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แบบรายสรุปผลงานการจัดซือ้จดัจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ณ วันที ่  30  เมษายน   2565  

ชื่อหน่วยงานทะเบียนทรัพย์สินและพสัด ุ กองคลัง  เทศบาลต าบลกองควาย  อ าเภอเมอืงน่าน   จังหวัดน่าน 
 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี  2565 

ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่
ได้รับ(บาท) 

สัญญาจ้าง/
บันทึก

ข้อตกลง 

จ านวนเงิน
ท าสัญญา 

 
ผู้รับจ้าง /

ผู้ขาย 

วันที่ลง
นาม 

สิ้นสุด
สัญญา 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

วิธีด าเนินการ 

1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม

สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้า บ้าน

ดอนน้้าครก หมูท่ี่ 2 

3,082,000.00

บาท 
28/2565 
24 มีนาคม 
2565
๑,๓๓๔,๑๔๘.๐๐ 
บาท 

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เค 
เพาเวอร์ 
แอนด์ 

คอนสทรัคชั่น 

๒๔  มีนาคม  
๒๕๖๕   

๒๒ มิถุนายน 
๒๕๖๕ 

1,747852 
บาท 

อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้าง  

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนแอสฟัลติคอนกรีต บ้าน
น้ าครกใหม่พัฒนา     หมู่ที่ 9  

3,573,000.00 
บาท 

3/2565 
วันที่ ๒๐ 
มกราคม ๒๕๖๕ 
๓,๕๗๐,๐๐๐.๐๐ 
บาท 

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ดวงดี
คอนกรีต 

๒๑ มกราคม 
๒๕๖๕ 

๒๐ เมษายน 
๒๕๖๕ 

3,000 บาท แล้วเสร็จ 
เบิกจ่าย

งบประมาณแล้ว 

วิธีคัดเลือก 
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กันเงิน เทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย ปี 2564 
 

ล าดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ี
ได้รับ(บาท) 

สัญญาจ้าง/
บันทึก

ข้อตกลง 

จ านวนเงินท า
สัญญา 

 
ผู้รับจ้าง /ผู้ขาย 

วันที่ลง
นาม 

สิ้นสุดสัญญา งบประมาณ
คงเหลือ 

ผลการปฏิบัติงาน วิธีด าเนินการ 

1. โครงการปรับปรุงระบบ

ประปาหมูบ่้าน บ้านน้้าครก

ใหม่ หมูท่ี่ 4                 

ต้าบลกองควาย อ้าเภอเมอืง

น่าน จังหวัดน่าน   

197,000

บาท 
21/2565 
10 ก.พ.
2565 

บ.โฟโต้วิศวกรรม 
จ ากัด 

197,000 บาท 

10 ก.พ.
65 

11 พ.ค. 
65 

0 บาท ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

เบิกจ่ายแล้ว 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

2. ก่อสร้างระบบระบายน้้า

คอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านน้้า

ครกเก่า หมู่ที่ 5 ต้าบลกอง

ควาย อ้าเภอเมอืงน่าน 

จังหวัดน่าน   

209,000.-

บาท 
20/2565 
10 มี.ค.65 

หจก.กรรณิการ์ ม.
กิจเจิรญ 

209,000 บาท 

11 ก.พ.
65 

11 พ.ค.65 0 บาท ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

เบิกจ่ายแล้ว 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

3. โครงการปรับปรุงระบบ

ระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  

บ้านน้้าครกเก่า              

หมูท่ี่ 5 

197,000

บาท 

21/2565 
10 ก.พ.65 

บ.โฟโต้วิศวกรรม 
จ ากัด 

197,000 

11 ก.พ.
65 

11 พ.ค.65 0 บาท ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

เบิกจ่ายแล้ว 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

4. ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 

เทศบาลต้าบลกองควาย  

อ้าเภอเมืองนา่น  จังหวัดน่าน 

97,000 บาท 1/2565 
23 ก.พ.65 

บ.โฟโต้วิศวกรรม 
จ ากัด 

87,000 

23 ก.พ.
65 

8 พ.ค.64  0 บาท ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

เบิกจ่ายแล้ว 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
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เทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย ปี 2565 
 

ล าดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ี
ได้รับ(บาท) 

สัญญาจ้าง/
บันทึก

ข้อตกลง 

จ านวนเงินท า
สัญญา 

 
ผู้รับจ้าง /ผู้ขาย 

วันที่ลง
นาม 

สิ้นสุดสัญญา งบประมาณ
คงเหลือ 

ผลการปฏิบัติงาน วิธีด าเนินการ 

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บ้านนาผา หมู่ที่ 3 

ต้าบลกองควาย  อ้าเภอเมือง

น่าน  จังหวัดน่าน              

245,000 

บาท 
22/2565 
22 ก.พ.65 

ร้านเทพพิรุณ 
245,000 บาท 

22 ก.พ.
65 

23 พ.ค.65 0 บาท ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

เบิกจ่ายแล้ว 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บ้านน้้าครกใหม่พัฒนา 

หมูท่ี่ 9 ต้าบลกองควาย 

อ้าเภอเมืองนา่น จังหวัดน่าน              

249,000 

บาท 

29/2565 
25 มี.ค.65 

หจก.ธนชัย คอน
สตรัคชั่น 

242,000 บาท 

25 มี.ค.
65 

24 พ.ค.65 7,000 บาท ก าลังด าเนินการ วิธีเฉพาะเจาะจง 

3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บ้านผาสุกพัฒนา  หมู่

ที่ 7  ต้าบลกองควาย  

อ้าเภอเมืองนา่น  จังหวัดน่าน              

253,000 

บาท 

30/2565 
25 มี.ค.65 

หจก.ธนชัย คอน
สตรัคชั่น 

243 
243,000 

25 มี.ค.
65 

24 พ.ค.65 0 บาท ก าลังด าเนินการ วิธีเฉพาะเจาะจง 

4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บ้านน้้าครกใหม่เกาะ

สวรรค์  หมู่ที่ 10  ต้าบล

กองควาย  อ้าเภอเมอืงน่าน  

จังหวัดน่าน 

150,000 

บาท 

25/2565 
8 มี.ค.65 

บ.โฟโต้วิศวกรรม 
จ ากัด 

150,000 

6 มิ.ย.65 6 มิ.ย.65 0 บาท ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

เบิกจ่ายแล้ว 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
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5. โครงการก่อสร้างระบบ

ระบายน้้าคอนกรีต       

เสริมเหล็ก  บ้าน้้าครกเก่า 

หมูท่ี่ 5 

96,000.-บาท 27/2565 
11 มี.ค.65 

หจก.กรรณิการ์         
ม.กิจเจิรญ 
96,000 

23 ก.พ.
65 

24 เม.ย.65 0 ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

เบิกจ่ายแล้ว 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

9. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 

เทศบาลต้าบลกองควาย   

1,137,000 

บาท 

      รอด าเนินการ 

10 ปรับปรุงถนนลูกรังรอบหนอง
น้ าครก บ้านนาผา หมู่ที่ 3,บ้าน
น้ าครกใหม่  หมู่ที่ 4 ต าบลกอง
ควาย 

120,000 บาท 1/2565 
18 พ.ย.65 

หจก.สรรเสริญการ
สร้าง  

120,000 บาท 

18 ก.ย.
64 

18 ธ.ค.64 0 ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

เบิกจ่ายแล้ว 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

11. จา้งเหมาประกอบดัดแปลง 

ต่อเตมิ ปรับปรุง รถยนต์

ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 

80-5167 น่าน เป็นรถ

กระเชา้ไฟฟ้า 

280,000 บาท 20/2565 
7 ก.พ.65 

อู่ทรัพย์โพธิ์ทอง          
คัลเลอร์ 

280,000 

7 ก.ย.65 8 พ.ค.65 0 ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

เบิกจ่ายแล้ว 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

12 ปรับปรุงถนนดินลูกรัง    

บ้านธงหลวง   หมูท่ี่ 1  

ต้าบลกองควาย  อ้าเภอเมือง

น่าน  จังหวัดน่าน 

76,000 บาท 2/2565 
23 .ค.65 

หจก กรรณิการ์ ม.
กิจเจริญ 

23 ธ.ค.
65 

20 ก.พ.65 0 ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

เบิกจ่ายแล้ว 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

 


