟร์
แอนด์เซฟต้ี

เสนอราคารายเดียว 16/2561 ลว. 5 เม.ย. 61

4 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ (ล้างแอร์) 6,550.00 6,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไตรภพแอร์ ร้านไตรภพแอร์ เสนอราคารายเดียว 26/2561 ลว. 3 เม.ย. 61

5
จ้างเหมาท าอาหารกลางวันและอาหารว่างส าหรับ
เด็กโครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสะอาด  มะณีจร นางสะอาด  มะณีจร เสนอราคารายเดียว 27/2561 ลว. 3 เม.ย. 61

6
จ้างเหมาจัดเตรียมตกแต่งสถานท่ีและจัดเก็บสถานท่ี
โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภิชิต  ยอดสาร นายภิชิต  ยอดสาร เสนอราคารายเดียว 28/2561 ลว. 3 เม.ย. 61

7
จ้างเหมาท าป้ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ

1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรศิลป์ ร้านศรศิลป์ เสนอราคารายเดียว 29/2561 ลว. 3 เม.ย. 61

8
จ้างเหมาท าป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรศิลป์ ร้านศรศิลป์ เสนอราคารายเดียว 30/2561 ลว. 5 เม.ย. 61

9
จ้างเหมาท าอาหารส าหรับเจ้าหน้าท่ีประจ าจุด
บริการประชาชนโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสะอาด  มะณีจร นางสะอาด  มะณีจร เสนอราคารายเดียว 31/2561 ลว. 5 เม.ย. 61

10
จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางจราจร (ตัดหญ้า 
2 ข้างทาง) ในเขตพ้ืนท่ีต าบลยอด

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายแปง  อดทน นายแปง  อดทน เสนอราคารายเดียว 32/2561 ลว. 30 เม.ย. 61

11
ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมเข้าสู่ท่ีท ากินสายห้วยแก้ว-
ห้วยเหาะ บ้านผาสิงห์ หมู่ 5

532,000.00 567,000.00 e-bidding หจก.เมืองล้าก่อสร้าง
หจก.เมืองล้า
ก่อสร้าง

เสนอราคาต่ าสุด 5/2561 ลว. 19 เม.ย. 61

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2561
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 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน (ผ้ำร้ิวสีขำว/สีด ำ) 29,050.00 29,050.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนปทุมวรรณ ร้ำนปทุมวรรณ เสนอรำคำรำยเดียว 1/2561 ลว. 24 ต.ค. 60
2 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน (ผ้ำสวมเก้ำอ้ี) 16,000.00 16,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนปทุมวรรณ ร้ำนปทุมวรรณ เสนอรำคำรำยเดียว 2/2561 ลว. 24 ต.ค. 60

3
ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
(ส ำหรับรถยนต์ส่วนกลำง)

100,000.00 100,000.00 เฉพำะเจำะจง
สหกรณ์กำรเกษตร
สองแคว จ ำกัด

สหกรณ์กำรเกษตร
สองแคว จ ำกัด

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตำมเง่ือนไข

1/2561 ลว. 2 ต.ค. 60

4
ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
(ส ำหรับรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย)

45,000.00 45,000.00 เฉพำะเจำะจง
สหกรณ์กำรเกษตร
สองแคว จ ำกัด

สหกรณ์กำรเกษตร
สองแคว จ ำกัด

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตำมเง่ือนไข

2/2561 ลว. 2 ต.ค. 60

5
จ้ำงเหมำบริกำรและอ ำนวยควำมสะดวก
ให้แก่ประชำชนท่ีมำติดต่อรำชกำร

84,000.00 84,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงจำรุวรรณ  ดีบำง นำงจำรุวรรณ  ดีบำง
เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตำมเง่ือนไข

1/2561 ลว. 2 ต.ค. 60

6
จ้ำงเหมำบริกำรลูกจ้ำงรำยโครงกำรส่งเสริม
และสนับสนุนกำรท่องเท่ียวและสำธำรณสุข
ต ำบล

84,000.00 84,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวจริยำ  รักษำ นำงสำวจริยำ  รักษำ
เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตำมเง่ือนไข

2/2561 ลว. 2 ต.ค. 60

7
จ้ำงเหมำบริกำรลูกจ้ำงรำยโครงกำรปิดทอง
หลังพระ สืบสำนแนวพระรำชด ำริใน
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ในรัชกำลท่ี 9

84,000.00 84,000.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.ณัฐธินัล  วงษ์เจริญ น.ส.ณัฐธินัล  วงษ์เจริญ
เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตำมเง่ือนไข

3/2561 ลว. 2 ต.ค. 60

8

จ้ำงเหมำบริกำรลูกจ้ำงรำยโครงกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนศูนย์ถ่ำยทอดควำมรู้วิชำกำรและ
พัฒนำ
เศรษฐกิจพอเพียงต ำบลยอด

84,000.00 840,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยมนตรี  ชุมเงิน นำยมนตรี  ชุมเงิน
เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตำมเง่ือนไข

4/2561 ลว. 2 ต.ค. 60

9 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนกู้ชีพกู้ภัย 90,000.00 90,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยเกรียงไกร  ก่อเกิด นำยเกรียงไกร  ก่อเกิด
เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตำมเง่ือนไข

5/2561 ลว. 2 ต.ค. 60

10 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนกู้ชีพกู้ภัย 90,000.00 90,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยภูวดล  เมืองค ำ นำยภูวดล  เมืองค ำ
เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตำมเง่ือนไข

6/2561 ลว. 2 ต.ค. 60

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลยอด  อ าเภอสองแคว  จังหวัดน่าน
ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลยอด  อ าเภอสองแคว  จังหวัดน่าน
ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

11
จ้ำงเหมำบริกำรบุคลำกร ต ำแหน่งธุรกำรและ
กำรบริกำรท่ัวไป

84,000.00 84,000.00 เฉพำะเจำะจง
นำงสำวสุภำภรณ์  
งำมเสง่ียม

นำงสำวสุภำภรณ์  
งำมเสง่ียม

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตำมเง่ือนไข

7/2561 ลว. 2 ต.ค. 60

12
จ้ำงเหมำบริกำรต ำแหน่งผู้ช่วยผู้ดูและเด็กและ
เป็นผู้ประสำนงำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัด
เทศบำลต ำบลยอด

84,000.00 84,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวทวีพร  ผำหลัก นำงสำวทวีพร  ผำหลัก
เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตำมเง่ือนไข

8/2561 ลว. 2 ต.ค. 60

13
จัดซ้ือถ้วยรำงวัลตำมโครงกำรกีฬำนักเรียน
โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีเทศบำลต ำบลยอด

46,000.00 4,600.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน บี.เค.สปอร์ต ร้ำน บี.เค.สปอร์ต เสนอรำคำรำยเดียว 3/2561 ลว. 23 พ.ย. 60

14
จ้ำงเหมำรถรับ-ส่ง นักเรียน จำกบ้ำนผำสิงห์-
บ้ำนยอด ถึงโรงเรียนบ้ำนผำหลัก

5,194.00 5,194.00 เฉพำะเจำะจง นำยนพดล  ยศอำลัย นำยนพดล  ยศอำลัย
เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง
ตำมเง่ือนไข

1/2561 ลว. 1 พ.ย. 60

15
จ้ำงเหมำรถรับ-ส่ง นักเรียน จำกบ้ำนผำสิงห์ถึง
โรงเรียนไตรเขตฯ

5,936.00 5,936.00 เฉพำะเจำะจง นำยเสวียน  ค ำยันต์ นำยเสวียน  ค ำยันต์
เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง
ตำมเง่ือนไข

2/2561 ลว. 1 พ.ย. 60

16
จ้ำงเหมำรถรับ-ส่ง นักเรียนในพ้ืนท่ีต ำบล
ยอดจำกบ้ำนน้ ำเกำะถึงโรงเรียนบ้ำนผำหลัก

6,000.00 6,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงวรรณนิดำ  ผำหลัก นำงวรรณนิดำ  ผำหลัก
เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง
ตำมเง่ือนไข

3/2561 ลว. 1 พ.ย. 60

17
จ้ำงเหมำจัดท ำสนำมแข่งกีฬำและกรีฑำตำม
โครงกำรกีฬำนักเรียนโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี
เทศบำลต ำบลยอด

5,000.00 5,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสุทัศน์  ศรีละครเลิศ นำยสุทัศน์  ศรีละครเลิศ
เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง
ตำมเง่ือนไข

4/2561 ลว. 23 พ.ย. 60

18

จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) ส ำหรับนักเรียน
โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในพ้ืนท่ีต ำบลยอดและ
ศพด. (งวดท่ี 1)

174,542.40 174,542.40 เฉพำะเจำะจง
บริษัท เชียงใหม่เฟรสมิลค์ 
จ ำกัด

บริษัท เชียงใหม่เฟรสมิลค์ 
จ ำกัด

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง
ตำมเง่ือนไข

3/2561 ลว. 1 พ.ย. 60



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลยอด  อ าเภอสองแคว  จังหวัดน่าน
ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

19
จัดซ้ือถ้วยรำงวัล ตำมโครงกำรจัดงำนวัน
มะแข่นหอมรสดี ชมวิถีชนเผ่ำ ประจ ำปี 2560

5,250.00 5,250.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนน่ำนซอคเกอร์ ร้ำน น่ำนซอคเกอร์ เสนอรำคำรำยเดียว 4/2561 ลว. 19 ธ.ค. 60

20
จัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ตำมโครงกำรจัดงำนวัน
มะแข่นหอมรสดี ชมวิถีชนเผ่ำ ประจ ำปี 2560

5,100.00 5,100.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนผำหลักมินิมำร์ท ร้ำน ผำหลักมินิมำร์ท เสนอรำคำรำยเดียว 5/2561 ลว. 19 ธ.ค. 60

21 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน (ผงหมึกสีด ำ 2 ตลับ) 7,000.00 7,000.00 เฉพำะเจำะจง
บริษัท ริโก้ (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย)
 จ ำกัด

เสนอรำคำรำยเดียว 7/2561 ลว. 19 ธ.ค. 60

22
จัดซ้ือวัสดุตำมโครงกำรป้องกันและลด
อุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม่ 2561

2,450.00 2,450.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนผำหลักมินิมำร์ท ร้ำนผำหลักมินิมำร์ท เสนอรำคำรำยเดียว 7/2561 ลว. 25 ธ.ค. 60

23
จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์กำร
ท่องเท่ียวตำมโครงกำรส่งเสริมและสนับสนุน
กำรท่องเทียวฯ

8,496.00 8,496.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนศรศิลป์ ร้ำนศรศิลป์ เสนอรำคำรำยเดียว 5/2561 ลว. 8 ธ.ค. 60

24
จ้ำงเหมำซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ส ำนักงำน 
ส ำนักปลัด

1,150.00 1,150.00 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนบีบีซี คอมพิวเตอร์ 
แอนด์ โอเอ

ร้ำนบีบีซี คอมพิวเตอร์ 
แอนด์ โอเอ

เสนอรำคำรำยเดียว 6/2561 ลว. 18 ธ.ค. 60

25
จ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวันและอำหำร
เย็นตำมโครงกำรงำนวันมะแข่นหอมรสดี ชม
วิถีชนเผ่ำ

28,000.00 28,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสะอำด  มะณีจร นำงสะอำด  มะณีจร เสนอรำคำรำยเดียว 7/2561 ลว. 19 ธ.ค. 60

26
จ้ำงเหมำจัดต้ังเวทีกลำง ดนตรีและเคร่ืองเสียง
ต้ังแต่วันท่ี 25 - 29 ธ.ค. 60 จ ำนวน 5 วัน

60,000.00 60,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยปิติพล  จิตอำรีย์ นำยปิติพล  จิตอำรีย์ เสนอรำคำรำยเดียว 8/2561 ลว. 19 ธ.ค. 60

27
จ้ำงเหมำจัดสถำนท่ีตำมโครงกำรวันมะแข่น
หอมรสดี ชมวิถีชนเผ่ำ ประจ ำปี 2560

20,000.00 20,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยยุทธนำ  พันชน นำยยุทธนำ  พันชน เสนอรำคำรำยเดียว 9/2561  ลว. 19 ธ.ค. 60

28
จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ในกำรจัด
งำนวันมะแข่นหอมรสดี ชมวิถีชนเผ่ำ

23,346.00 23,346.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนศรศิลป์ ร้ำนศรศิลป์ เสนอรำคำรำยเดียว 10/2561  ลว. 19 ธ.ค. 60



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลยอด  อ าเภอสองแคว  จังหวัดน่าน
ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

29
จ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวันและอำหำร
เย็นตำมโครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำง
ถนนช่วงเทศกำลปีใหม่

4,250.00 4,250.00 เฉพำะเจำะจง นำงสะอำด  มะณีจร นำงสะอำด  มะณีจร เสนอรำคำรำยเดียว 11/2561  ลว. 25 ธ.ค. 60

30
จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยโครงกำรป้องกันและลด
อุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม่

600.00 600.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนศรศิลป์ ร้ำนศรศิลป์ เสนอรำคำรำยเดียว 12/2561  ลว. 25 ธ.ค. 60

31
จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ตำมโครงกำรเข้ำค่ำยลูกเสือ
เนตรนำรี เด็กและเยำวชนในเขตพ้ืนท่ีต ำบลยอด

1,255.00 1,255.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนผำหลักมินิมำร์ท ร้ำนผำหลักมินิมำร์ท
เสนอรำคำรำยเดียว

8/2561 ลว. 16 ม.ค. 61

32 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน กองคลัง 2,110.00 2,110.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนครน่ำนเซ็นเตอร์ ร้ำนนครน่ำนเซ็นเตอร์ เสนอรำคำรำยเดียว 9/2561 ลว. 16 ม.ค. 61

33
จ้ำงเหมำซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส ำนัก
ปลัด

700.00 700.00 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนบีบีซีคอมพิวเตอร์ 
แอนด์โอเอ

ร้ำนบีบีซีคอมพิวเตอร์ 
แอนด์โอเอ เสนอรำคำรำยเดียว

13/2561 ลว. 16 ม.ค. 61

34
จ้ำงเหมำเคร่ืองเสียงตำมโครงกำรเข้ำค่ำย
ลูกเสือ-เนตรนำรีเด็กและเยำวชนในเขตพ้ืนท่ี
ต ำบลยอด

3,000.00 3,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยนพดล  ปิงยศ นำยนพดล  ปิงยศ
เสนอรำคำรำยเดียว

14/2561 ลว. 16 ม.ค. 61

35
จ้ำงเหมำจัดท ำฐำนในค่ำยลูกเสือ ตำมโครงกำร
เข้ำค่ำยลูกเสือ

3,000.00 3,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสุทัศน์  ศรีละเลิศ นำยสุทัศน์  ศรีละเลิศ
เสนอรำคำรำยเดียว

15/2561 ลว. 16 ม.ค. 61

36
จ้ำงเหมำท ำป้ำยโครงกำรเข้ำค่ำยลูกเสือเนตร
นำรีฯ

900.00 900.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนศรศิลป์ ร้ำนศรศิลป์
เสนอรำคำรำยเดียว

16/2561 ลว. 16 ม.ค. 61

37
จ้ำงเหมำท ำอำหำรและจัดเตรียมวัตถุดิบตำม
โครงกำรเข้ำค่ำยลูกเสือ-เนตรนำรี

18,530.00 18,530.00 เฉพำะเจำะจง นำงสะอำด  มะณีจร นำงสะอำด  มะณีจร
เสนอรำคำรำยเดียว

17/2561 ลว. 16 ม.ค. 61

38
จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) ส ำหรับนักเรียน
โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในพ้ืนท่ีต ำบลยอดและ
ศพด. (งวดท่ี2)

168,231.66 168,231.66 เฉพำะเจำะจง
บริษัท เชียงใหม่เฟรช
มิลค์ จ ำกัด

บริษัท เชียงใหม่เฟรช
มิลค์ จ ำกัด

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง
ตำมเง่ือนไข

4/2561 ลว. 16 ม.ค. 61



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลยอด  อ าเภอสองแคว  จังหวัดน่าน
ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

39
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์) 
กองกำรศึกษำ

19,200.00 19,200.00 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนบีบีซีคอมพิวเตอร์ 
แอนด์โอเอ

ร้ำนบีบีซีคอมพิวเตอร์ 
แอนด์โอเอ เสนอรำคำรำยเดียว

10/2561 ลว. 12 ก.พ. 61

40
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์) 
กองคลัง

20,700.00 20,700.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนครน่ำนเซ็นเตอร์ ร้ำนนครน่ำนเซ็นเตอร์
เสนอรำคำรำยเดียว

11/2561 ลว. 12 ก.พ. 61

41
จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส ำหรับโครงกำรฝึกอบรมให้
ควำมรู้ทักษะในกำรป้องกันไฟป่ำแก่
อำสำรสมัครป้องกันไฟป่ำ 11,700.00 11,700.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอสอำร์พำณิชย์ ร้ำนเอสอำร์พำณิชย์ เสนอรำคำรำยเดียว 12/2561 ลว. 15 ก.พ. 61

42
จัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่งรถยนต์
ส่วนกลำงทะเบียน  บง 8743 น่ำน

5,900.00 5,900.00 เฉพำะเจำะจง
หจก.ชัยวัฒน์
ออโต้ไทร์

หจก.ชัยวัฒน์
ออโต้ไทร์ เสนอรำคำรำยเดียว

13/2561 ลว. 28 ก.พ. 61

43
จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์รณรงค์และ
แก้ไขปัญหำยำเสพติด

2,700.00 2,700.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนศรศิลป์ ร้ำนศรศิลป์
เสนอรำคำรำยเดียว

18/2561 ลว. 12 ก.พ. 61

44 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 15,000.00 15,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนทีพีเซอร์วิส ร้ำนทีพีเซอร์วิส เสนอรำคำรำยเดียว 19/2561 ลว. 12 ก.พ. 61
45 จ้ำงเหมำเติมน้ ำยำผงเคมีถังดับเพลิง 9,600.00 9,600.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยนตกรกำรดับเพลิง ร้ำนยนตกรกำรดับเพลิง เสนอรำคำรำยเดียว 20/2561 ลว. 15 ก.พ. 61

46
จ้ำงเหมำท ำป้ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมให้
ควำมรู้ทักษะในกำรป้องกันไฟป่ำแก่
อำสำสมัครป้องกันไฟป่ำ

450.00 450.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนศรศิลป์ ร้ำนศรศิลป์

เสนอรำคำรำยเดียว

21/2561 ลว. 15 ก.พ. 61

47
จ้ำงเหมำจัดท ำอำหำรว่ำงและอำหำรกลำงวัน
ตำมโครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ทักษะในกำร
ป้องกนไฟป่ำ

6,000.00 6,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสะอำด  มณีจร นำงสะอำด  มณีจร
เสนอรำคำรำยเดียว

22/2561 ลว. 15 ก.พ. 61

48
จ้ำงเหมำประกอบอำหำรเล้ียงรับรองประชุม
สภำเทศบำลต ำบลบยอด (สมัยสำมัญ สมัย
แรกฯ

2,250.00 2,250.00 เฉพำะเจำะจง นำงสะอำด  มณีจร นำงสะอำด  มณีจร
เสนอรำคำรำยเดียว

23/2561 ลว. 23 ก.พ. 61

49
จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลำง
ทะเบียน บง 8743  ส ำนักปลัด

750.00 750.00 เฉพำะเจำะจง อู่ฟ้ำใสเจริญยนต์ อู่ฟ้ำใสเจริญยนต์ เสนอรำคำรำยเดียว 24/2561 ลว. 20 มี.ค. 61



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลยอด  อ าเภอสองแคว  จังหวัดน่าน
ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

50
จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลำง กง 
4083

1,700.00 1,700.00 เฉพำะเจำะจง อู่ฟ้ำใสเจริญยนต์ อู่ฟ้ำใสเจริญยนต์ เสนอรำคำรำยเดียว 25/2561 ลว. 20 มี.ค. 61

51
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. สำยทำงเข้ำป่ำ
สุสำนบ้ำนยอด หมู่ 2

250,000.00 250,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ผำช้ำงกำรก่อสร้ำง หจก. ผ้ำช้ำงกำรก่อสร้ำง รำคำต่ ำสุด 1/2561 ลว. 9 มี.ค. 61

52 ก่อสร้ำงล ำเหมือง คสล. สำยกลำง บ้ำนสะเกิน
 หมู่ 1

277,000.00 277,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ผำช้ำงกำรก่อสร้ำง หจก. ผ้ำช้ำงกำรก่อสร้ำง รำคำต่ ำสุด 2/2561  ลว. 9 มี.ค. 61

53
ปรับปรุงพนังก้ันน้ ำล ำเหมืองส่งน้ ำเข้ำนำทุ่งน้ ำ
เกำะ บ้ำนผำหลัก หมู่ 3

20,000.00 20,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก. วันทนำกำรก่อสร้ำง หจก. วันทนำกำรก่อสร้ำง รำคำต่ ำสุด 3/2561  ลว. 9 มี.ค. 61

54
ก่อสร้ำงพนังก้ันตล่ิงพังฝำยน้ ำยอด บ้ำนผำหลัก
 หมู่ 3

50,000.00 50,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก. วันทนำกำรก่อสร้ำง หจก. วันทนำกำรก่อสร้ำง รำคำต่ ำสุด 4/2561  ลว. 15 มี.ค. 61

55
จัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ ชนิดติดผนัง (มีระบบ
ฟอกอำกำศ) ขนำด 24,000 บีทียู

112,000.00 112,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไตรภพ แอร์ ร้ำนไตรภพแอร์ รำคำต่ ำสุด 5/2561  ลว. 19 มี.ค. 61

56
จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนส ำนักงำน 16,000.00 16,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบีซีซีคอมพิวเตอร์ 

แอนด์โอเอ
ร้ำนบีซีซีคอมพิวเตอร์ 
แอนด์โอเอ

รำคำต่ ำสุด 6/2561  ลว. 22 มี.ค. 61

57
จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 16,000.00 16,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบีซีซีคอมพิวเตอร์ 

แอนด์โอเอ
ร้ำนบีซีซีคอมพิวเตอร์ 
แอนด์โอเอ

รำคำต่ ำสุด 7/2561  ลว. 22 มี.ค. 61

58 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (กองช่ำง) 17,850.00 17,850.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนภำณุรักษ์วัสดุก่อสร้ำง ร้ำนภำณุรักษ์วัสดุก่อสร้ำง เสนอรำคำรำยเดียว 14/2561 ลว. 5 เม.ย. 61

59
จัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์โครงกำรป้องกันและลด
อุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 2561

1,905.00 1,905.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนผำหลักมินิมำร์ท ร้ำนผำหลักมินิมำร์ท เสนอรำคำรำยเดียว 15/2561 ลว. 5 เม.ย. 61

60
จัดซ้ือวัสดุโครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำง
ถนนช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 2561

4,500.00 4,500.00 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนท่ำวังผำไฟร์แอนด์
เซฟต้ี

ร้ำนท่ำวังผำไฟร์แอนด์
เซฟต้ี

เสนอรำคำรำยเดียว 16/2561 ลว. 5 เม.ย. 61

61 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ (ล้ำงแอร์) 6,550.00 6,550.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไตรภพแอร์ ร้ำนไตรภพแอร์ เสนอรำคำรำยเดียว 26/2561 ลว. 3 เม.ย. 61



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
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เทศบาลต าบลยอด  อ าเภอสองแคว  จังหวัดน่าน
ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
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ท่ี
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วงเงินท่ีจะซ้ือ
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ผู้เสนอราคา
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ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

62
จ้ำงเหมำท ำอำหำรกลำงวันและอำหำรว่ำง
ส ำหรับเด็กโครงกำรส่งเสริมกิจกรรมศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กฯ

8,000.00 8,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสะอำด  มะณีจร นำงสะอำด  มะณีจร เสนอรำคำรำยเดียว 27/2561 ลว. 3 เม.ย. 61

63
จ้ำงเหมำจัดเตรียมตกแต่งสถำนท่ีและจัดเก็บ
สถำนท่ีโครงกำรส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กฯ

4,000.00 4,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยภิชิต  ยอดสำร นำยภิชิต  ยอดสำร เสนอรำคำรำยเดียว 28/2561 ลว. 3 เม.ย. 61

64
จ้ำงเหมำท ำป้ำยโครงกำรส่งเสริมกิจกรรมศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กฯ

1,350.00 1,350.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนศรศิลป์ ร้ำนศรศิลป์ เสนอรำคำรำยเดียว 29/2561 ลว. 3 เม.ย. 61

65
จ้ำงเหมำท ำป้ำยโครงกำรป้องกันและลด
อุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 2561

750.00 750.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนศรศิลป์ ร้ำนศรศิลป์ เสนอรำคำรำยเดียว 30/2561 ลว. 5 เม.ย. 61

66
จ้ำงเหมำท ำอำหำรส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีประจ ำจุด
บริกำรประชำชนโครงกำรป้องกันและลด
อุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 2561

3,300.00 3,300.00 เฉพำะเจำะจง นำงสะอำด  มะณีจร นำงสะอำด  มะณีจร เสนอรำคำรำยเดียว 31/2561 ลว. 5 เม.ย. 61

67
จ้ำงเหมำปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทำงจรำจร (ตัด
หญ้ำ 2 ข้ำงทำง) ในเขตพ้ืนท่ีต ำบลยอด

15,000.00 15,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยแปง  อดทน นำยแปง  อดทน เสนอรำคำรำยเดียว 32/2561 ลว. 30 เม.ย. 61

68
ก่อสร้ำงท่อลอดเหล่ียมเข้ำสู่ท่ีท ำกินสำยห้วย
แก้ว-ห้วยเหำะ บ้ำนผำสิงห์ หมู่ 5

532,000.00 567,000.00 e-bidding หจก.เมืองล้ำก่อสร้ำง หจก.เมืองล้ำก่อสร้ำง เสนอรำคำต่ ำสุด 5/2561 ลว. 19 เม.ย. 61

69 จัดซ้ือชุดอำสำสมัครป้องกันฝ่ำยพลเรือน (อป
พร.) จ ำนวน 57 ชุด 108,300.00 108,300.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอมรำ ร้ำนอมรำ เสนอรำคำรำยเดียว

17/2561 ลว. 3 พ.ค. 61

70 จัดซ้ือน้ ำมันและแก๊สส ำหรับโครงกำรฝึกอบรม 
อปพร. 1,860.00 1,860.00 เฉพำะเจำะจง

ร้ำนเอ็มพีคงฤทธ์ิกำร
ปิโตรเลียม

ร้ำนเอ็มพีคงฤทธ์ิกำร
ปิโตรเลียม เสนอรำคำรำยเดียว

17/1/2561 ลว. 3 พ.ค. 61

71 จัดซ้ือวัสดุ (ซ่อมแซมระบบน้ ำประปำ ศพด.) 3,855.65 3,855.65 เฉพำะเจำะจง ร้ำนวันทนำ ร้ำนวันทนำ เสนอรำคำรำยเดียว 18/2561 ลว. 3 พ.ค. 61
72 จัดซ้ือชุดเคร่ืองนอน จ ำนวน 30 ชุด 10,500.00 10,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนละมัย ร้ำนละมัย เสนอรำคำรำยเดียว 19/2561 ลว. 11 พ.ค. 61



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลยอด  อ าเภอสองแคว  จังหวัดน่าน
ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

73
ซ้ือหมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์ 8,690.00 8,690.00 เฉพำะเจำะจง

ร้ำนบีซีซี คอมพิวเตอร์ 
แอนด์โอเอ

ร้ำนบีซีซี คอมพิวเตอร์ 
แอนด์โอเอ เสนอรำคำรำยเดียว

20/2561 ลว. 21 พ.ค. 61

74 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 6 รำยกำร 23,100.00 23,100.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนครน่ำนเซ็นเตอร์ ร้ำนนครน่ำนเซ็นเตอร์ เสนอรำคำรำยเดียว 21/2561 ลว. 21 พ.ค. 61
75 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 20 รำยกำร 10,202.00 10,202.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนครน่ำนเซ็นเตอร์ ร้ำนนครน่ำนเซ็นเตอร์ เสนอรำคำรำยเดียว 22/2561 ลว. 21 พ.ค. 61
76 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 2 รำยกำร 650.00 650.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เทพบูรณกิจ หจก.เทพบูรณกิจ เสนอรำคำรำยเดียว 23/2561 ลว. 21 พ.ค. 61

77 จ้ำงเหมำจัดท ำอำหำรกลำงวันอำหำรว่ำงและ
เคร่ืองด่ืม (โครงกำรฝึกอบรม อปพร) 28,500.00 28,500.00 เฉพำะเจำะจง นำงสะอำด  มะณีจร นำงสะอำด  มะณีจร เสนอรำคำรำยเดียว

33/2561 ลว. 2 พ.ค. 61

78 จ้ำงเหมำท ำป้ำยโครงกำรฝึกอบรม อปพร 450.00 450.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนศรศิลป์ ร้ำนศรศิลป์ เสนอรำคำรำยเดียว 33/1/2561 ลว. 2 พ.ค. 61
79 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรโครงกำรฝึกอบรม อปพร 4,161.00 4,161.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนกัน ร้ำนกัน เสนอรำคำรำยเดียว 33/2/2561 ลว. 2 พ.ค. 61

80 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ ศพด.
ปำงส้ำน 1,570.00 1,570.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนภัทรคอมพิวเตอร์ ร้ำนภัทรคอมพิวเตอร์ เสนอรำคำรำยเดียว

34/2561 ลว. 8 พ.ค. 61

81 จ้ำงเหมำบริกำรส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และ
ข้ึนทะเบียนสัตว์ 1,494.00 1,494.00 เฉพำะเจำะจง นำยคนอง  ตำดี นำยคนอง  ตำดี เสนอรำคำรำยเดียว

35/2561 ลว. 8 พ.ค. 61

82 จ้ำงเหมำรถรับ-ส่งนักเรียนในพ้ืนท่ีต ำบลยอด 
จำกบ้ำนน้ ำเกำะถึงโรงเรียนบ้ำนผำหลัก 6,000.00 6,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงวรรณนิดำ  ผำหลัก นำงวรรณนิดำ  ผำหลัก เสนอรำคำรำยเดียว

36/2561 ลว. 16 พ.ค. 61

83
จ้ำงเหมำรถรับ-ส่งนักเรียนในพ้ืนท่ีต ำบลยอด 
จำกบ้ำนผำสิงห์-บ้ำนยอดถึงโรงเรียนบ้ำนผำ
หลัก 6,580.00 6,580.00 เฉพำะเจำะจง นำยนพดล  ยศอำลัย นำยนพดล  ยศอำลัย เสนอรำคำรำยเดียว

37/2561 ลว. 16 พ.ค. 61

84 จ้ำงเหมำรถรับ-ส่งนักเรียนในพ้ืนท่ีต ำบล
ยอดจำกบ้ำนผำสิงถึงโรงเรียนไตรเขตฯ 4,600.00 4,600.00 เฉพำะเจำะจง นำยเสวียน  ค ำยันต์ นำยเสวียน  ค ำยันต์ เสนอรำคำรำยเดียว

38/2561 ลว. 16 พ.ค. 61

85
จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ (ซ่อมท่อ
แอร์)

1,500.00 1,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไตรภพ แอร์ ร้ำนไตรภพ แอร์ เสนอรำคำรำยเดียว 39/2561 ลว. 21 พ.ค. 61

86 จ้ำงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้ำพ้ืนท่ีท ำกำรเกษตร
ภำยในต ำบลยอด 695,000.00 695,000.00 e-bidding หจก.ผำช้ำงกำรก่อสร้ำง หจก.ผำช้ำงกำรก่อสร้ำง เสนอรำคำต่ ำสุด

6/2561 ลว. 7 พ.ค. 61



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก
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ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

87 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือซ่อมแซมถนนสำยผำหลัก-
ปำงส้ำน 3,750.00 3,750.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนวันทนำ ร้ำนวันทนำ เสนอรำคำรำยเดียว

24/2561 ลว. 27 มิ.ย. 61

88 จ้ำงเหมำปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทำงจรำจร (ตัด
หญ้ำสองข้ำงทำง) ในเขตพ้ืนท่ีต ำบลยอด 45,000.00 45,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยแปง  อดทน นำยแปง  อดทน เสนอรำคำรำยเดียว

40/2561 ลว. 11 มิ.ย. 61

89 จ้ำงเหมำประกอบอำหำรเล้ียงรับรองประชุม
สภำเทศบำลต ำบลยอด (สมัยสำมัญ สมัยท่ีสอง) 1,500.00 1,500.00 เฉพำะเจำะจง นำงสะอำด  มะณีจร นำงสะอำด  มะณีจร เสนอรำคำรำยเดียว

41/2561 ลว. 11 มิ.ย. 61

90 จ้ำงโครงกำรก่อสร้ำงโรงผลิตน้ ำด่ืมบ้ำนยอด 
หมู่ 2 495,000.00 495,000.00 e-biddig หจก.ผำช้ำงกำรก่อสร้ำง หจก.ผำช้ำงกำรก่อสร้ำง เสนอรำคำต่ ำสุด

7/2561 ลว. 19 มิ.ย. 61

91 จ้ำงโครงกำรก่อสร้ำงหอประชุมประจ ำหมู่บ้ำน
 บ้ำนปำงส้ำน หมู่ 4 628,000.00 690,000.00 e-biddig หจก.ผำช้ำงกำรก่อสร้ำง หจก.ผำช้ำงกำรก่อสร้ำง เสนอรำคำต่ ำสุด

8/2561 19 มิ.ย. 61

92 จ้ำงโครงกำรก่อสร้ำงโรงน้ ำด่ืมเพ่ือบริโภคบ้ำน
น้ ำเกำะ หมู่ 6 415,000.00 462,000.00 e-biddig หจก.ผำช้ำงกำรก่อสร้ำง หจก.ผำช้ำงกำรก่อสร้ำง เสนอรำคำต่ ำสุด

9/2561 ลว. 19 มิ.ย. 61

93 จ้ำงโครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ภำยในหมู่บ้ำน
 บ้ำนผำหลัก หมู่ 3 520,000.00 625,000.00 e-biddig หจก.ผำช้ำงกำรก่อสร้ำง หจก.ผำช้ำงกำรก่อสร้ำง เสนอรำคำต่ ำสุด

10/2561 ลว. 19 มิ.ย. 61

94 ซ้ือวัสดุส ำนักงำนจ ำนวนย 20 รำยกำร (สป) 14,842.00 14,842.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เทพบูรณกิจ กรุ๊ป หจก.เทพบูรณกิจ กรุ๊ป เสนอรำคำรำยเดียว 25/2561 ลว. 6 ก.ค. 61

95
ซ้ือวัสดุส ำนักงำน (ผงหมึกเคร่ืองถ่ำยเอกสำร) 7,000.00 7,000.00 เฉพำะเจำะจง

บริษัท ริโก้ (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย)
 จ ำกัด เสนอรำคำรำยเดียว

26/2561 ลว. 6 ก.ค. 61

96 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้
เก่ียวกับกำรจัดกำรขยะอย่ำงถูกวิธี 4,500.00 4,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนผำหลักมินิมำร์ท ร้ำนผำหลักมินิมำร์ท เสนอรำคำรำยเดียว

27/2561 ลว. 13 ก.ค. 61

97 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงกำรจัดกำรขยะมูลฝอย
ตำมแนวทำงประชำรัฐ 4,200.00 4,200.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนผำหลักมินิมำร์ท ร้ำนผำหลักมินิมำร์ท เสนอรำคำรำยเดียว

28/2561 ลว. 13 ก.ค. 61

98 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 22 รำยกำร (กอง
ช่ำง) 4,542.00 4,542.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เทพบูรณกิจ กรุ๊ป หจก.เทพบูรณกิจ กรุ๊ป เสนอรำคำรำยเดียว

29/2561 ลว. 19 ก.ค. 61



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก
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หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลยอด  อ าเภอสองแคว  จังหวัดน่าน
ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

99
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 12 รำยกำร (สป) 18,710.00 18,710.00 เฉพำะเจำะจง

ร้ำนบีบีซี คอมพิวเตอร์ 
แอนด์โอเอ

ร้ำนบีบีซี คอมพิวเตอร์ 
แอนด์โอเอ เสนอรำคำรำยเดียว

30/2561 ลว. 23 ก.ค. 61

100 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน โฟมบอร์ด (รูปพระบรม
ฉำยำลักษณ์สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว) 900.00 900.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทวำแอดแอนด์อำร์ต ร้ำนเทวำแอดแอนด์อำร์ต เสนอรำคำรำยเดียว

31/2561 ลว. 23 ก.ค. 61

101 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 5 รำยกำร (สป) 6,500.00 6,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนผำหลักมินิมำร์ท ร้ำนผำหลักมินิมำร์ท เสนอรำคำรำยเดียว 32/2561 ลว. 24 ก.ค. 61
102 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิล (โครงกำรจัดกำรขยะฯ) 300.00 300.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทวำแอดแอนด์อำร์ต ร้ำนเทวำแอดแอนด์อำร์ต เสนอรำคำรำยเดียว 42/2561 ลว. 6 ก.ค. 61

103
จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิล (โครงกำรท้องถ่ินอำสำฯ) 450.00 450.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทวำแอดแอนด์อำร์ต ร้ำนเทวำแอดแอนด์อำร์ต เสนอรำคำรำยเดียว

43/2561 ลว. 6 ก.ค. 61

104 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิล (โครงกำรฝึกอบรมให้
ควำมรู้เก่ียวกับกำรจัดกำรขยะฯ) 450.00 450.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทวำแอดแอนด์อำร์ต ร้ำนเทวำแอดแอนด์อำร์ต เสนอรำคำรำยเดียว

44/2561 ลว. 6 ก.ค. 61

105 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิล (ธนำคำรขยะรีไซเคิล) 135.00 135.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทวำแอดแอนด์อำร์ต ร้ำนเทวำแอดแอนด์อำร์ต เสนอรำคำรำยเดียว 45/2561 ลว. 6 ก.ค. 61

106 จ้ำงเหมำเปล่ียนถ่ำยน้ ำมันเคร่ืองรถยนต์
ส่วนกลำง กง 4083 น่ำน เฉพำะเจำะจง อู่ฟ้ำใสเจริญยนต์ อู่ฟ้ำใสเจริญยนต์ เสนอรำคำรำยเดียว

46/2561 ลว. 16 ก.ค. 61

107 จ้ำงเหมำเปล่ียนเบรกรถยนต์ส่วนกลำง กง 
4083 น่ำน 4,980.00 4,980.00 เฉพำะเจำะจง อู่ฟ้ำใสเจริญยนต์ อู่ฟ้ำใสเจริญยนต์ เสนอรำคำรำยเดียว

47/2561 ลว. 16 ก.ค. 61

108 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก 
ศพด.ผำหลัก 350.00 350.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนภัทรคอมพิวเตอร์ ร้ำนภัทรคอมพิวเตอร์ เสนอรำคำรำยเดียว

48/2561 ลว. 16 ก.ค. 61

109 จ้ำงเหมำเปล่ียนยำงรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย (OTOS) 
ทะเบียน บต 3550 น่ำน 13,000.00 13,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ชัยวัฒน์ออโต้ไทร์ หจก.ชัยวัฒน์ออโต้ไทร์ เสนอรำคำรำยเดียว

50/2561 ลว. 19 ก.ค. 61

110 จ้ำงเหมำเปล่ียนยำงรถยนต์ส่วนกลำง ทะเบียน
 กง 4083 น่ำน 23,000.00 23,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ชัยวัฒน์ออโต้แม็ก หจก.ชัยวัฒน์ออโต้แม็ก เสนอรำคำรำยเดียว

51/2561 ลว. 19 ก.ค. 61

111 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนรถยนต์ บง 8743
 น่ำน 1,150.00 1,150.00 เฉพำะเจำะจง อู่ฟ้ำใสเจริญยนต์ อู่ฟ้ำใสเจริญยนต์ เสนอรำคำรำยเดียว

33/2561 ลว. 23 ส.ค. 61



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลยอด  อ าเภอสองแคว  จังหวัดน่าน
ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

112 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนรถยนต์ บต 
3550 น่ำน 1,600.00 1,600.00 เฉพำะเจำะจง อู่ฟ้ำใสเจริญยนต์ อู่ฟ้ำใสเจริญยนต์ เสนอรำคำรำยเดียว

34/2561 ลว. 23 ส.ค. 61

113 จ้ำงเหมำประกอบอำหำรเล้ียงรับรองประชุม
สภำสมัยท่ี 3 1,500.00 1,500.00 เฉพำะเจำะจง นำงสะอำด  มะณีจร นำงสะอำด  มะณีจร เสนอรำคำรำยเดียว

52/2561 ลว. 10 ส.ค. 61

114 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ (ป้องกัน) 1,500.00 1,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอเคคอมเทค ร้ำน เอเคคอมเทค เสนอรำคำรำยเดียว 53/2561 ลว. 10 ส.ค. 61

115 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ศพด.
ป้ำงส้ำน 1,270.00 1,270.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนภัทรคอมพิวเตอร์ ร้ำนภัทรคอมพิวเตอร์ เสนอรำคำรำยเดียว

54/2561 ลว. 17 ส.ค. 61

116 จ้ำงเหมำประกอบอำหำรเล้ียงรับรองประชุม
สภำสมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 2 2,250.00 2,250.00 เฉพำะเจำะจง นำงสะอำด  มะณีจร นำงสะอำด  มะณีจร เสนอรำคำรำยเดียว

55/2561 ลว. 21 ส.ค. 61

117 จ้ำงเหมำประกอบอำหำรเล้ียงรรับรองประชุม
สภำสมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 3 1,500.00 1,500.00 เฉพำะเจำะจง นำงสะอำด  มะณีจร นำงสะอำด  มะณีจร เสนอรำคำรำยเดียว

56/2561 ลว. 28 ส.ค. 61

118 จ้ำงเหมำซ่อมรถจักรยำนยนต์ กอน 822 น่ำน 3,410.00 3,410.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมเพ็ช  ผำหลัก ร้ำนสมเพ็ช  ผำหลัก เสนอรำคำรำยเดียว 57/2561 ลว. 28 ส.ค. 61

119

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงกำรส่งเสริมคุณภำพ 
จริยธรรม ส ำหรับพนักงำนเทศบำล ผู้บริหำร
ท้องถ่ิน 2,600.00 2,600.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนผำหลักมินิมำร์ท ร้ำนผำหลักมินิมำร์ท เสนอรำคำรำยเดียว

35/2561 
ลว. 14 ก.ย. 61

120
ซ้ือวัสดุส ำนักงำน (กองกำรศึกษำ) 12,080.00 12,080.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เทพบูรณกิจ กรุ๊ป หจก.เทพบูรณกิจ กรุ๊ป เสนอรำคำต่ ำสุด

36/2561 
ลว. 14 ก.ย. 61

121
ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงกำรส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุ 30,000.00 30,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนผำหลักมินิมำร์ท ร้ำนผำหลักมินิมำร์ท เสนอรำคำรำยเดียว

37/2561 
ลว. 14 ก.ย. 61

122
ซ้ือวัสดุส ำนักงำน (กองคลัง) 11,915.00 11,915.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนครน่ำนเซ็นเตอร์ ร้ำนนครน่ำนเซ็นเตอร์ เสนอรำคำรำยเดียว

38/2561 
ลว. 18 ก.ย. 61

123
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่ำง) 18,870.00 18,870.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนครน่ำนเซ็นเตอร์ ร้ำนนครน่ำนเซ็นเตอร์ เสนอรำคำรำยเดียว

39/2561 
ลว. 18 ก.ย. 61

124
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 16,150.00 16,150.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนครน่ำนเซ็นเตอร์ ร้ำนนครน่ำนเซ็นเตอร์ เสนอรำคำรำยเดียว

40/2561 
ลว. 18 ก.ย. 61



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลยอด  อ าเภอสองแคว  จังหวัดน่าน
ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

125 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงกำรส่งเสริมอำชีพคน
พิกำรต ำบลยอด 9,995.00 9,995.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนผำหลักมินิมำร์ท ร้ำนผำหลักมินิมำร์ท เสนอรำคำรำยเดียว

41/2561 
ลว. 19 ก.ย. 61

126 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์โครงกำร
เฝ้ำระวังควบคุมโรคไข้เลือดออก 46,445.00 46,445.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอสอำร์พำณิชย์ ร้ำนเอสอำร์พำณิชย์

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตำมเง่ือนไข

42/2561 
ลว. 19 ก.ย. 61

127 ซ้ือน้ ำมันเช่ือเพลิงโครงกำรเฝ้ำระวังควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 7,298.00 7,298.00 เฉพำะเจำะจง

สหกรณ์กำรเกษตรสอง
แคว จ ำกัด

สหกรณ์กำรเกษตรสอง
แคว จ ำกัด

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตำมเง่ือนไข

43/2561 
ลว. 19 ก.ย. 61

128
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองกำรศึกษำ) 37,650.00 37,650.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนครน่ำนเซ็นเตอร์ ร้ำนนครน่ำนเซ็นเตอร์ เสนอรำคำต่ ำสุด

44/2561 
ลว. 21 ก.ย. 61

129
ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (กองช่ำง) 22,960.00 22,960.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทพสยำม ร้ำนเทพสยำม เสนอรำคำรำยเดียว

45/2561 
ลว. 21 ก.ย. 61

130
ซ้ือวัสดุส ำนักงำน (กองช่ำง) 15,880.00 15,880.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนครน่ำนเซ็นเตอร์ ร้ำนนครน่ำนเซ็นเตอร์ เสนอรำคำรำยเดียว

46/2561 
ลว. 21 ก.ย. 61

131
ซ้ือครุภัณฑ์ส ำรวจ (ล้อวัดระยะ) 8,000.00 8,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนครน่ำนเซ็นเตอร์ ร้ำนนครน่ำนเซ็นเตอร์ เสนอรำคำรำยเดียว

47/2561 
ลว. 21 ก.ย. 61

132
ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เข้ำค่ำยพุทธบุตร 3,200.00 3,200.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนผำหลักมินิมำร์ท ร้ำนผำหลักมินิมำร์ท เสนอรำคำรำยเดียว

48/25612 ลว. 21 ก.ย. 
61

133
ซ้ือวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้ำ 15,000.00 15,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเวียงสำสัตวศำสตร์ ร้ำนเวียงสำสัตวศำสตร์ เสนอรำคำรำยเดียว

49/2561 
ลว. 24 ก.ย. 61

134
ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง (กองช่ำง) 10,620.00 10,620.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนวันทนำ ร้ำนวันทนำ เสนอรำคำรำยเดียว

50/2561 
ลว. 24 ก.ย. 61

135
ซ้ือวัสดุส ำนักงำน (หมึกเคร่ืองถ่ำยเอกสำร) 7,000.00 7,000.00 เฉพำะเจำะจง

บริษัท ริโก้ (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย)
 จ ำกัด เสนอรำคำรำยเดียว

51/2561 
ลว. 24 ก.ย. 61

136
ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (สป) 930.00 930.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เทพบูรณกิจ กรุ๊ป หจก.เทพบูรณกิจ กรุ๊ป เสนอรำคำรำยเดียว

52/2561 
ลว. 25 ก.ย. 61



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลยอด  อ าเภอสองแคว  จังหวัดน่าน
ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

137
ซ้ือวัสดุส ำนักงำน (สป) 2,600.00 2,600.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เทพบูรณกิจ กรุ๊ป หจก.เทพบูรณกิจ กรุ๊ป เสนอรำคำรำยเดียว

53/2561 
ลว. 25 ก.ย. 61

138
ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง (กองช่ำง) 33,032.76 33,032.76 เฉพำะเจำะจง ร้ำนวันทนำ ร้ำนวันทนำ เสนอรำคำรำยเดียว

54/2561 
ลว. 26 ก.ย. 61

139 จ้ำงเหมำซ่อมรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย (OTOS) บต 
3550 น่ำน 14,000.00 14,000.00 เฉพำะเจำะจง อู่ฟ้ำใสเจริญยนต์ อู่ฟ้ำใสเจริญยนต์ เสนอรำคำรำยเดียว

58/2561 
ลว. 10 ก.ย. 61

140 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิลโครงกำรส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมฯ 450.00 450.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนศรศิลป์ ร้ำนศรศิลป์ เสนอรำคำรำยเดียว

59/2561 
ลว. 10 ก.ย. 61

141
จ้ำงเหมำซ่อมเคร่ืองพ่นหมอกควัน 3,255.00 3,255.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพีระเอ็นจิเนียร่ิง ร้ำนพีระเอ็นจิเนียร่ิง เสนอรำคำรำยเดียว

60/2561 
ลว. 10 ก.ย. 61

142 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิลโครงกำรส่งเสริมอำชีพ
ผู้สูงอำยุต ำบลยอด 450.00 450.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนผำหลักมินิมำร์ท ร้ำนผำหลักมินิมำร์ท เสนอรำคำรำยเดียว

61/2561 
ลว. 19 ก.ย. 61

143 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิลโครงกำรส่งเสริมอำชีพผู้
พิกำรต ำบลยอด 450.00 450.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนผำหลักมินิมำร์ท ร้ำนผำหลักมินิมำร์ท เสนอรำคำรำยเดียว

62/2561 
ลว. 19 ก.ย. 61

144 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิลโครงกำรเฝ้ำระวัง
โรคติดต่อ 2,100.00 2,100.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทวำแอดแอนด์อำร์ต ร้ำนเทวำแอดแอนด์อำร์ต เสนอรำคำรำยเดียว

63/2561 
ลว. 19 ก.ย. 61

145
จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิลโครงกำรเข้ำค่ำยพุทธบุตร 450.00 450.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนศรศิลป์ ร้ำนศรศิลป์ เสนอรำคำรำยเดียว

64/2561 
ลว. 19 ก.ย. 61

146 จ้ำงโครงกำรซ่อมถนนลูกรัง, ระบบประปำ, ล ำ
เหมือง คสล. ท่ีเสียหำยจำกอุทกภัยในต ำบลยอด 220,650.17 220,650.17 เฉพำะเจำะจง หจก.ผำช้ำงกำรก่อสร้ำง หจก.ผำช้ำงกำรก่อสร้ำง เสนอรำคำต่ ำสุด

11/2561 
ลว. 26 ก.ย. 61

147
โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังสำยน้ ำพำง 102,000.00 10,200.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ผำช้ำงกำรก่อสร้ำง หจก.ผำช้ำงกำรก่อสร้ำง เสนอรำคำต่ ำสุด

12/2561 
ลว. 26 ก.ย. 61


