
วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1
จัดซ้ือพวงมาลา (พิธีบ าเพ็ญกุศลเพ่ือถวายพระ
ราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมดดอกไม้สด ร้านมดดอกไม้สด
เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ถูกต้องตามเง่ือนไข
1/2562 ลว. 12 ต.ค. 61

2
จ้างเหมารถรับ-ส่ง นักเรียนในพ้ืนท่ีต าบล
ยอดจากบ้านน้ าเกาะถึงโรงเรียนบ้านผาหลัก

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวรรณนิดา ผาหลัก นางวรรณนิดา ผาหลัก เสนอราคารายเดียว 1/2562 ลว. 31 ต.ค. 61

3
จ้างเหมารถรับ-ส่ง นักเรียนในพ้ืนท่ีต าบล
ยอดจากบ้านยอด-บ้านผาสิงห์ถึงโรงเรียนบ้าน
ผาหลัก

7,070.00 7,070.00 เฉพาะเจาะจง นายนพดล  ยศอาลัย นายนพดล ยศอาลัย เสนอราคารายเดียว 2/2562 ลว. 31 ต.ค. 61

4
ซ้ือขายน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนรถยนต์
ส่วนกลาง

100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์การเกษตรสอง
แคว จ ากัด

สหกรณ์การเกษตรสอง
แคว จ ากัด

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

1/2562 ลว. 1 ต.ค. 61

5
ซ้ือขายน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนรถยนต์กู้ชีพ
กู้ภัย (OTOS)

45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์การเกษตรสอง
แคว จ ากัด

สหกรณ์การเกษตรสอง
แคว จ ากัด

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

2/2562 ลว. 1 ต.ค. 61

6
บันทึกตกลงจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับ
โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในพ้ืนท่ีต าบลยอดและ
 ศพด. ในสังกัด

312,096.20 312,096.20 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เชียงใหม่เฟรช
มิลค์ จ ากัด

บริษัท เชียงใหม่เฟรช
มิลค์ จ ากัด

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

1/262 ลว. 31 ต.ค. 61

7
จ้างเหมาบริการและอ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ

84,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจารุวรรณ ดีบาง นางจารุวรรณ ดีบาง
เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ถูกต้องตามเง่ือนไข
1/2562 ลว. 1 ต.ค. 61

8
จ้างเหมาบริการพนักงานส่งเสริมการท่องเท่ียว
ต าบลยอด

84,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจริยา รักษา นางสาวจริยา รักษา
เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ถูกต้องตามเง่ือนไข
2/2562 ลว. 1 ต.ค. 61

9 จ้างเหมาบริการพนักงานกู้ชีพกู้ภัย 90,000.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเกรียงไกร ก่อเกิด นายเกรียงไกร ก่อเกิด
เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ถูกต้องตามเง่ือนไข
3/2562 ลว. 1 ต.ค. 61

10 จ้างเหมาบริการพนักงานบันทึกข้อมูล 84,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐธินัล วงค์เจริญ น.ส.ณัฐธินัล วงค์เจริญ
เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ถูกต้องตามเง่ือนไข
4/2562 ลว. 1 ต.ค. 61

วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลยอด  อ าเภอสองแคว  จังหวัดน่าน
ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง
ผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลยอด  อ าเภอสองแคว  จังหวัดน่าน
ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง
ผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคา

11
จ้างเหมาบริการลูกจ้างรายโครงการส่งเสริม
และสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดความรู้วิชาการ
และพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

84,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมนตรี ชุมเงิน นายมนตรี ชุมเงิน
เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ถูกต้องตามเง่ือนไข
5/2562 ลว. 1 ต.ค. 61

12 จ้างเหมาบริการพนักงานกู้ชีพกู้ภัย 90,000.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภูวดล  เมืองค า นายภูวดล  เมืองค า
เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ถูกต้องตามเง่ือนไข
6/2562 ลว. 1 ต.ค. 61

13
จ้างเหมาบริการบุคลากรต าแหน่งธุรการและ
การบริการท่ัวไป

8,400.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุภาภรณ์ งามเสง่ียม น.ส.สุภาภรณ์ งามเสง่ียม
เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ถูกต้องตามเง่ือนไข
7/2562 ลว. 1 ต.ค. 61

14 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (โต๊ะท างาน) 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนครน่านเซ็นเตอร์ ร้านนครน่านเซ็นเตอร์ เสนอราคารายเดียว 2/2562 ลว. 26 พ.ย. 61
15 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (เก้าอ้ีส านักงาน) 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนครน่านเซ็นเตอร์ ร้านนครน่านเซ็นเตอร์ เสนอราคารายเดียว 3/2562 ลว. 26 พ.ย. 61

16 จ้างเหมาซ๋อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ กองช่าง 850.00 850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภัทรคอมพิวเตอร์ ร้านภัทรคอมพิวเตอร์
เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

3/2562 ลว. 8 พ.ย. 61

17
จ้างเหมาบรรจุผงเคมีแห้งถังดับเพลิงจ านวน 
15 ถัง

8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยนตกรการดับเพลิง ร้านยนตกรการดับเพลิง
เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

4/2562 ลว. 26 พ.ย. 61

18 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ กองคลัง 850.00 850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภัทรคอมพิวเตอร์ ร้านภัทรคอมพิวเตอร์
เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง
ตามเง่ือนไข

5/2562 ลว. 28 พ.ย. 61

19
สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง, ขุด
ลอกล าห้วยเปล่ียนทางน้ าในต าบลยอด

34,000.00 34,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วันทนาการก่อสร้าง หจก.วันทนาการก่อสร้าง เสนอราคาต่ าสุด 1/2562 ลว. 15 พ.ย. 61

20
จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือนด้านจราจร 
ปีงบประมาณ 2562

5,315.00 5,315.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจันทร์การค้า ร้านจันทร์การค้า เสนอราคารายเดียว 4/2562 ลว. 3 ธ.ค. 61

21
จัดซ้ือถ้วยรางวัลตามโครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลยอด

4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบีเค.สปอร์ต ร้านบีเค.สปอร์ต เสนอราคารายเดียว 5/2562 ลว. 6 ธ.ค. 61



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลยอด  อ าเภอสองแคว  จังหวัดน่าน
ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง
ผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคา

22
จัดซ้ือถ้วยรางวัลและสายสะพาย โครงการวัน
มะแข่นหอมรสดีชมวิถีชนเผ่า ประจ าปี 2561

9,080.00 9,080.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน่านชอคเกอร์ ร้านน่านชอคเกอร์ เสนอราคารายเดียว 6/2562 ลว. 18 ธ.ค. 61

23
จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ โครงการวันมะแข่นหอม
รสดีชมวิถีชนเผ่า ประจ าปี 2561

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านผาหลักมินิมาร์ท ร้านผาหลักมินิมาร์ท เสนอราคารายเดียว 7/2562 ลว. 18 ธ.ค. 61

24
จัดซ้ือฟางอัดก้อน โครงการวันมะแข่นหอมรส
ดีชมวิถีชนเผ่า ประจ าปี 2561

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายทอง  คนตรง นายทอง  คนตรง เสนอราคารายเดียว 8/2562 ลว. 18 ธ.ค. 61

25
จัดซ้ือถ้วยรางวัลโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน 
ประชาชนต้านยาเสพติดต าบลยอด

2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน่านชอคเกอร์ ร้านน่านชอคเกอร์ เสนอราคารายเดียว 9/2562 ลว. 21 ธ.ค. 61

26
จัดซ้ือเคร่ืองด่ืม โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน 
ประชาชนต้านยาเสพติดต าบลยอด

605.00 605.00 เฉพาะเจาะจง ร้านผาหลักมินิมาร์ท ร้านผาหลักมินิมาร์ท เสนอราคารายเดียว 10/2562 ลว. 21 ธ.ค. 61

27
จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนฯ

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านผาหลักมินิมาร์ท ร้านผาหลักมินิมาร์ท เสนอราคารายเดียว 11/2562 ลว. 25 ธ.ค. 61

28
จ้างเหมาท าป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือด้านจราจร

450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรทิพย์ อาร์ต ร้านศรทิพย์ อาร์ต เสนอราคารายเดียว 7/2562 ลว. 3 ธ.ค. 61

29 จ้างเหมาซ่อม Notebook ศพด.บ้านผาหลัก 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภัทรคอมพิวเตอร์ ร้านภัทรคอมพิวเตอร์ เสนอราคารายเดียว 8/2562 ลว. 6 ธ.ค. 61

30
จ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขันกีฬานักเรียน
โรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลยอด

4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทัศน์  ศรีละครเลิศ นายสุทัศน์  ศรีละครเลิศ เสนอราคารายเดียว 9/2562 ลว. 6 ธ.ค. 61

31 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองพ่นหมอกควัน 3,880.00 3,880.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีระเอ็นจิเนียร่ิง ร้านพีระเอ็นจิเนียร่ิง เสนอราคารายเดียว 9/2562 ลว. 11 ธ.ค. 61

32
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหาร
เย็น โครงการวันมะแข่นหอมรสดีชมวิถีชนเผ่า 
ประจ าปี 2561

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสะอาด  มะณีจร นางสะอาด  มะณีจร เสนอราคารายเดียว 10/2562 ลว. 18 ธ.ค. 61

33
จ้างเหมาจัดต้ังเวทีกลางและเคร่ืองเสียง
โครงการวันมะแข่นหอมรสดีชมวิถีชนเผ่า 
ประจ าปี 2561

70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปิติพล  จิตอารีย์ นายปิติพล  จิตอารีย์ เสนอราคารายเดียว 11/2562 ลว. 18 ธ.ค. 61



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลยอด  อ าเภอสองแคว  จังหวัดน่าน
ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง
ผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคา

34
จ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ในการจัด
งานโครงการวันมะแข่นหอมรสดีชมวิถีชนเผ่า 
ประจ าปี 2561

21,600.00 21,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรทิพย์ อาร์ต ร้านศรทิพย์ อาร์ต เสนอราคารายเดียว 12/2562 ลว. 18 ธ.ค. 61

35
จ้างเหมาจัดท าสนามโครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชน ประชาชน ต้านยาเสพติด

4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทัศน์  ศรีละครเลิศ นายสุทัศน์  ศรีละครเลิศ เสนอราคารายเดียว 13/2562 ลว. 21 ธ.ค. 61

36
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโครงการ
แข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ต้านยาเสพติด

1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสะอาด  มะณีจร นางสะอาด  มะณีจร เสนอราคารายเดียว 14/2562 ลว. 21 ธ.ค. 61

37
จ้างเหมาซ่อมเรือนไมล์รถกู้ชีพกู้ภัย (OTOS) 
หมายเลขทะเบียน บต 3550 น่าน

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน่านซาวน์เทคนิกส์ ร้านน่านซาวน์เทคนิกส์
เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ถูกต้องตามเง่ือนไข
15/2562 ลว. 21 ธ.ค. 61

38
จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 
2562

450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเทวาแอดแอนด์อาร์ต ร้านเทวาแอดแอนด์อาร์ต เสนอราคารายเดียว 16/2562 ลว. 21 ธ.ค. 61

39
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหาร
เย็นโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562

3,150.00 3,150.00 เฉพาะเจาะจง นางสะอาด  มะณีจร นางสะอาด  มะณีจร เสนอราคารายเดียว 17/2562 ลว. 21 ธ.ค. 61

40
สัญญาซ้ือขายเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงานและเคร่ืองส ารองไฟฟ้า (กองคลัง)

18,090.00 18,090.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภัทรคอมพิวเตอร์ ร้านภัทรคอมพิวเตอร์ เสนอราคาต่ าสุด 3/2562 ลว. 21 ธ.ค. 61

41 จ้างเหมาบริการพนักงานบันทึกข้อมูล 65,566.74 65,566.74 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชุติกาญจน์ รักษา น.ส.ชุติกาญจน์ รักษา
เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ถูกต้องตามเง่ือนไข
8/2562 ลว. 17 ธ.ค. 61

42
จ้างเหมาพนักงานส่งเสริมการท่องเท่ียวต าบล
ยอด

65,566.74 65,566.74 เฉพาะเจาะจง น.ส.อภิระมล  คนซ่ือ น.ส.อภิระมล  คนซ่ือ
เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ถูกต้องตามเง่ือนไข
9/2562 ลว. 17 ธ.ค. 61

43
จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 20 รายการ 
(กองคลัง)

12,963.00 12,963.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนครน่านเซ็นเตอร์ ร้านนครน่านเซ็นเตอร์
เสนอราคารายเดียว

11/2562 ลว. 7 ม.ค. 62

44
จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (ตู้เก็บเอกสารบาน
เล่ือน จ านวน 4 ตู้)

20,800.00 20,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนครน่านเซ็นเตอร์ ร้านนครน่านเซ็นเตอร์ เสนอราคารายเดียว 12/2562 ลว. 24 ม.ค. 62



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลยอด  อ าเภอสองแคว  จังหวัดน่าน
ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง
ผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคา

45 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน) 10,400.00 10,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนครน่านเซ็นเตอร์ ร้านนครน่านเซ็นเตอร์ เสนอราคารายเดียว 13/2562 ลว. 24 ม.ค. 62

46 จัดซ้ือน้ ามันเคร่ือง 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง อู๋ฟ้าใสเจริญยนต์ อู๋ฟ้าใสเจริญยนต์ เสนอราคารายเดียว 13/1/2562 ลว. 28 ม.ค. 62
47 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3,740.00 3,740.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภัทรคอมพิวเตอร์ ร้านภัทรคอมพิวเตอร์ เสนอราคารายเดียว 18/2562 ลว. 3 ม.ค. 62
48 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ 2,490.00 2,490.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภัทรคอมพิวเตอร์ ร้านภัทรคอมพิวเตอร์ เสนอราคารายเดียว 20/2562 ลว. 28 ม.ค. 62
49 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 2,570.00 2,570.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภัทรคอมพิวเตอร์ ร้านภัทรคอมพิวเตอร์ เสนอราคารายเดียว 14/2562 ลว. 7 ก.พ. 62

50
จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
เก่ียวกับการเลือกต้ัง

920.00 920.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวันทนา ร้านวันทนา เสนอราคารายเดียว 15/2562 ลว. 7 ก.พ. 62

51 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร) 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ริโก้ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย)
 จ ากัด

เสนอราคารายเดียว 16/2562 ลว. 7 ก.พ. 62

52
จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณฺประกอบการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการคัด

750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านผาหลักมินิมาร์ท ร้านผาหลักมินิมาร์ท เสนอราคารายเดียว 17/2562 ลว. 7 ก.พ. 62

53
จัดซ้ืออาหารว่างและเคร่ืองด่ืมโครงการเข้า
ค่ายลูกเสือเนตรนารีเด็กและเยาวชนในเขต
พ้ืนท่ีต าบลยอด

4,570.00 4,570.00 เฉพาะเจาะจง ร้านผาหลักมินิมาร์ท ร้านผาหลักมินิมาร์ท เสนอราคารายเดียว 18/2562 ลว. 18 ก.พ. 62

54
จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดงานโครงการเข้า
ค่ายลูกเสือเนตรนารีเด็กและเยาวชนในเขต
พ้ืนท่ีต าบลยอด

1,255.00 1,255.00 เฉพาะเจาะจง ร้านผาหลักมินิมาร์ท ร้านผาหลักมินิมาร์ท เสนอราคารายเดียว 19/2562 ลว. 18 ก.พ. 62

55
จ้างเหมาประกอบอาหารโครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เก่ียวกับการคัดแยกขยะฯ

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสะอาด  มะณีจร นางสะอาด  มะณีจร เสนอราคารายเดียว 21/2562 ลว. 7 ก.พ. 62

56
จ้างเหมาจัดท าป้าย โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เก่ียวกับการคัดแยกขยะฯ

450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเทวาแอดแอนด์อาร์ต ร้านเทวาแอดแอนด์อาร์ต เสนอราคารายเดียว 22/2562 ลว. 12 ก.พ. 62

57 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไตรภพ แอร์ ร้านไตรภพ แอร์ เสนอราคารายเดียว 23/2562 ลว. 12 ก.พ. 62

58
จ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์
ป้องกันไฟป่า จ านวน 9 ป้าย

6,120.00 6,120.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเทวาแอดแอนด์อาร์ต ร้านเทวาแอดแอนด์อาร์ต เสนอราคารายเดียว 24/2562 ลว. 12 ก.พ. 62



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลยอด  อ าเภอสองแคว  จังหวัดน่าน
ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง
ผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคา

59
จ้างเหมาประกอบอาหารโครงการเข้าค่าย
ลูกเสือเนตรนารีเด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลยอด

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสะอาด  มะณีจร นางสะอาด  มะณีจร
เสนอราคารายเดียว 25/2562 ลว. 18 ก.พ. 62

60
จ้างเหมาจ าท าป้ายไวนิล จ านวน 2 ป้าย 
โครงการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีเด็กและ
เยาวชนในเขตพ้ืนท่ีต าบลยอด

2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรทิพย์ อาร์ต ร้านศรทิพย์ อาร์ต
เสนอราคารายเดียว 26/2562 ลว. 18 ก.พ. 62

61
จ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกต้ัง 
(ส.ส.) จ านวน 3 ป้าย

1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรทิพย์ อาร์ต ร้านศรทิพย์ อาร์ต
เสนอราคารายเดียว 27/2562 ลว. 18 ก.พ. 62

62
จ้างเหมายจัดท าป้ายไวนิล (การด าเนินงาน
ตามแผนรณรงค์ แยกก่อนท้ิง เพ่ือขับเคล่ือน
การจัดการขยะมูลฝอย

2,850.00 2,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเทวาแอดแอนด์อาร์ต ร้านเทวาแอดแอนด์อาร์ต เสนอราคารายเดียว 28/2562 ลว. 18 ก.พ. 62

63
จ้างเหมาประกอบอาหารเล้ียงรับรองประชุม
สภาเทศบาลต าบลยอด (สมัยสามัญ สมัยแรก 
ปี 2562)

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสะอาด  มะณีจร นางสะอาด  มะณีจร
เสนอราคารายเดียว 29/2562 ลว. 21 ก.พ. 62

64
จ้างเหมาซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์
ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 4083 น่าน

29,580.00 29,580.00 เฉพาะเจาะจง อู่ฟ้าใสเจริญยนต์ อู่ฟ้าใสเจริญยนต์
เสนอราคารายเดียว 30/2562 ลว. 21 ก.พ. 62

65
จัดซ้ือแก๊สหุงต้มตามโครงการฝึกอบรมเร่ือง
อัคคีภัยและการใช้แก๊สหุงต้ม

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณี ร้านอรุณี เสนอราคารายเดียว 20/2562 ลว. 7 มี.ค. 62

66
จัดซ้ือน้ ามันตามโครงการฝึกอบรมเร่ืองอัคคีภัย
และการใช้แก๊สหุงต้ม

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มพีคงฤทธ์ิ ร้านเอ็มพีคงฤทธ์ิ เสนอราคารายเดียว 21/2562 ลว. 7 มี.ค. 62

67
จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (เก้าอ้ีส านักงาน) 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เค.เอฟ.

เทรดด้ิง จ ากัด
บริษัท บี.เค.เอฟ.เทรดด้ิง
 จ ากัด

เสนอราคารายเดียว 21/2562 ลว. 21 มี.ค. 62

68
จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (โต๊ะท างาน) 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เค.เอฟ.

เทรดด้ิง จ ากัด
บริษัท บี.เค.เอฟ.เทรดด้ิง
 จ ากัด

เสนอราคารายเดียว 22/2562 ลว. 21 มี.ค. 62
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รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคา

69
จัดซ้ือวัสดุตามโครงการส่งเสิรมกิจกรรมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสายใยชุมชน ประจ าปี 2562

2,350.00 2,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านผาหลักมินิมาร์ท ร้านผาหลักมินิมาร์ท
เสนอราคารายเดียว

23/2562 ลว. 26 มี.ค. 62

70
จ้างเหมาบรรจุผงเคมีแห้งดับเพลิง จ านวน 15
 ถัง

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยนตรกรการดับเพลิง ร้านยนตรกรการดับเพลิง
เสนอราคารายเดียว

20/2562 ลว. 7 มี.ค. 62

71
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโครงการส่ง
เสิรมกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสายใยชุมชน 
ประจ าปี 2562

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสะอาด  มะณีจร นางสะอาด  มะณีจร เสนอราคารายเดียว 32/2562 ลว. 26 มี.ค. 62

72
จ้างเหมาจัดท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
โครงการส่งเสิรมกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สายใยชุมชน ประจ าปี 2562

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเพชร  สุทธะ นางเพชร  สุทธะ เสนอราคารายเดียว 33/2562 ลว. 26 มี.ค. 62

73
จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการส่งเสิรมกิจกรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสายใยชุมชน ประจ าปี 
2562

1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรทิพย์ อาร์ต ร้านศรทิพย์ อาร์ต เสนอราคารายเดียว 34/2562 ลว. 26 มี.ค. 62

74
สัญญาจ้างออกแบบและรับรองแบบงานก่อสร้าง 34,000.00 34,000.00 e-biddig หจก.เชียงใหม่เอกพัฒน์

คอนกรีต
หจก.เชียงใหม่เอกพัฒน์
คอนกรีต เสนอราคาต่ าสุด 2/2562 ลว. 11 มี.ค. 62

75
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตป่า
สุสาน บ้านยอด หมู่ 2

105,300.00 105,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผาช้างการก่อสร้าง หจก.ผาช้างการก่อสร้าง
เสนอราคาต่ าสุด 3/2562 ลว. 20 มี.ค. 62

76
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้ า
เกาะ- ห้วยผีป่า บ้านน้ าเกาะ ม.6

135,000.00 135,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พระพิรุณก่อสร้าง หจก.พระพิรุณก่อสร้าง
เสนอราคาต่ าสุด 4/2562 ลว. 27 มี.ค. 62

77
จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 13 รายการ 
(กองช่าง)

35,830.00 35,830.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภาณุรักษ์วัสดุก่อสร้าง ร้านภาณุรักษ์วัสดุก่อสร้าง เสนอราคารายเดียว 26/2562 ลว. 1 เม.ย. 62

78
จัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

2,970.00 2,970.00 เฉพาะเจาะจง ร้านผาหลักมินิมาร์ท ร้านผาหลักมินิมาร์ท เสนอราคารายเดียว 27/2562 ลว. 5 เม.ย. 62

79 จัดซ้ือพานพุ่มดอกไม้สด (กองการศึกษา) 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมดดอกไม้สด ร้านมดดอกไม้สด เสนอราคารายเดียว 29/2562 ลว. 5 เม.ย. 62



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลยอด  อ าเภอสองแคว  จังหวัดน่าน
ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง
ผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคา

80
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 7 รายการ 
(กองคลัง)

31,400.00 31,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนครน่านเซ็นเตอร์ ร้านนครน่านเซ็นเตอร์ เสนอราคารายเดียว 30/2562 ลว. 5 เม.ย. 62

81
จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด.บ้านสะเกิน 
จ านวน 22 รายการ

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทพบูรณกิจ กรุ๊ป หจก.เทพบูรณกิจ กรุ๊ป เสนอราคาต่ าสุด 31/2562 ลว. 5 เม.ย. 62

82
จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด.บ้านยอด 
จ านวน 29 รายการ

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทพบูรณกิจ กรุ๊ป หจก.เทพบูรณกิจ กรุ๊ป เสนอราคาต่ าสุด 32/2562 ลว. 5 เม.ย. 62

83
จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด.บ้านผาหลัก 
จ านวน 29 รายการ

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทพบูรณกิจ กรุ๊ป หจก.เทพบูรณกิจ กรุ๊ป เสนอราคาต่ าสุด 33/2562 ลว. 5 เม.ย. 62

84
จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด.บ้านปางส้าน
 จ านวน 31 รายการ

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทพบูรณกิจ กรุ๊ป หจก.เทพบูรณกิจ กรุ๊ป เสนอราคาต่ าสุด 34/2562 ลว. 5 เม.ย. 62

85
จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด.บ้านผาสิงห์ 
จ านวน 13 รายการ

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทพบูรณกิจ กรุ๊ป หจก.เทพบูรณกิจ กรุ๊ป เสนอราคาต่ าสุด 35/2562 ลว. 5 เม.ย. 62

86
จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด.บ้านน้ าเกาะ 
จ านวน 24 รายการ

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทพบูรณกิจ กรุ๊ป หจก.เทพบูรณกิจ กรุ๊ป เสนอราคาต่ าสุด 36/2562 ลว. 5 เม.ย. 62

87 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 11 รายการ (สป.) 7,569.00 7,569.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทพบูรณกิจ กรุ๊ป หจก.เทพบูรณกิจ กรุ๊ป เสนอราคารายเดียว 38/2562 ลว. 22 เม.ย. 62

88
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 8 รายการ 
(สป.)

20,490.00 20,490.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน บีซีซี คอมพิวเตอร์ 
แอนด์โอเอ

ร้าน บีซีซี คอมพิวเตอร์ 
แอนด์โอเอ

เสนอราคารายเดียว 39/2562 ลว. 22 เม.ย. 62

89
จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางจราจร (ตัด
หญ้า 2 ข้างทาง)

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายแปง  อดทน นายแปง  อดทน เสนอราคารายเดียว 35/2562 ลว. 1 เม.ย. 62

90
จ้างเหมาท าป้ายตามโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเทวาแอดแอนด์อาร์ต ร้านเทวาแอดแอนด์อาร์ต เสนอราคารายเดียว 36/2562 ลว. 5 เม.ย. 62

91
จ้างเหมาท าอาหารกลางวันและอาหารเย็น
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 2562

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสะอาด มะณีจร นางสะอาด มะณีจร เสนอราคารายเดียว 37/2562 ลว. 5 เม.ย. 62



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลยอด  อ าเภอสองแคว  จังหวัดน่าน
ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง
ผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคา

92
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 
บง 8743 น่าน

5,180.00 5,180.00 เฉพาะเจาะจง ส าราญการไฟฟ้า ส าราญการไฟฟ้า เสนอราคารายเดียว 38/2562 ลว. 5 เม.ย. 62

93
สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโดยเสริม
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา ถนน
สาย 2042 สายบ้านผาหลัก-บ้านปางส้าน

4,100,000.00 4,100,000.00 e-biddig หจก.ดวงดีคอนกรีต หจก.ดวงดีคอนกรีต เสนอราคาต่ าสุด 5/2562 ลว. 19 เม.ย. 62

94
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 6,
 7, 8 บ้านสะเกิน หมู่ท่ี 1

402,000.00 402,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผาช้างการก่อสร้าง หจก.ผาช้างการก่อสร้าง เสนอราคาต่ าสุด 6/2562 ลว. 25 เม.ย. 62

95
จ้างเหมาบริการ ต าแหน่งผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเป็น
ผู้ประสานงาน ศพด. ในสังกัดเทศบาล

37,333.30 37,333.30 เฉพาะเจาะจง นางพรมมณี  เมฆเสน นางพรมมณี  เมฆเสน
เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ถูกต้องตามเง่ือนไข
10/2562 ลว. 17 เม.ย. 62

96
จัดซ้ือวัสดุเพ่ือซ่อมแซมห้องน้ า ศพด.บ้าน
ปางส้าน จ านวน 3 รายการ

1,170.00 1,170.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญล้อมเจริญสิน ร้านบุญล้อมเจริญสิน เสนอราคารายเดียว 40/2562 ลว. 14 พ.ค. 62

97 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 รายการ 9,880.00 9,880.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภัทรคอมพิวเตอร์ ร้านภัทรคอมพิวเตอร์ เสนอราคารายเดียว 41/2562 ลว. 21 พ.ค. 62

98
จ้างเหมาบริการรถรับส่งผู้เข้าร่วมพิธีโครงการ
งารพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 
2562

2,650.00 2,650.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อรทัย  รักษา น.ส.อรทัย  รักษา เสนอราคารายเดียว 39/2562 ลว. 3 พ.ค. 62

99 จ้างเหมาประกอบอาหารเย็นโครงการงารพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางมาลัย  ยาวุธ นางมาลัย  ยาวุธ เสนอราคารายเดียว 40/2562 ลว. 3 พ.ค. 62

100
จ้างเหมาบริการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และ
ข้ึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 1,083.00 1,083.00 เฉพาะเจาะจง นายคนอง  ตาดี นายคนอง  ตาดี เสนอราคารายเดียว

41/2562 ลว. 14 พ.ค. 62

101 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงและเปล่ียนอะไหล่รถยนต์
ส่วนกลาง 1,730.00 1,730.00 เฉพาะเจาะจง อู่ฟ้าใสเจริญยนต์ อู่ฟ้าใสเจริญยนต์ เสนอราคารายเดียว

42/2562 ลว. 21 พ.ค. 62

102 จ้างเหมาจัดท าตรายาง จ านวน 6 รายการ 
(คลัง) 2,590.00 2,590.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนครน่านเซ็นเตอร์ ร้านนครน่านเซ็นเตอร์ เสนอราคารายเดียว

43/2562 ลว. 21 พ.ค. 62



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลยอด  อ าเภอสองแคว  จังหวัดน่าน
ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง
ผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคา

103
จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. ในพ้ืนท่ีต าบลยอดและศพด.ใน
สังกัด 276,515.20 276,515.20 เฉพาะเจาะจง

บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ 
จ ากัด

บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ 
จ ากัด เสนอราคารายเดียว

2/2562 ลว. 15 พ.ค. 62

104 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตาม
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าน 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีระซัพพลาย ร้านพีระซัพพลาย

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

42/2562 ลว. 7 มิ.ย. 62 

105 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เคร่ืองส ารอง
ไฟฟ้า) (สป.) จ านวน 1 เคร่ือง 2,290.00 2,290.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภัทรคอมพิวเตอร์ ร้านภัทรคอมพิวเตอร์

เสนอราคาต่ าสุด 43/2562 ลว. 7 มิ.ย. 62

106 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10 รายการ 28,740.00 28,740.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทพบูรณกิจ กรุ๊ป หจก.เทพบูรณกิจ กรุ๊ป เสนอราคารายเดียว 44/2562 ลว. 7 มิ.ย. 62

107
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 6,
 7, 8 บ้านสะเกิน หมู่ท่ี 1

402,000.00 402,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผาช้างการก่อสร้าง หจก.ผาช้างการก่อสร้าง เสนอราคาต่ าสุด 6/2562 ลว. 11 มิ.ย. 62

108 สัญญาจ้างวิศวกรรมออกแบบและรับรองแบบ
งานก่อสร้าง จ านวน 8 โครงการ 31,545.00 31,545.00 เฉพาะเจาะจง นายบันฑิต  ทองค า นายบันฑิต  ทองค า

เสนอราคาต่ าสุด 8/2562 ลว. 14 มิ.ย. 62

109 สัญญาซ้ือขายเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน (ส านักปลัด) 15,900.00 15,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภัทรคอมพิวเตอร์ ร้านภัทรคอมพิวเตอร์

เสนอราคาต่ าสุด 4/2562 ลว. 11 มิ.ย. 62


