แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

รายชื่อผู้เสนอราคา
วิธซี ื้อหรือจ้าง และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่
โดยสรุป
ตกลงซื้อหรือจ้าง
ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ประจําเดือน ตุลาคม 61
2 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่งานแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 2562
ระยะเวลาจ้าง 1 ปี
3 จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
1 เครื่อง ระยะเวลา 1 ปี
4 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่
2/2561 สําหรับโรงเรียนบ้าน
ล้องอ้อ
5 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่
2/2561 สําหรับโรงเรียนบ้าน
ล้องอ้อ
6 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่
2/2561 สําหรับโรงเรียนในสังกัด
สพฐ.จํานวน 6 โรงเรียน

488.15
84,000.00

30,000.00

488.15 เฉพาะเจาะจง บจก.จงธนาปิโตรเลียม/ บจก.จงธนาปิโตรเลียม/ เป็นผู้ขายโดยตรง
488.15
488.15
84,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรวัฒน์ เรือนมอย/ นายวีรวัฒน์ เรือนมอย/
84,000.00
84,000.00

CNTR-0041/62
ลว. 1/10/61
CNTR-0001/62
ลว. 1/10/61

30,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฝางก๊อปปี้เซ็นเตอร์/ ร้านฝางก๊อปปี้เซ็นเตอร์/ เป็นผู้ขายโดยตรง CNTR-0002/62

30,000.00
30,000.00
ลว. 1/10/61
185,660.80 .
เฉพาะเจาะจง บจก.โกลด์มิลค์/
บจก.โกลด์มิลค์/
เป็นผู้ขายโดยตรง CNTR-0036/62
185,660.80
185,660.80
ลว. 22/10/61
(ยกเลิกสัญญา)
185,660.80 185,660.80 เฉพาะเจาะจง บจก.โกลด์มิลค์/
บจก.โกลด์มิลค์/
เป็นผู้ขายโดยตรง CNTR-0037/62
185,660.80
185,660.80
ลว. 22/10/61
896,170.40

896,170.40 เฉพาะเจาะจง บจก.โกลด์มิลค์/
บจก.โกลด์มิลค์/
เป็นผู้ขายโดยตรง CNTR-0039/62
896,170.40
896,170.40
ลว. 31/10/61

7 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. ย่าน
ชุมชน ชนิด ข-30 ขนาดกว้าง 0.30
ม. สูง 0.30 ม. ยาว 94 ม. และ
ขนาดกว้าง 0.30 ม. สูง 0.50 ม.
ยาว 106 ม. ณ บ้านหนองยาว ม.7
8 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ประจําเดือน พฤศจิกายน 61
9 จ้างเหมาจัดทําปูายประชาสัมพันธ์
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 2561
10 ซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด. 8 ศูนย์
11 ซื้อครุภณ
ั ฑ์สํานักงาน เก้าอี้สํานักงาน
จํานวน 10 ตัว
12 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 27
รายการ
13 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ประจําเดือน ธันวาคม 61
14 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ประจําเดือน มกราคม 62
15 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 62
16 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 6 รายการ
17 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

588,500.00

615,940.00 ประกวดราคาฯ บจก.เชียงใหม่สหศิลา/ บจก.เอส เอ็น คอนกรีต/ เสนอราคาต่ําสุด CNTR-0035/62
(e-bidding)
570,000.00
506,000.00
ลว. 25/10/61
บจก.เอส เอ็น คอนกรีต/
506,000.00

461.68

-

450.00

-

148,997.52
18,500.00

เฉพาะเจาะจง บจก.จงธนาปิโตรเลียม/ บจก.จงธนาปิโตรเลียม/ เป็นผู้ขายโดยตรง CNTR-0086/62
461.68
461.68
ลว. 1/11/61
เฉพาะเจาะจง ร้านสไมล์ อิงค์เจ็ท/
ร้านสไมล์ อิงค์เจ็ท/
เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0054/62
450.00
450.00
ลว. 7/11/61

######### เฉพาะเจาะจง บจก.โกลด์มิลค์/
19,900.00 เฉพาะเจาะจง

21,169.00

-

เฉพาะเจาะจง

223.52

-

เฉพาะเจาะจง

509.05

-

เฉพาะเจาะจง

304.49

-

เฉพาะเจาะจง

13,300.00 397.83

เฉพาะเจาะจง
-

เฉพาะเจาะจง

บจก.โกลด์มิลค์/
เป็นผู้ขายโดยตรง
148,997.52
148,997.52
ร้านศรีทองเฟอร์นิเจอร์/ ร้านศรีทองเฟอร์นิเจอร์/ เป็นผู้ขายโดยตรง
18,000.00
18,000.00
ร้าน ป.นานาภัณฑ์/
ร้าน ป.นานาภัณฑ์/
เป็นผู้ขายโดยตรง
21,169.00
21,169.00
บจก.จงธนาปิโตรเลียม/ บจก.จงธนาปิโตรเลียม/ เป็นผู้ขายโดยตรง
223.52
223.52
บจก.จงธนาปิโตรเลียม/ บจก.จงธนาปิโตรเลียม/ เป็นผู้ขายโดยตรง
509.05
5,099.05
บจก.จงธนาปิโตรเลียม/ บจก.จงธนาปิโตรเลียม/ เป็นผู้ขายโดยตรง
304.49
304.49
คลีนิคคอม อินโฟร์ เซอร์วสิ ค/ ลีนิคคอม อินโฟร์ เซอร์วสิ เป็
/ นผู้ขายโดยตรง
13,300.00
13,300.00
บจก.จงธนาปิโตรเลียม/ บจก.จงธนาปิโตรเลียม/ เป็นผู้ขายโดยตรง

CNTR-0060/62
ลว. 14/11/61
CNTR-0077/62
ลว. 27/11/61
CNTR-0080/62
ลว. 27/11/61
CNTR-0108/62
ลว. 3/12/61
CNTR-0146/62
ลว. 2/1/62
CNTR-0186/62
ลว. 1/2/62
CNTR-0155/62
ลว. 8/2/62
CNTR-0239/62

ประจําเดือน มีนาคม 62
18 จ้างเหมาผู้ปฏิบตั ิงานระบบ
โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน เดือน มีนาคม-กันยายน
19 จ้าเหมาทําความสะอาดเครื่องปรับ
อากาศ 420-48-0003
20 ซื้อวัสดุสํานักงาน 8 รายการ
21 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ประจําเดือน เมษายน 62
22 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.
ชนิด ก-30 บ้านล้องอ้อ หมู่ 5
23 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.
ย่านชุมชน ชนิด ก-30 หมู่ที่ 8
บ้านเพชรไพฑูรย์
24 จ้างก่อสร้างรางส่งน้ํา คสล. ชนิด
รางริน หมู่ที่ 13 บ้านใหม่โปุงผา
25 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.
ย่านชุมชน ชนิด ก-30 หมู่ที่ 16
บ้านหนองยาวใต้
26 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ประจําเดือน พฤษภาคม 62
27 ซื้ออาหารเสริม(นม) สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 8 ศูนย์

52,500.00

-

500.00

-

1,537.00
188.20
358,300.00
391,000.00

495,000.00

495,900.00

119.16
52,350.48

397.83
397.83
เฉพาะเจาะจง น.ส.ศุภรัตน์ ศีลา/
น.ส.ศุภรัตน์ ศีลา/
52,500.00
52,500.00

ลว. 1/3/62
CNTR-0187/62
ลว. 1/3/62

เฉพาะเจาะจง แม่ข่าเครื่องเย็น/500.00 แม่ข่าเครื่องเย็น/500.00เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0225/62
ลว. 29/3/62
เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.นานาภัณฑ์/
ร้าน ป.นานาภัณฑ์/
เป็นผู้ขายโดยตรง CNTR-0226/62
1,537.00
1,537.00
ลว. 29/3/62
เฉพาะเจาะจง บจก.จงธนาปิโตรเลียม/ บจก.จงธนาปิโตรเลียม/ เป็นผู้ขายโดยตรง CNTR-0283/62
188.20
188.20
ลว. 1/4/62
365,020.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ฒิลาค้าวัสดุก่อสร้าง/ หจก.ฒิลาค้าวัสดุก่อสร้าง/เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0268/62
358,000.00
358,000.00
ลว. 25/4/62
395,040.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ฒิลาค้าวัสดุก่อสร้าง/ หจก.ฒิลาค้าวัสดุก่อสร้าง/เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0269/62
390,700.00
390,700.00
ลว. 25/4/62
508,080.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองชัยคอนกรีต/ หจก.เรืองชัยคอนกรีต/ เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0274/62
495,000.00
495,000.00
ลว. 29/4/62
######### เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองชัยคอนกรีต/ หจก.เรืองชัยคอนกรีต/ เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0275/62
495,000.00
495,000.00
ลว. 29/4/62
-

เฉพาะเจาะจง บจก.จงธนาปิโตรเลียม/ บจก.จงธนาปิโตรเลียม/ เป็นผู้ขายโดยตรง
119.16
119.16
52,350.48 เฉพาะเจาะจง บริษทั โกลด์มิลค์ จํากัด/ บริษทั โกลด์มิลค์ จํากัด/ เป็นผู้ขายโดยตรง
52,350.48
52,350.48

CNTR-0323/62
ลว. 1/5/62
CNTR-0291/62
ลว. 15/5/62

28 ซื้ออาหารเสริม(นม) สําหรับ
โรงเรียนบ้านล้องอ้อ
29 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.
ม.1 บ้านแม่สูนหลวง
30 ก่อสร้างรางส่งน้ํา คสล. ชนิดรางริน
บ้านสันปุาเกี๊ยะ ม.11
31 ก่อสร้างถนน คสล. และท่อลอด
เหลี่ยม คสล. บ้านต้นส้าน ม.6
32 ก่อสร้างถนน คสล. และท่อลอด
เหลี่ยม คสล. บ้านปางสัก ม.2
33 ซื้ออาหารเสริม(นม) สําหรับ
สําหรับโรงเรียนสังกัด สพป.
34 ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บา้ น
(แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) ม.17
บ้านหนองยาวเหนือ (ยาว 170)
35 ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บา้ น
(แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) ม.17
บ้านหนองยาวเหนือ (ยาว 195)
36 จ้างเหมาตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ
พร้อมทําความสะอาด
37 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร
ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร
บ้านหนองยาว หมู่ที่ 7

44,296.56
478,300.00
491,000.00
497,150.00
486,200.00
196,807.80
499,300.00

44,296.56 เฉพาะเจาะจง บริษทั โกลด์มิลค์ จํากัด/
44,296.56
444,480.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ฝางวิศวะก่อสร้าง/
444,480.00
523,870.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ฝางวิศวะก่อสร้าง/
490,000.00
510,570.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ฝางวิศวะก่อสร้าง/
497,000.00
492,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ฝางวิศวะก่อสร้าง/
486,000.00
196,807.80 เฉพาะเจาะจง บริษทั โกลด์มิลค์ จํากัด/
196,807.80
450,780.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เชียงใหม่สหศิลา/
450,500.00

บริษทั โกลด์มิลค์ จํากัด/
44,296.56
บจก.ฝางวิศวะก่อสร้าง/
444,480.00
บจก.ฝางวิศวะก่อสร้าง/
490,000.00
บจก.ฝางวิศวะก่อสร้าง/
497,000.00
บจก.ฝางวิศวะก่อสร้าง/
486,000.00
บริษทั โกลด์มิลค์ จํากัด/
196,807.80
บจก.เชียงใหม่สหศิลา/
450,500.00

เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0292/62
ลว. 15/5/62
เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0297/62
ลว. 14/5/62
เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0298/62
ลว. 14/5/62
เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0300/62
ลว. 14/5/62
เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0301/62
ลว. 14/5/62
เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0302/62
ลว. 15/5/62
เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0305/62
ลว. 17/5/62

500,000.00

501,990.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เชียงใหม่สหศิลา/ บจก.เชียงใหม่สหศิลา/ เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0306/62
500,000.00
500,000.00
ลว. 17/5/62

700.00

700.00 เฉพาะเจาะจง เอเค ไฟล์ แอนด์ อิเล็คทริค/เอเค ไฟล์ แอนด์ อิเล็คทริคเป็/ นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0312/62
700.00
700.00
ลว. 27/5/62
453,170.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เชียงใหม่สหศิลา/ บจก.เชียงใหม่สหศิลา/ เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0336/62
453,170.00
453,100.00
ลว. 6/6/62

499,980.00

38 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร
ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร
บ้านใหม่ชัยเกษม หมู่ที่ 15
39 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร
ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร
บ้านสันมะม่วง หมู่ที่ 12
40 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. ชนิด
ก-30 กว้าง 0.30 ม. สูง 0.30 ม.
ยาว 182 ม. บ้านสันดินแดง ม.9

494,750.00

452,830.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เชียงใหม่สหศิลา/ บจก.เชียงใหม่สหศิลา/ เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0337/62
452,830.00
452,800.00
ลว. 6/6/62

497,600.00

453,090.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เชียงใหม่สหศิลา/ บจก.เชียงใหม่สหศิลา/ เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0338/62
453,090.00
453,000.00
ลว. 6/6/62

494,900.00

498,390.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ฒิลาค้าวัสดุก่อสร้าง/ หจก.ฒิลาค้าวัสดุก่อสร้าง/เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0356/62
494,000.00
494,000.00
ลว. 18/6/62

41 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. ชนิด
ก-30 กว้าง 0.30 ม. สูง 0.30 ม.
42 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. ย่านชุม
ชน ชนิด ก-30 หมู่ที่ 12 บ้านสัน
มะม่วง
43 ก่อสร้างรางระบายน้ํา ย่านชุมชน
หมู่ที่ 8 บ้านนิคมเพชรไพฑูรย์
44 ก่อสร้างรางส่งน้ํา คสล. ชนิดรางริน
หมู่ที่ 4 บ้านสันปุาแดง
45 ก่อสร้างรางส่งน้ํา คสล. ชนิดรางริน
หมู่ที่ 13 บ้านใหม่โปุงผา
46 ปรับปรุงผิวการจราจรถนน คสล.
โดยเสริมผิวด้วย PARA ASPHALT
CONCRETE หมู่ 1 บ้านแม่สูนหลวง

450,000.00

449,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ฒิลาค้าวัสดุก่อสร้าง/ หจก.ฒิลาค้าวัสดุก่อสร้าง/เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0357/62
449,000.00
449,000.00
ลว. 18/6/62
501,610.00 เฉพาะเจาะจง บจก. เอสเอ็น คอนกรีต/ บจก. เอสเอ็น คอนกรีต/ เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0397/62
494,500.00
494,500.00
ลว. 3/7/62

495,000.00

226,000.00
342,000.00
342,000.00
495,100.00

226,220.00 เฉพาะเจาะจง บจก. เอสเอ็น คอนกรีต/ บจก. เอสเอ็น คอนกรีต/ เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0401/62
225,500.00
225,500.00
ลว. 3/7/62
345,450.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองชัยคอนกรีต/ หจก.เรืองชัยคอนกรีต/ เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0407/62
341,500.00
341,500.00
ลว. 4/7/62
350,640.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองชัยคอนกรีต/ หจก.เรืองชัยคอนกรีต/ เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0409/62
342,000.00
342,000.00
ลว. 4/7/62
463,610.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปราการวิศวะก่อสร้าง/หจก.ปราการวิศวะก่อสร้าง/เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0418/62
463,500.00
463,500.00
ลว. 12/7/62

47 ปรับปรุงผิวการจราจรถนน คสล.
โดยเสริมแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 5
บ้านล้องอ้อ
48 ปรับปรุงผิวการจราจรถนน คสล.
โดยเสริมผิวด้วย PARA ASPHALT
CONCRETE หมู1่ 0 บ้านสันมะเฟือง
48 ก่อสร้างรางระบายน้ํา ย่านชุมชน
หมู่ที่ 7 บ้านหนองยาว
50 ก่อสร้างรางระบายน้ํา ย่านชุมชน
หมู่ที่ 16 บ้านหนองยาวใต้
51 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 4
รายการ
52 จ้างเหมาทําปูายโครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ขนาด 2x3 ม. จํานวน 6 ผืน
53 จ้างพนักงานสํารวจ เป็นเจ้าหน้าที่

497,760.00

492,280.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปราการวิศวะก่อสร้าง/หจก.ปราการวิศวะก่อสร้าง/เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0424/62
492,000.00
492,000.00
ลว. 15/7/62

495,400.00

464,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปราการวิศวะก่อสร้าง/หจก.ปราการวิศวะก่อสร้าง/เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0419/62
463,800.00
463,800.00
ลว. 12/7/62

482,400.00

482,560.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ฒิลาค้าวัสดุก่อสร้าง/ หจก.ฒิลาค้าวัสดุก่อสร้าง/เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0423/62
482,000.00
482,000.00
ลว. 15/7/62
496,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ฒิลาค้าวัสดุก่อสร้าง/ หจก.ฒิลาค้าวัสดุก่อสร้าง/เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0424/62
496,000.00
496,000.00
ลว. 15/7/62
เฉพาะเจาะจง ร้าน คลีนิคคอม อินโฟร์ ร้าน คลีนิคคอม อินโฟร์ เป็นผู้ขายโดยตรง CNTR-0432/62
เซอร์วสิ /5,840.00
เซอร์วสิ /5,840.00
ลว. 24/7/62

496,500.00
5,840.00

3,600.00

3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซี.อาร์.กรุ๊ป/
ร้าน ซี.อาร์.กรุ๊ป/
เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0457/62
3,600.00
3,600.00
ลว. 26/7/62

12,600.00

12,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสายสวาท ไคร้วงค์น/ างสาวสายสวาท ไคร้วงค์/เป็นผู้มีคุณสมบัติ CNTR-0459/62
12,600.00
12,600.00 ครบถ้วนถูกต้อง ลว. 31/7/62

12,600.00

12,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปราณี ดีสมใจ/ นางสาวปราณี ดีสมใจ/ เป็นผู้มีคุณสมบัติ CNTR-0460/62
12,600.00
12,600.00 ครบถ้วนถูกต้อง ลว. 31/7/62

ปฏิบตั งิ านในส่วนของการสํารวจข้อมูล

ผู้ถือครองทรัพย์สินฯ จํานวน 17 หมู่
บ้าน ระยะเวลาจ้าง 2 เดือน
(โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีฯ)
54 จ้างพนักงานสํารวจ เป็นเจ้าหน้าที่
ปฏิบตั งิ านในส่วนของการสํารวจข้อมูล
ผู้ถือครองทรัพย์สินฯ จํานวน 17 หมู่บ้าน ระยะเวลาจ้าง
2 เดือน(โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีฯ)

55 จ้างพนักงานสํารวจ เป็นเจ้าหน้าที่

12,600.00

12,600.00 เฉพาะเจาะจง นายนิพฒ
ั น์ วงค์หาญ/ นายนิพฒ
ั น์ วงค์หาญ/ เป็นผู้มีคุณสมบัติ CNTR-0461/62
12,600.00
12,600.00 ครบถ้วนถูกต้อง ลว. 31/7/62

12,600.00

12,600.00 เฉพาะเจาะจง นายจตุพล กุนฝั้น/
นายจตุพล กุนฝั้น/
เป็นผู้มีคุณสมบัติ CNTR-0462/62
12,600.00
12,600.00 ครบถ้วนถูกต้อง ลว. 31/7/62

6,300.00

6,300.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย คําหว่าง/ นายเอกชัย คําหว่าง/ เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0458/62
6,300.00
6,300.00
ลว. 31/7/62

ปฏิบตั งิ านในส่วนของการสํารวจข้อมูล

ผู้ถือครองทรัพย์สินฯ จํานวน 17 หมู่
บ้าน ระยะเวลาจ้าง 2 เดือน
(โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีฯ)
56 จ้างพนักงานสํารวจ เป็นเจ้าหน้าที่
ปฏิบตั งิ านในส่วนของการสํารวจข้อมูล

ผู้ถือครองทรัพย์สินฯ จํานวน 17 หมู่
บ้าน ระยะเวลาจ้าง 2 เดือน
(โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีฯ)
57 จ้างเหมาจัดทําโปรแกรมสําเร็จรูป
สํารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ
58 ซื้อวัสดุสํานักงาน กระดาษ จํานวน
2 รายการ
59 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. ย่านชุมชน
ชนิด ก-30 บ้านสันติพฒ
ั นา ม.14

6,850.00
496,000.00

60 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. ย่านชุมชน
ชนิด ก-30 บ้านสันติพฒ
ั นา ม.14

496,000.00

61 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. ย่านชุมชน
ชนิด ก-30 บ้านสันติพฒ
ั นา ม.14

496,000.00

6,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฝางก๊อปปี/้
6,850.00
495,850.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ซีทรู ดีไซน์ แอนด์
คอนสตรัคชั่น/
495,850.00
495,850.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ซีทรู ดีไซน์ แอนด์
คอนสตรัคชั่น/
495,850.00
495,850.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ซีทรู ดีไซน์ แอนด์
คอนสตรัคชั่น/
495,850.00

ร้านฝางก๊อปปี/้
6,850.00
บจก.ซีทรู ดีไซน์ แอนด์
คอนสตรัคชั่น/
495,850.00
บจก.ซีทรู ดีไซน์ แอนด์
คอนสตรัคชั่น/
495,850.00
บจก.ซีทรู ดีไซน์ แอนด์
คอนสตรัคชั่น/
495,850.00

เป็นผู้ขายโดยตรง CNTR-0470/62
ลว. 14/8/62
เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0486/62
ลว. 21/8/62
(ยกเลิก)
เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0487/62
ลว. 21/8/62
(ยกเลิก)
เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0488/62
ลว. 21/8/62

62 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. ย่านชุมชน
ชนิด ก-30 บ้านปางสัก ม.2
63 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. ย่านชุมชน
ชนิด ก-30 บ้านแม่สูนน้อย ม.3
64 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. ย่านชุมชน
ชนิด ก-30 บ้านแม่สูนน้อย ม.3
65 จ้างเหมาจัดทําปูายโครงการอบรมเพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวการจัดซื้อจัดจ้างฯ
ขนาด 1x3 เมตร
66 จัดซื้อวัสดุอปุ กรณ์ตามโครงการอบรมเพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวการจัดซื้อจัดจ้างฯ

313,000.00
352,600.00
352,600.00
300.00

1,200.00

67 ซ่อมสร้างถนน คสล.และรางระบายน้ํา
คสล. หมู่ 14 บ้านสันติพฒ
ั นา

480,600.00

68 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 16 รายการ

16,626.00

69 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงประจําเดือน ก.ย. 62

268.31

70 จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมรถ
จักรยานยนต์ คมม 339 ชม.
71 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. หมู่ 15
บ้านใหม่ชัยเกษม
72 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. หมู่ 6
บ้านต้นส้าน

3,680.00
494,800.00
413,500.00

314,190.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองชัยคอนกรีต/
313,000.00
353,480.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองชัยคอนกรีต/
352,000.00
353,480.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองชัยคอนกรีต/
352,000.00
300.00 เฉพาะเจาะจง ซี อาร์ กรุ๊ป/
300.00

หจก.เรืองชัยคอนกรีต/
313,000.00
หจก.เรืองชัยคอนกรีต/
352,000.00
หจก.เรืองชัยคอนกรีต/
352,000.00
ซี อาร์ กรุ๊ป/
300.00

เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0495/62
ลว. 22/8/62
เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0499/62
ลว. 22/8/62
เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0500/62
ลว. 22/8/62
เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0518/62
ลว. 27/8/62

1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฝางธุรกิจ/
1,200.00
478,800.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ซีทรู ดีไซน์ แอนด์
คอนสตรัคชั่น/
478,800.00
16,626.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฝางธุรกิจ/
16,626.00
268.31 เฉพาะเจาะจง บจก.จงธนาปิโตรเลียม/
268.31
3,680.00 เฉพาะเจาะจง นายแก้ว คําปัน/
3,680.00
496,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองชัยคอนกรีต/
494,000.00
413,820.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองชัยคอนกรีต/
413,000.00

ร้านฝางธุรกิจ/
1,200.00
บจก.ซีทรู ดีไซน์ แอนด์
คอนสตรัคชั่น/
478,800.00
ร้านฝางธุรกิจ/
16,626.00
บจก.จงธนาปิโตรเลียม/
268.31
นายแก้ว คําปัน/
3,680.00
หจก.เรืองชัยคอนกรีต/
494,000.00
หจก.เรืองชัยคอนกรีต/
413,000.00

เป็นผู้ขายโดยตรง CNTR-0519/62
ลว. 27/8/62
เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0530/62
ลว. 5/9/62
เป็นผู้ขายโดยตรง CNTR-0572/62
ลว. 10/9/62
เป็นผู้ขายโดยตรง CNTR-0578/62
ลว. 30/8/62
CNTR-0538/62
ลว. 6/9/62
เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0578/62
ลว. 17/9/62
เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0579/62
ลว. 17/9/62

73 ก่อสร้างรางส่งน้ํา คสล. หมู่ 11
บ้านสันปุาเกี๊ยะ
74 จัดจ้างเหมาบริการนายณัฐพล ญาติฝูง
ระยะเวลา 12 เดือน
75 จัดจ้างเหมาบริการนายวัฒนชัย ใจมา
ระยะเวลา 12 เดือน
76 จัดจ้างเหมาซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์พาหนะและขนส่ง
เลขทะเบียน ขท 793 เชียงใหม่
77 จัดจ้างเหมาติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงรอบคัน
สําหรับรถบรรทุกแบบเปิดข้างเทท้ายติดตั้ง
กระเช้าไฟฟูา หมายเลขทะเบียน 82-8160
78 จัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ
จํานวน 5 รายการ
79 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จํานวน 55 รายการ
เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการฯ
80 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 18 รายการ

491,300.00

516,540.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองชัยคอนกรีต/ หจก.เรืองชัยคอนกรีต/ เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0582/62
491,000.00
491,000.00
ลว. 20/9/62
84,000.00
84,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล ญาติฝูง/
นายณัฐพล ญาติฝูง/
สะดวก,รวดเร็ว CNTR-0028/62
84,000.00
84,000.00
ลว. 1 ต.ค..61
90,000.00
90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัฒนชัย ใจมา/
นายวัฒนชัย ใจมา/
สะดวก,รวดเร็ว CNTR-0029/62
90,000.00
90,000.00
ลว. 1 ต.ค..61
5,710.00
1,440.00

11,800.00
30,249.00
3,305.00

81 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง

700.00

82 จ้างเหมาซ่อมแซมฝาครอบวาล์วน้ํามันและ
ตรวจเช็คตามระยะรถส่วนกลาง เลขทะเบียน
82-8160

13,188.29

5,710.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฝางยานยนต์/
ร้านฝางยานยนต์/
อยู่ในพื้นที,่ รวดเร็ว CNTR-0042/62
5,710.00
5,710.00
ลว. 30 ต.ค.61
1,440.00 เฉพาะเจาะจง พีรพัฒน์ธรุ กิจยนต์/
พีรพัฒน์ธรุ กิจยนต์/
อยูใ่ นพื้นที,่ รวดเร็ว CNTR-0209/62
1,440.00
1,440.00
ลว. 20 มี.ค.62
11,800.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ศุภลักษณ์การไฟฟูา/ บจ.ศุภลักษณ์การไฟฟูา/ สะดวก,รวดเร็ว CNTR-0278/61
11,800.00
11,800.00
ลว. 23 เม.ย.62
30,249.00 เฉพาะเจาะจง บจ.พี.ที.คอนกรีตเชียงใหม่ บจ.พี.ที.คอนกรีตเชียงใหม่ สะดวก,รวดเร็ว CNTR-0320/61
30,249.00
30,249.00
ลว. 27 พ.ค.62
3,305.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฝางธุรกิจ/
ร้านฝางธุรกิจ/
สะดวก,รวดเร็ว CNTR-0363/62
3,305.00
3,305.00
ลว.17 มิ.ย.62
ร้านแม่ข่าเครื่องเย็น/
700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแม่ข่าเครื่องเย็น/
สะดวก,รวดเร็ว CNTR-0377/62
700.00
700.00
ลว.25 มิ.ย.62
บริษทั ธารา จํากัด/
13,188.29 เฉพาะเจาะจง บริษทั ธารา จํากัด/
เฉพาะทาง CNTR-0410/62
13,188.29
13,188.29
ลว.21 มิ.ย.62

83 จ้างเหมาบริการปฏิบตั ิงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
และดูแลรับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข
ทะเบียน ขท793 เชียงใหม่
รายเดือนๆละ 7,000 บาท(3 เดือน)
84 จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์สํารวจ จํานวน 2 รายการ

21,000.00

21,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติณัฏฐ์ พวงสายใจ นายกิตติณัฏฐ์ พวงสายใจ
21,000.00
21,000.00

56,500.00

56,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทคโนเซอร์เวย์/ หจก.เทคโนเซอร์เวย์/
สะดวก,รวดเร็ว CNTR-0404/62
56,500.00
56,500.00
ลว.3 ก.ค.62
6206.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทคโนเซอร์เวย์/ หจก.เทคโนเซอร์เวย์/
สะดวก,รวดเร็ว CNTR-0376/62
6,206.00
6,206.00
ลว.25 มิ.ย.62
4,650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฝางก็อปปี้เซ็นเตอร์/ ร้านฝางก็อปปี้เซ็นเตอร์/ สะดวก,รวดเร็ว CNTR-0484/62
4,650.00
4,650.00
ลว.13 ส.ค.62

ั ฑ์สํารวจ จํานวน 1 รายการ
85 จัดจ้างครุภณ

6206.00

86 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ
เพื่อใช้ปฏิบตั ิงานอบต.แม่สูน

4,650.00

87 จัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ จํานวน 1 รายการ
เพื่อใช้ปรับปรุงบ้านพักของอบต.แม่สูน
88 จัดจ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อมแซม
รถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน ขท-793 ชม.
89 จัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ จํานวน 5 รายการ
เพื่อซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ บ้านเพชรไพฑูรย์
หมู่ที่ 8 จํานวน 6 จุด
90 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

680.00
9,100.00
2,538.00

4,800.00

91 จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา

8,890.00

92 จ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์
รถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน ขท-793 ชม.

8,500.00

เฉพาะทาง

CNTR-0387/62
ลว.28 มิ.ย.62

680.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ศุภลักษณ์การไฟฟูา/ บจก.ศุภลักษณ์การไฟฟูา/ สะดวก,รวดเร็ว CNTR-0485/62
680.00
680.00
ลว. 13 ส.ค.62
9,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฝางยานยนต์/
ร้านฝางยานยนต์/
สะดวก,รวดเร็ว CNTR-0529/62
9,100.00
9,100.00
ลว. 23 ส.ค.62
2,538.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ศุภลักษณ์การไฟฟูา/ บจก.ศุภลักษณ์การไฟฟูา/ สะดวก,รวดเร็ว CNTR-0521/62
2,538.00
2,538.00
ลว. 29 ส.ค.62
4,800.00 เฉพาะเจาะจง คลีนิคคอม อินโฟร์ เซอร์วสิ คลีนิคคอม อินโฟร์ เซอร์วสิ สะดวก,รวดเร็ว CNTR-0537/62
4,800.00
4,800.00
ลว. 5 ก.ย.62
8,890.00 เฉพาะเจาะจง คลีนิคคอม อินโฟร์ เซอร์วสิ คลีนิคคอม อินโฟร์ เซอร์วสิ สะดวก,รวดเร็ว CNTR-0544/62
8,890.00
8,890.00
ลว. 5 ก.ย.62
8,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฝางยานยนต์/
ร้านฝางยานยนต์/
สะดวก,รวดเร็ว CNTR-0565/62
8,500.00
8,500.00
ลว. 6 ก.ย.62

93 จัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ จํานวน 6 รายการ
94 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ
ผ้าม่านหน้าต่างและผ้าม่านประตู
96 ค่าจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งเด็กเล็ก
ก่อนวัยเรียน
97 ค่าจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งเด็กเล็ก
ก่อนวัยเรียน
98 ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบตั ิงาน
ตําแหน่ง ครูคณิตศาสตร์
99 จ้างเหมารถรับ – ส่ง เด็กเล็ก
ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านสันมะม่วง
100 จ้างเหมารถรับ – ส่ง เด็กเล็ก
ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านสันปุาแดง
101 ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบตั ิงาน
ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านต้นส้าน
102 จ้างเหมาทําปูายโครงการอนุรักษ์
สืบสานประเพณียี่เป็งตําบลแม่สูน
103 จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุม
โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณียี่เป็งฯ
104 จ้างเหมาทําท่าน้ําและซุ้มประตูปาุ
โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณียี่เป็งฯ
105 จัดซื้อน้ําดื่ม น้ําแข็ง โครงการอนุรักษ์
สืบสานประเพณียี่เป็งตําบลแม่สูน

22,350.00
6,420.00
3,000.00
3,000.00
8,000.00
36,000.00
36,000.00
96,000.00
1,800.00
6,000.00
29,385.00
2,200.00

22,350.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ศุภลักษณ์การไฟฟูา/ บจก.ศุภลักษณ์การไฟฟูา/
22,350.00
22,350.00
6,420.00 เฉพาะเจาะจง แสงทองผ้าม่าน สาขาฝาง แสงทองผ้าม่าน สาขาฝาง
6,420.00
6,420.00
3,000.00 ตกลงราคา นายประวัติ เหล็กใหญ่/ นายประวัติ เหล็กใหญ่/
3,000.00
3,000.00
3,000.00 ตกลงราคา นายสมยศ สอนปันติ/ นายสมยศ สอนปันติ/
3,000.00
3,000.00
8,000.00 ตกลงราคา น.ส.เบญจมาศ ชนะพรหมน.ส.เบญจมาศ ชนะพรหม
8,000.00
8,000.00
3,000.00 ตกลงราคา นายประวัติ เหล็กใหญ่/ นายประวัติ เหล็กใหญ่/
3,000.00
3,000.00
3,000.00 ตกลงราคา นายสมยศ สอนปันติ/ นายสมยศ สอนปันติ/
3,000.00
3,000.00
8,000.00 ตกลงราคา น.ส.เบญจมาศ ชนะพรหมน.ส.เบญจมาศ ชนะพรหม
8,000.00
8,000.00
150.00 ตกลงราคา ร้าน ซี อาร์ กรุ๊ป/
ร้าน ซี อาร์ กรุ๊ป/
150.00
150.00
6,000.00 ตกลงราคา นายทองยุทธ์ ชัยยะสุ/ นายทองยุทธ์ ชัยยะสุ/
6,000.00
6,000.00
29,385.00 ตกลงราคา นางยุพนิ ไชยสิทธิ/์
นางยุพนิ ไชยสิทธิ/์
29,385.00
29,385.00
2,200.00 ตกลงราคา นางจันทร์หอม จินะ/ นางจันทร์หอม จินะ/
2,200.00
2,200.00

สะดวก,รวดเร็ว CNTR-0560/62
ลว. 9 ก.ย.62
สะดวก,รวดเร็ว CNTR-0580/62
ลว. 16 ก.ย.62
มีอาชีพโดยตรง CNTR-0004/62
ลว. 1 ต.ค.61
มีอาชีพโดยตรง CNTR-0003/61
ลว. 1 ต.ค. 61
มีอาชีพโดยตรง CNTR-0005/61
ลว. 1 ต.ค.61
มีอาชีพโดยตรง CNTR-0004/62
ลว. 1 ต.ค.61
มีอาชีพโดยตรง CNTR-0003/62
ลว. 1 ต.ค. 61
มีอาชีพโดยตรง CNTR-0005/62
ลว. 1 ต.ค.61
มีอาชีพโดยตรง CNTR-0066/62
ลว. 15 พ.ย.61
มีอาชีพโดยตรง CNTR-0069/62
ลว. 19 พ.ย.61
มีอาชีพโดยตรง CNTR-0075/62
ลว. 12 พ.ย.61
มีอาชีพโดยตรง CNTR-0068/62
ลว. 19 พ.ย.61

106 ค่าจัดซื้อวัสดุของรางวัลวันเด็กแห่งชาติ

48,800.00

107 จ้างเหมาทําปูายโครงการวันเด็ก

1,200.00

108 จ้างเหมาทําปูายโครงการฯ
ตั้งธรรมหลวง/เทศน์มหาชาติ
109 จัดซื้อเครื่องไทยธรรมและกัณฑ์เทศน์
ตั้งธรรมหลวง/เทศน์มหาชาติ
110 ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงและระบบ
ไฟฟูา ตั้งธรรมหลวง/เทศน์มหาชาติ
111 ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ฯ
ตั้งธรรมหลวง/เทศน์มหาชาติ
112 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

1,200.00
19,000.00
5,000.00
15,000.00
5,400.00

113 จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

3,790.00

114 จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

11,370.00

115 จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
ตั้งธรรมหลวง/เทศน์มหาชาติ
116 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน
ไฟฟูา ตั้งธรรมหลวง/เทศน์มหาชาติ
จริยธรรมและศีลธรรมของเยาวชนฯ

16,990.00
9,892.00

48,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเทน เทนสื่อการสอน/ ร้านเทน เทนสื่อการสอน/
48,800.00
48,800.00
1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซี.อาร์ กรุ๊ป/
ร้าน ซี.อาร์ กรุ๊ป/
1,200.00
1,200.00
1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซี.อาร์ กรุ๊ป/
ร้าน ซี.อาร์ กรุ๊ป/
1,200.00
1,200.00
19,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้องแวว/
ร้านน้องแวว/
19,000.00
19,000.00
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญศรี สอนปันติ / นายบุญศรี สอนปันติ /
5,000.00
5,000.00
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคํา คําตั๋น/
นายคํา คําตั๋น/
15,000.00
15,000.00
5,400.00 เฉพาะเจาะจง คลินิกคอมอินโฟร์เซอร์วสิ คลินิกคอมอินโฟร์เซอร์วสิ
5,400.00
5,400.00
3,790.00 เฉพาะเจาะจง คลินิกคอมอินโฟร์เซอร์วสิ คลินิกคอมอินโฟร์เซอร์วสิ
3,790.00
3,790.00
11,370.00 เฉพาะเจาะจง คลินิกคอมอินโฟร์เซอร์วสิ คลินิกคอมอินโฟร์เซอร์วสิ
11,370.00
11,370.00
16,990.00 เฉพาะเจาะจง คลินิกคอมอินโฟร์เซอร์วสิ คลินิกคอมอินโฟร์เซอร์วสิ
16,990.00
16,990.00
9,892.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.นานาภัณฑ์/
ร้าน ป.นานาภัณฑ์/
9,892.00
9,892.00

มีอาชีพโดยตรง CNTR-0112/62
ลว. 2 ม.ค.62
มีอาชีพโดยตรง CNTR-0113/62
ลว. 2 ม.ค. 62
มีอาชีพโดยตรง CNTR-0139/62
ลว. 25 ม.ค. 62
มีอาชีพโดยตรง CNTR-0140/62
ลว. 25 ม.ค. 62
มีอาชีพโดยตรง CNTR-0141/62
ลว. 25 ม.ค. 62
มีอาชีพโดยตรง CNTR-0132/62
ลว. 25 ม.ค. 62
มีอาชีพโดยตรง CNTR-0157/62
ลว. 6 ก.พ.62
มีอาชีพโดยตรง CNTR-0156/62
ลว. 6 ก.พ. 62
มีอาชีพโดยตรง CNTR-0159/62
ลว. 6 ก.พ. 62
มีอาชีพโดยตรง CNTR-0158/62
ลว. 6 ก.พ. 62
มีอาชีพโดยตรง CNTR-0160/62
ลว. 6 ก.พ. 62
ลว. 1 มี.ค.62

117 จ้างเหมาทําอาหาร โครงการอบรม
จริยธรรมและศีลธรรมฯ
118 จ้างเหมาทําอาหารว่างและเครื่องดื่ม
โครงการอบรมจริยธรรมและศีลธรรมฯ
119 จ้างเหมาทําปูายโครงการ กิจกรรมวัด
ประชารัฐ สร้างสุขพัฒนาวัดฯ
120 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทําความสะอาด
กิจกรรมวัดประชารัฐ สร้างสุขพัฒนาวัด
121 จ้างเหมาทําปูายโครงการ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการออกกําลังกายฯ
122 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟูา ตามโครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการออกกําลังกาย

28,000.00

123 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการออกกําลังกาย
124 จัดซื้อน้ําดื่ม, น้ําแข็ง ตามโครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการออกกําลังกาย
125 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่แข่งขันกีฬา

14,900.00

126 จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์สํานักงาน

31,900.00

127 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

10,000.00

128 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

19,865.00

15,000.00
300.00
10,100.00
2,400.00
16,010.00

21,500.00
7,000.00

28,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอารีย์ สิงห์ทอง/
28,000.00
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอารีย์ สิงห์ทอง/
15,000.00
300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซี อาร์ กรุ๊ป/
300.00
10,100.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี คําแสน/
10,100.00
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซี อาร์ กรุ๊ป/
2,400.00
16,010.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอเค ไฟล์แอนด์
อิเล็คทริค/
16,010.00
14,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านฟุตบอล/
14,900.00
21,500.00 เฉพาะเจาะจง นางจันทร์หอม จินะ/
21,500.00
7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชาญณรงค์ ตาแก้ว/
7,000.00
31,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดาวรุ่งเฟอร์นิเจอร์/
31,900.00
10,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.พี.ที.คอนกรีต เชียงใหม่
10,000.00
19,865.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโอ.เอ สเตชั่นเนอรี่/
19,865.00

นางอารีย์ สิงห์ทอง/
28,000.00
นางอารีย์ สิงห์ทอง/
15,000.00
ร้าน ซี อาร์ กรุ๊ป/
300.00
นางวันดี คําแสน/
10,100.00
ร้าน ซี อาร์ กรุ๊ป/
2,400.00
ร้านเอเค ไฟล์แอนด์
อิเล็คทริค/
16,010.00
ร้านบ้านฟุตบอล/
14,900.00
นางจันทร์หอม จินะ/
21,500.00
นายชาญณรงค์ ตาแก้ว/
7,000.00
ร้านดาวรุ่งเฟอร์นิเจอร์/
31,900.00
บ.พี.ที.คอนกรีต เชียงใหม่
10,000.00
ร้านโอ.เอ สเตชั่นเนอรี่/
19,865.00

มีอาชีพโดยตรง CNTR-0189/62
ลว. 4 มี.ค. 62
มีอาชีพโดยตรง CNTR-0190/62
ลว. 4 มี.ค. 62
มีอาชีพโดยตรง CNTR-0194/62
ลว. 4 มี.ค. 62
มีอาชีพโดยตรง CNTR-0195/62
ลว. 4 มี.ค. 62
มีอาชีพโดยตรง CNTR-0217/62
ลว 22 มี.ค. 62
มีอาชีพโดยตรง CNTR-0228/62
ลว 22 มี.ค. 62
มีอาชีพโดยตรง CNTR-0219/62
ลว 22 มี.ค. 62
มีอาชีพโดยตรง CNTR-0220/62
ลว 22 มี.ค. 62
มีอาชีพโดยตรง CNTR-0221/62
ลว 22 มี.ค. 62
มีอาชีพโดยตรง CNTR-0323/63
ลว. 14 เม.ย.63
มีอาชีพโดยตรง CNTR-0326/63
ลว. 24 เม.ย. 63
มีอาชีพโดยตรง CNTR-0327/63
ลว. 21 เม.ย. 63

129 จ้างเหมาตรวจเช็คระบบ
เครื่องปรับอากาศสํานักงาน

700.00

130 จัดซื้อโต๊ะทํางานแบบเหล็ก

4,800.00

131 จัดซื้อเก้าอี้สํานักงานแบบล้อ มีพนักพิง

3,000.00

132 จ้างเหมาตรวจเช็คระบบ
เครื่องปรับอากาศสํานักงาน

700.00

133 จัดซื้อโต๊ะทํางานแบบเหล็ก

4,800.00

134 จัดซื้อเก้าอี้สํานักงานแบบล้อ มีพนักพิง
135 จ้างเหมาตรวจเช็คระบบ
เครื่องปรับอากาศสํานักงาน

700.00

136 จัดซื้อโต๊ะทํางานแบบเหล็ก

4,800.00

137 จัดซื้อเก้าอี้สํานักงานแบบล้อ มีพนักพิง

3,000.00

138 จ้างเหมาตรวจเช็คระบบ
เครื่องปรับอากาศสํานักงาน

700.00

700.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอเคไฟล์แอนด์
ร้าน เอเคไฟล์แอนด์
มีอาชีพโดยตรง
อิเล็คทริค/
อิเล็คทริค/
700.00
700.00
4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมงคลเครื่องเรือน
ร้านมงคลเครื่องเรือน/
มีอาชีพโดยตรง
4,800.00
4,800.00
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมงคลเครื่องเรือน/
3,000.00
700.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอเคไฟล์แอนด์
อิเล็คทริค/
700.00
4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมงคลเครื่องเรือน/
4,800.00
เฉพาะเจาะจง ร้านมงคลเครื่องเรือน/
3,000.00
700.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอเคไฟล์แอนด์
อิเล็คทริค/
700.00
4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมงคลเครื่องเรือน/
4,800.00
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมงคลเครื่องเรือน/
3,000.00
700.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอเคไฟล์แอนด์
อิเล็คทริค/
700.00

ร้านมงคลเครื่องเรือน/
3,000.00
ร้าน เอเคไฟล์แอนด์
อิเล็คทริค/
700.00
ร้านมงคลเครื่องเรือน/
4,800.00
ร้านมงคลเครื่องเรือน/
3,000.00
ร้าน เอเคไฟล์แอนด์
อิเล็คทริค/
700.00
ร้านมงคลเครื่องเรือน/
4,800.00
ร้านมงคลเครื่องเรือน/
3,000.00
ร้าน เอเคไฟล์แอนด์
อิเล็คทริค/
700.00

CNTR-0314/62
ลว. 27 พ.ค.62
CNTR-0325/62
ลว. 27 พ.ค. 62

มีอาชีพโดยตรง CNTR-0324/62
ลว. 27 พ.ค. 62
มีอาชีพโดยตรง CNTR-0314/62
ลว. 27 พ.ค.62
มีอาชีพโดยตรง CNTR-0325/62
ลว. 27 พ.ค. 62
มีอาชีพโดยตรง CNTR-0324/62
ลว. 27 พ.ค. 62
มีอาชีพโดยตรง CNTR-0314/62
ลว. 27 พ.ค.62
มีอาชีพโดยตรง CNTR-0325/62
ลว. 27 พ.ค. 62
มีอาชีพโดยตรง CNTR-0324/62
ลว. 27 พ.ค. 62
มีอาชีพโดยตรง CNTR-0314/62
ลว. 27 พ.ค.62

139 จัดซื้อโต๊ะทํางานแบบเหล็ก

4,800.00

140 จัดซื้อเก้าอี้สํานักงานแบบล้อ มีพนักพิง

3,000.00

141 จ้างเหมาตรวจเช็คระบบ
เครื่องปรับอากาศสํานักงาน

700.00

142 จัดซื้อโต๊ะทํางานแบบเหล็ก

4,800.00

143 จัดซื้อเก้าอี้สํานักงานแบบล้อ มีพนักพิง

3,000.00

144 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจํา
เดือน ตุลาคม 2561
145 จัดซื้อน้ําดื่ม ประจําเดือน สิงหาคม 2561
จํานวน 2 รายการ ดังนี้ 1.น้ําดื่ม
ชนิดถังบรรจุ 20 ลิตร จํานวน 22 ถัง
2.น้ําดื่ม ชนิดบรรจุขวด 20 ขวด/ลัง
จํานวน 6 ลัง
146 จัดจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน
1 เครื่อง ระยะเวลาเช่า 12 เดือน
เดือนละ 3,000 บาท ตั้งแต่เดือนตุลาคม
2561 - กันยายน 2562

20,590.76
564.00

36,000.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมงคลเครื่องเรือน/
4,800.00
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมงคลเครื่องเรือน/
3,000.00
700.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอเคไฟล์แอนด์
อิเล็คทริค/
700.00
4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมงคลเครื่องเรือน/
4,800.00
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมงคลเครื่องเรือน/
3,000.00
20,590.76 เฉพาะเจาะจง บจก.จงธนาปิโตรเลียม/
20,590.76
564.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ําดื่มกาญจนทิพย์/
564.00

ร้านมงคลเครื่องเรือน/
มีอาชีพโดยตรง
4,800.00
ร้านมงคลเครื่องเรือน/
มีอาชีพโดยตรง
3,000.00
ร้าน เอเคไฟล์แอนด์
มีอาชีพโดยตรง
อิเล็คทริค/
700.00

CNTR-0325/62
ลว. 27 พ.ค. 62
CNTR-0324/62
ลว. 27 พ.ค. 62
CNTR-0314/62
ลว. 27 พ.ค.62

ร้านมงคลเครื่องเรือน/
มีอาชีพโดยตรง CNTR-0325/62
4,800.00
ลว. 27 พ.ค. 62
ร้านมงคลเครื่องเรือน/
มีอาชีพโดยตรง CNTR-0324/62
3,000.00
ลว. 27 พ.ค. 62
บจก.จงธนาปิโตรเลียม/ เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0044/61
20,590.76
ลว. 1 ตุลาคม 61
ร้านน้ําดื่มกาญจนทิพย์/ เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0045/61
564.00
ลว. 1 ตุลาคม 61

36,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฝางก๊อปปี้เซนเตอร์/ ร้านฝางก๊อปปี้เซนเตอร์/ เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR–0015/62
36,000.00
36,000.00
ลว. 1 ต.ค. 61

147 จัดจ้างเหมาบริการ จนท.ปฏิบตั ิงานในส่วนของ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตร(เดือนตุลาคม 2561-มีนาคม 2562)
รวม 6 เดือน อัตราเงินเดือนๆ ละ 8,000 บาท
148 จัดจ้างเหมาบริการ จนท.ปฏิบตั ิงานในส่วนของ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตร(เดือนตุลาคม 2561-มีนาคม 2562)
รวม 6 เดือน อัตราเงินเดือนๆ ละ 8,000 บาท
149 จัดจ้างเหมาบริการ จนท.ปฏิบตั ิงานในส่วนของ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตร(เดือนตุลาคม 2561-มีนาคม 2562)
รวม 6 เดือน อัตราเงินเดือนๆ ละ 7,500 บาท
150 จัดจ้างเหมาบริการ จนท.ปฏิบตั ิงานในส่วนของ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตร(เดือนตุลาคม 2561-มีนาคม 2562)
รวม 6 เดือน อัตราเงินเดือนๆ ละ 7,500 บาท
151 จัดจ้างเหมาบริการ จนท.ปฏิบตั ิงานในส่วนของ
งานวางแผนสถิติและวิชาการ (เดือนตุลาคม
2561-มีนาคม 2562) รวม 6 เดือน
อัตราเงินเดือนๆ ละ 7,500 บาท
152 จัดจ้างเหมาบริการ จนท.ปฏิบตั ิงานในส่วนของ
ปฏิบตั ิงานในส่วนของงานพัฒนาชุมชน
(เดือนตุลาคม 2561-มีนาคม2562)
รวม 6 เดือน อัตราเงินเดือนๆ ละ 7,500 บาท

48,000.00

48,000.00 เฉพาะเจาะจง นางรําไพ องอาจ/
นางรําไพ องอาจ/
เป็นผู้มีคุณสมบัติ CNTR–0016/62
48,000.00
48,000.00 ครบถ้วนถูกต้อง ลว. 1 ต.ค. 61

48,000.00

48,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมจิต หมูคํา/
นายสมจิต หมูคํา/
เป็นผู้มีคุณสมบัติ CNTR–0017/62
48,000.00
48,000.00 ครบถ้วนถูกต้อง ลว. 1 ต.ค. 61

45,000.00

45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุดสาคร ติ๊บหล้า/ นายสุดสาคร ติ๊บหล้า/ เป็นผู้มีคุณสมบัติ CNTR–0017/62
45,000.00
45,000.00 ครบถ้วนถูกต้อง ลว. 1 ต.ค. 61

45,000.00

45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒชิ ัย จันทร์ต๊ะนิตย์ นายวุฒชิ ัย จันทร์ต๊ะนิตย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ CNTR–0018/62
45,000.00
45,000.00 ครบถ้วนถูกต้อง ลว. 1 ต.ค. 61

45,000.00

45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรรมสรณ์ บุญส่ง/ นายธรรมสรณ์ บุญส่ง/ เป็นผู้มีคุณสมบัติ CNTR–0020/62
45,000.00
45,000.00 ครบถ้วนถูกต้อง ลว. 1 ต.ค. 61

45,000.00

45,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุณห์พทิ าน ชุ่มฝน นางสาวชุณห์พทิ าน ชุ่มฝน เป็นผู้มีคุณสมบัติ CNTR–0021/62
45,000.00
45,000.00 ครบถ้วนถูกต้อง ลว. 1 ต.ค. 61

153 จัดจ้างเหมาบริการ จนท.ปฏิบตั ิงานในส่วนของ
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (เดือนตุลาคม
2561-มีนาคม 2562) รวม 6 เดือน
อัตราเงินเดือนๆ ละ 8,000 บาท
154 จัดจ้างเหมาบริการ จนท.ปฏิบตั ิงานในส่วนของ
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (เดือนตุลาคม
2561-มีนาคม 2562) รวม 6 เดือน
อัตราเงินเดือนๆ ละ 8,000 บาท
155 จัดจ้างเหมาบริการ จนท.ปฏิบตั ิงานในส่วนของ
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (เดือนตุลาคม
2561-มีนาคม 2562) รวม 6 เดือน
อัตราเงินเดือนๆ ละ 7,500 บาท
156 จัดจ้างเหมาบริการ จนท.ปฏิบตั ิงานในส่วนของ

48,000.00

48,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒไิ กร อินถา/
นายวุฒไิ กร อินถา/
เป็นผู้มีคุณสมบัติ CNTR–0022/62
48,000.00
48,000.00 ครบถ้วนถูกต้อง ลว. 1 ต.ค. 61

24,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดรุณี จันทร์หลวง/ นางสาวดรุณี จันทร์หลวง/ เป็นผู้มีคุณสมบัติ CNTR–0023/62
24,000.00
24,000.00 ครบถ้วนถูกต้อง ลว. 1 ต.ค. 61

45,000.00

45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุวฒ
ั น์ อินถา/ นายภาณุวฒ
ั น์ อินถา/ เป็นผู้มีคุณสมบัติ CNTR–0024/62
45,000.00
45,000.00 ครบถ้วนถูกต้อง ลว. 1 ต.ค. 61

45,000.00

45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุพฒ
ั น์ มะโนวัง/ นายภาณุพฒ
ั น์ มะโนวัง/ เป็นผู้มีคุณสมบัติ CNTR–0025/62
45,000.00
45,000.00 ครบถ้วนถูกต้อง ลว. 1 ต.ค. 61

45,000.00

45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไกรวิน ใจวงค์/
นายไกรวิน ใจวงค์/
เป็นผู้มีคุณสมบัติ CNTR–0026/62
45,000.00
45,000.00 ครบถ้วนถูกต้อง ลว. 1 ต.ค. 61

งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (เดือนตุลาคม
2561-มีนาคม 2562) รวม 6 เดือนๆ ละ 7,500 บาท

157 จัดจ้างเหมาบริการ จนท.ปฏิบตั ิงานในส่วนของ
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย(เดือนตุลาคม
2561-มีนาคม 2562) รวม 6 เดือน
อัตราเงินเดือนๆ ละ 7,500 บาท
158 จัดจ้างเหมาทําพวงมาลาตกแต่งด้วยดอกไม้สด
พร้อมโครงเหล็กขาตั้ง จํานวน 1 ชุด
159 จัดจ้างเหมาบริการ จนท.ปฏิบตั ิงานในส่วนของ
งานพัฒนาชุมชนตั้งแต่วนั ที่ 16 ตุลาคม 2561
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561อัตราเงินเดือนๆ
ละ 7,000 บาท

1,000.00
17,613.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นปัณณา/
ร้านต้นปัณณา/
1,000.00
1,000.00
17,613.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภนิดา มหาวรรณ นางสาวศุภนิดา มหาวรรณเป็นผู้มีคุณสมบัติ
17,613.00
17,613.00 ครบถ้วนถูกต้อง

CNTR–0027/62
ลว. 8 ต.ค. 61
CNTR–0031/62
ลว. 16 ต.ค. 61

160 จัดจ้างเหมาทําพวงมาลา ตกแต่งด้วยดอกไม้สด
โทนสีชมพู ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร
พร้อมชื่อหน่วยงานและขาตั้ง ไม่ประดับ
พระบรมฉายาลักษณ์ พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั จํานวน 1 ชุด
161 จัดจ้างเหมาทําปูายไวนิลโครงการ ขนาด
1x3 เมตร ตารางเมตรละ 150 บาท
จํานวน 1 ปูาย
162 จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์จํานวน 1 ลูก

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นปัณณา/
ร้านต้นปัณณา/
เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR–0032/62
1,000.00
1,000.00
ลว. 19 ต.ค. 61

450.00

450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสไมล์อิงค์เจ็ท/
ร้านสไมล์อิงค์เจ็ท/
เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR–0033/62
450.00
450.00
ลว. 19 ต.ค. 61

2,400.00

163 จัดจ้างเหมาเช็คระยะรถยนต์ส่วนกลาง
หมายเลขทะเบียน งค 102 เชียงใหม่
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 001-59-0006
พร้อมทําการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องและเปลี่ยน
กรองเครื่อง
164 จัดจ้างเหมาเช็คระยะ 100,000 กม.
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (รถตู้)
หมายเลขทะเบียน นง 7409 เชียงใหม่
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 001-58-0005
พร้อมทําการเปลี่ยนอะไหล่
165 จัดจ้างเหมาบริการจนท.ปฏิบตั ิงานในส่วนของ
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(เดือนพฤศจิกายน 2561-ธันวาคม 2561)
รวม 2 เดือน อัตราเงินเดือนละ 7,000 บาท

1,900.00

2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิจการแอร์ฝาง/
ร้านกิจการแอร์ฝาง/ เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR–0038/62
2,400.00
2,400.00
ลว. 29 ต.ค. 61
1,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฝางยานยนต์/
ร้านฝางยานยนต์/
เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR–0040/62
1,900.00
1,900.00
ลว. 29 ต.ค. 61

5,896.77

5,896.77 เฉพาะเจาะจง บริษทั นอร์ทเวฟ จํากัด/ บริษทั นอร์ทเวฟ จํากัด/ เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR–0046/62
5,896.77
5,896.77
ลว. 30 ต.ค. 61

14,000.00

14,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรณกฤต ใจวงค์/
นายรณกฤต ใจวงค์/
เป็นผู้มีคุณสมบัติ CNTR–0047/62
14,000.00
14,000.00 ครบถ้วนถูกต้อง ลว. 31 ต.ค. 61

166 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจําเดือน
พฤศจิกายน 2561
167 จัดจ้างที่ปรึกษาประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการของอบต.แม่สูน
168 จัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ จํานวน 3 รายการ
169 จัดซือ้ บันไดอลูมเิ นียม 8 ขัน้ จํานวน 1 อัน
170 จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 3 รายการ

32,372.18
20,000.00
2,280.00
1,600.00
540.00

171 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 รายการ

1,127.00

172 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 24 รายการ

22,510.00

173 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 14 รายการ

11,353.00

174 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 3 รายการ
175 จัดจ้างเหมาทําปูายโฆษณาและเผยแพร่เพื่อ
ส่งเสริม การดําเนินความรู้และพัฒาศักยภาพ
ด้านกฎหมายและช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์
แก่ประชาชน จํานวน 4 ปูาย
176 จัดจ้างเหมาทําธงสีกีฬา อบต.แม่สูน ขนาด
0.80x1.20 เมตร จํานวน 2 ผืน

595.00
1,057.00

1,200.00

32,372.18 เฉพาะเจาะจง บจก.จงธนาปิโตรเลียม/
32,372.18
20,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยแม่โจ้/
20,000.00
2,280.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ศุภลักษณ์การไฟฟูา/
2,280.00
1,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฝูายเฟอร์นิเจอร์/
1,600.00
540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.นานาภัณฑ์/
540.00
1,127.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.นานาภัณฑ์/
1,127.00
22,510.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.นานาภัณฑ์/
22,510.00
11,353.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.นานาภัณฑ์/
11,353.00
595.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสิงห์อุดม/
595.00
1,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสไมล์อิงค์เจ็ท/
1,057.00

บจก.จงธนาปิโตรเลียม/ เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0091/62
32,372.18
ลว. 1 พ.ย. 61
มหาวิทยาลัยแม่โจ้/
เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0051/62
20,000.00
ลว. 6 พ.ย. 61
บจก.ศุภลักษณ์การไฟฟูา/ เป็นผู้ขายโดยตรง CNTR-0052/62
2,280.00
ลว. 6 พ.ย. 61
ร้านฝูายเฟอร์นิเจอร์/ เป็นผู้ขายโดยตรง CNTR-0053/62
1,600.00
ลว. 6 พ.ย. 61
ร้าน ป.นานาภัณฑ์/
เป็นผู้ขายโดยตรง CNTR-0055/62
540.00
ลว. 9 พ.ย. 61
ร้าน ป.นานาภัณฑ์/
เป็นผู้ขายโดยตรง CNTR-0056/62
1,127.00
ลว. 9 พ.ย. 61
ร้าน ป.นานาภัณฑ์/
เป็นผู้ขายโดยตรง CNTR-0057/62
22,510.00
ลว. 9 พ.ย. 61
ร้าน ป.นานาภัณฑ์/
เป็นผู้ขายโดยตรง CNTR-0058/62
11,353.00
ลว. 9 พ.ย. 61
ร้านสิงห์อุดม/
เป็นผู้ขายโดยตรง CNTR-0090/62
595.00
ลว. 15 พ.ย. 61
ร้านสไมล์อิงค์เจ็ท/
เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0071/62
1,057.00
ลว. 15 พ.ย. 61

1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์ตชอป/
ร้านอาร์ตชอป/
เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0070/62
1,200.00
1,200.00
ลว. 21 พ.ย. 61

177 จัดซื้อเครื่องดูดฝุุน จํานวน 1 เครื่อง

4,600.00

178 จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ไฟฟูาและวิทยุ จํานวน 2 รายการ

4,600.00

179 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จํานวน 17 รายการ

4,193.00

180 จัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ จํานวน 5 รายการ
181 จัดจ้างเหมาทําปูายไวนิล โครงการ ขนาด 1x3
เมตร จํานวน 1 ปูาย
182 จัดจ้างเหมาทําปฏิทนิ ประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงาน

11,230.00
450.00
36,000.00

ของ อบต.แม่สูน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขนาด 15x21 นิ้ว กระดาษอาร์ตมัน 230 แกรม
จํานวน 1,800 ชุดๆ ละ 20 บาท

183 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 4 รายการ

3,025.00

4,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พรธนาพาณิชย์/ หจก.พรธนาพาณิชย์/ เป็นผู้ขายโดยตรง CNTR-0078/62
4,600.00
4,600.00
ลว. 26 พ.ย. 61
4,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยอิเลคทรอนิกส์/ ร้านชัยอิเลคทรอนิกส์/ เป็นผู้ขายโดยตรง CNTR-0079/62
4,600.00
4,600.00
ลว. 26 พ.ย. 61
4,193.00 เฉพาะเจาะจง บจก.พี.ที คอนกรีต เชียงใหม่ บจก.พี.ที คอนกรีต เชียงใหม่ เป็นผู้ขายโดยตรง CNTR-0092/62
4,193.00
4,193.00
ลว. 3 ธ.ค. 61
11,230.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ศุภลักษณ์การไฟฟูา จํากัด บจก.ศุภลักษณ์การไฟฟูา จํากัด เป็นผู้ขายโดยตรง CNTR-0095/62
11,230.00
11,230.00
ลว. 6 ธ.ค 61
450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสไมล์อิงค์เจ็ท/
ร้านสไมล์อิงค์เจ็ท/
เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0100/62
450.00
450.00
ลว. 7 ธ.ค 61
36,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.จรัสธุรกิจการพิมพ์/ หจก.จรัสธุรกิจการพิมพ์/
CNTR-0096/62
36,000.00
36,000.00 เป็นผู้รับจ้างโดยตรงลว. 12 ธ.ค 61

3,025.00 เฉพาะเจาะจง ร้านใต้ฟาู /

ร้านใต้ฟาู /
3,025.00

184 จัดจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขนาดเล็ก
ยี่หอ้ TATA หมายเลขทะเบียน ผษ 8375
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 020-58-0001
โดยทําการเปลี่ยนหัวเผา,เปลี่ยนน้ํามันเครื่อง
และเปลี่ยนปรองเครื่องพร้อมค่าบริการ
185 จัดจ้างเหมาทําปูายไวนิลโครงการ ขนาด 1x3

6,650.00

อู่ศุภชัย/
6,650.00

450.00

ตารางเมตรละ 150 บาท จํานวน 1 ปูาย

186 จัดซื้อวัสดุการเกษตร
จํานวน 6 รายการ

6,650.00 เฉพาะเจาะจง อู่ศุภชัย/

5,020.00

CNTR-0097/62
3,025.00 เป็นผู้ขายโดยตรง ลว. 13 ธ.ค 61
CNTR-0099/62
6,650.00 เป็นผู้รับจ้างโดยตรงลว. 14 ธ.ค 61

450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสไมล์อิงค์เจ็ท/.
ร้านสไมล์อิงค์เจ็ท/
เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0101/62
450.00
450.00
ลว. 14 ธ.ค 61
5,020.00 เฉพาะเจาะจง บจก.พี.ที.คอนกรีต เชียงใหม่ บจก.พี.ที.คอนกรีต เชียงใหม่
CNTR-0106/62
5,020.00
5,020.00
ลว. 17 ธ.ค 61

187 จัดจ้างเหมาทําปูายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ

2,450.00

2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซี อาร์ กรุ๊ป/
ร้านซี อาร์ กรุ๊ป/
เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0102/62
2,450.00
2,450.00
ลว. 19 ธ.ค 61

188 จัดซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จํานวน 1 ตัว

4,700.00

189 จัดซือ้ หมึกพิมพ์สีเหลือง รหัส CT201635

3,950.00

190 จัดจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่หอ้
ISUZU ทะเบียน กม 843 เชียงใหม่
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 001-46-0001

1,600.00

4,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทองเฟอร์นิเจอร์/
4,700.00
3,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคลีนิคคอม อินโฟร์
เซอร์วสิ /
3,950.00
1,600.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัจน์ ภัทร์ธรรมณัฐ/
1,600.00

ขนาด 1x3 เมตร ตารางเมตรละ150 บาท จํานวน 1 ผืน

และปูายประชาสัมพันธ์พร้อมโครงไม้ ขนาด
1x2 เมตร ตารางเมตรละ 250 บาท
จํานวน 4 ผืน
ร้านศรีทองเฟอร์นิเจอร์/ เป็นผู้ขายโดยตรง CNTR-0103/62
4,700.00
ลว. 19 ธ.ค 61
ร้านคลีนิคคอม อินโฟร์ เป็นผู้ขายโดยตรง CNTR-0105/62
เซอร์วสิ /
ลว. 20 ธ.ค 61
3,950.00
นายธีรวัจน์ ภัทร์ธรรมณัฐ/ เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0111/62
1,600.00
ลว. 2 ม.ค. 2562

โดยทําการเปลี่ยนผ้าเบรคหลังพร้อมค่าบริการ

191 จัดซื้อน้ําดื่ม ประจําเดือนมกราคม 2562
จํานวน 2 รายการ ดังนี้ 1.น้ําดื่มชนิดถังบรรจุ
20 ลิตร จํานวน 16 ถัง 2.น้ําดื่ม
ชนิดบรรจุขวด 20 ขวด/ลัง จํานวน 4 ลัง
192 จัดจ้างเหมาเช็คระยะ 10,000 กม. รถยนต์10,000 กม. รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ําดื่มกาญจนทิพย์/ ร้านน้ําดื่มกาญจนทิพย์/ เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0143/62
400.00
400.00
ลว. 2 ม.ค. 2562

3,772.29

3,772.29 เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยต้า เชียงใหม่ จํากัดบริษทั โตโยต้า เชียงใหม่ จํากัเป็ด นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0044/61
3,772.29
3,772.29
ลว. 1 ตุลาคม 61

งธ 8251 เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-61-0007
พร้อมทําการปรับถ่วงล้อ (2ล้อ), เติมน้ํายาล้างกระจก
เติมน้ํายาล้างหัวฉีดดีเซล, เติมน้ํายาขจัดคราบเขม่า
เครื่องยนต์,เปลี่ยนน้ํามันเครื่องดีเซลสังเคราะห์ L
เปลี่ยนน้ํามันเครื่องดีเซลสังเคราะห์ G

CNTR-0121/62
ลว. 7 ม.ค. 2562

193 จัดจ้างเหมาตกแต่งสถานที่
สําหรับแสดงนิทรรศการ
194 จัดจ้างเหมาทําปูายไวนิลขนาด 1x1.2 เมตร
พร้อมกรอบไม้ จํานวน 1 ปูาย, ปูายไวนิล ขนาด
1.5x2 เมตร ตารางเมตรละ150 บาท
จํานวน 5 ปูาย และปูายไวนิล ขนาด 3x1.5
เมตร ตารางเมตรละ 150บาท จํานวน 1 ปูาย
195 จัดจ้างเหมาทําสมุดบัญชีครัวเรือน
(จํานวน 10 หน้า)ถ่ายหน้า-หลัง ขนาดเอ4
พร้อมเข้าเล่ม จํานวน1,500 เล่มๆละ 5 บาท
196 จัดจ้างเหมาทําปูายไวนิลโครงการฯ ขนาด
1.2x2.5 เมตร ตารางเมตรละ 150 บาท
จํานวน 1 ผืน
197 จัดจ้างเหมาทําปูายไวนิลประกอบการอบรม
ขนาด 2.5x1.2 เมตร
ตารางเมตรละ 150 บาทจํานวน 1 ผืน
(โครงการค่ายอบรมธรรมะสร้างสุข)
198 จัดจ้างเหมาทําปูายไวนิลประกอบการอบรม
ขนาด 2.5x1.2 เมตร
ตารางเมตรละ 150 บาทจํานวน 1 ผืน

26,500.00
3,425.00

26,500.00 เฉพาะเจาะจง -นายชาตรี พันธุก์ ลิ่นทอง -นายชาตรี พันธุก์ ลิ่นทอง เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0127/62
26,500.00
26,500.00
ลว. 7 ม.ค. 2562
3,425.00 เฉพาะเจาะจง -ร้านสไมล์อิงค์เจ็ท
-ร้านสไมล์อิงค์เจ็ท
เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0130/62
3,425.00
3,425.00
ลว. 7 ม.ค. 2562

7,500.00

7,500.00 เฉพาะเจาะจง -ร้านโด่งก๊อปปี้เซนเตอร์ -ร้านโด่งก๊อปปี้เซนเตอร์ เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0131/62
ลว. 22 ม.ค. 2562
7,500.00
7,500.00

450.00

450.00 เฉพาะเจาะจง -ร้านโพธิไ์ ชย กราฟฟิก -ร้านโพธิไ์ ชย กราฟฟิก เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0132/62
ลว. 22 ม.ค. 2562
450.00
450.00

450.00

450.00 เฉพาะเจาะจง -ร้านสไมล์อิงค์เจ็ท
-ร้านสไมล์อิงค์เจ็ท
เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0135/62
ลว. 25 ม.ค. 2562
450.00
450.00

450.00

450.00 เฉพาะเจาะจง -ร้านสไมล์อิงค์เจ็ท
-ร้านสไมล์อิงค์เจ็ท
เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0136/62
ลว. 25 ม.ค. 2562
450.00
450.00

5,400.00

5,400.00 เฉพาะเจาะจง -ร้านเพ็ญภรณ์เครื่องเขียน -ร้านเพ็ญภรณ์เครื่องเขียน เป็นผู้ขายโดยตรง CNTR-0137/62
ลว. 25 ม.ค. 2562
5,400.00
5,400.00

(โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนําผู้สูงอายุตําบลแม่สูน)

199 จัดซื้อวัสดุอปุ กรณ์การฝึกอบรมจํานวน 2 รายการ
(โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนําผู้สูงอายุตําบลแม่สูน)

200 จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรม
(จํานวน 7 แผ่น ถ่ายหน้าเดียวพร้อมเย็บมุม)
201 จัดซื้อน้ําดื่ม ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2562
202 จัดจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํามอเตอร์ไฟฟูา
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 055-59-0005
โดยทําการเปลี่ยนคอนเดนเซอร์ 45 uf
203 จัดซื้อวัสดุการเกษตรจํานวน 8 รายการ
204 จัดซื้อวัสดุการเกษตรจํานวน 15 รายการ

540.00
648.00
450.00

2,826.00
1,713.00

205 จัดจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ําอเนกประสงค์ 41,601.60
หมายเลขทะเบียน 82-6043เชียงใหม่
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 001-50-0002
206 จัดจ้างเหมาทําปูายไวนิล
600.00
โครงการ ขนาด 4x1 เมตร
ตารางเมตรละ 150 บาท
จํานวน 1 ผืน
(โครงการ อบต.พบประชาชน)
207 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จํานวน2 รายการ
3,870.00
(โครงการ อบต.พบประชาชน)
208 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จํานวน7 รายการ
(โครงการ อบต.พบประชาชน)

5,250.00

540.00 เฉพาะเจาะจง -ร้านเพ็ญภรณ์เครื่องเขียน -ร้านเพ็ญภรณ์เครื่องเขียนเป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0142/62
ลว. 25 ม.ค. 2562
540.00
540.00
648.00
เฉพาะเจาะจง -ร้านน้ําดื่มกาญจน์ทพิ ย์ -ร้านน้ําดื่ม กาญจนทิพย์ เป็นผู้ขายโดยตรง CNTR-0178/62
ลว. 1 ก.พ. 2562
648.00
648.00
450.00
เฉพาะเจาะจง -ร้านเหน่งไดนาโม
-ร้านเหน่งไดนาโม
เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0151/62
ลว. 6 ก.พ. 2562
450.00
450.00
2,826.00
1,713.00
41,601.60

600.00

เฉพาะเจาะจง -ร้านไข่มุกเคมีกิจ
(2,826.00)
เฉพาะเจาะจง -บริษทั พี.ที.คอนกรีต

-ร้านไข่มุกเคมีกิจ
(2,826.00)

CNTR-0152/62

-บริษทั พี.ที.คอนกรีต
เชียงใหม่ จํากัด (1,713.00)เชียงใหม่ จํากัด (1,713.00)

เป็นผู้ขายโดยตรง ลว. 6 ก.พ. 2562
เป็นผู้ขายโดยตรง CNTR-0153/62
ลว. 6 ก.พ. 2562

เฉพาะเจาะจง -หจก.เอวา มอเตอร์เวิร์คส์ -หจก.เอวา มอเตอร์เวิร์คส์ เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0154/62
ลว. 7 ก.พ. 2562
41,601.60
41,601.60
เฉพาะเจาะจง -ร้านสไมล์อิงค์เจ็ท
600.00

-ร้านสไมล์อิงค์เจ็ท
600.00

เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0161/62
ลว. 8 ก.พ. 2562

3,870.00

เฉพาะเจาะจง -ร้านคลังแก๊ส-นานาภัณฑ์ -ร้านคลังแก๊ส-นานาภัณฑ์ เป็นผู้ขายโดยตรง CNTR-0162/62
ลว. 8 ก.พ. 2562
3,870.00
3,870.00

5,250.00

เฉพาะเจาะจง -ร้าน ป.นานาภัณฑ์
5,250.00

-ร้าน ป.นานาภัณฑ์
5,250.00

เป็นผู้ขายโดยตรง CNTR-0163/62
ลว. 8 ก.พ. 2562

209 จัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 2 เครื่อง
210 จัดซือ้ จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟูา ขนาด
เส้นทแยงมุม100 นิ้ว จํานวน 1 จอ
และเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนาด 2500 ANSILumens จํานวน 1 เครื่อง
211 จัดจ้างเหมาทําปูายไวนิล โครงการ ขนาด
1x3 เมตร ตารางเมตรละ 150 บาท

31,980.00
40,300.00

450.00

31,980.00
40,300.00

450.00

เฉพาะเจาะจง -ร้านคลีนิคคอม อินโฟร์ -ร้านคลีนิคคอม อินโฟร์
31,980.00
31,980.00
เฉพาะเจาะจง -ร้านคลีนิคคอม อินโฟร์ -ร้านคลีนิคคอม อินโฟร์
40,300.00
40,300.00

เป็นผู้ขายโดยตรง CNTR-0164/62
ลว.12 ก.พ.2562

เป็นผู้ขายโดยตรง CNTR-0165/62
ลว.12 ก.พ. 2562

เฉพาะเจาะจง -ร้านสไมล์อิงค์เจ็ท
450.00

-ร้านสไมล์อิงค์เจ็ท
450.00

เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0166/62

เฉพาะเจาะจง -ร้านสไมล์อิงค์เจ็ท
450.00

-ร้านสไมล์อิงค์เจ็ท
450.00

เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0167/62

ลว.14 ก.พ. 2562

จํานวน 1 ผืน (โครงการอบรมพัฒนาอาชีพผู้สูงวัย)

212 จัดจ้างเหมาทําปูายไวนิล โครงการ ขนาด
1x3 เมตร ตารางเมตรละ 150 บาท
จํานวน 1 ผืน (โครงการฝึกอบรมเลี้ยงไก่
พื้นเมืองสายพันธุป์ ระดู่หางดํา)
213 จัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดกล้องวงจรปิด LEO TECH 16 CH
214 จัดจ้างเหมารถบัส จํานวน
3 คันๆ ละ 8,000 บาท
215 จัดจ้างเหมาทําปูายไวนิลโครงการ ขนาด
1.2x2.5 เมตร ตารางเมตรละ 150 บาท
จํานวน 1 ผืน
216 จัดซื้อของสมนาคุณในการดูงาน ชุดกลาง
(ประกอบด้วยน้ํากลั่น,สบู่,สปาหน้า,ยาหม่อง
ยาหยอดตาขนาดกลาง และยาหม่อง
ขนาดใหญ่) จํานวน 2 ชุด ชุดละ 650 บาท

450.00

450.00

87,500.00

87,500.00

24,000.00

24,000.00

450.00

450.00

1,300.00

1,300.00

ลว.15 ก.พ. 2562

เฉพาะเจาะจง -ร้านอีซี่คอมพิวเตอร์
-ร้านอีซี่คอมพิวเตอร์
เป็นผู้ขายโดยตรง CNTR-0168/62
ลว.20 ก.พ. 2562
87,500.00
87,500.00
เฉพาะเจาะจง -บริษทั ยานยนต์นครเชียงใหม่-บริษทั ยานยนต์นครเชียงใหม่เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0173/62
ลว.22 ก.พ. 2562
24,000.00
24,000.00
เฉพาะเจาะจง -ร้านสไมล์อิงค์เจ็ท
-ร้านสไมล์อิงค์เจ็ท
เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0164/62
ลว.22 ก.พ. 2562
450.00
450.00
เฉพาะเจาะจง -วิสาหกิจชุมชนสุขภาพดี -วิสาหกิจชุมชนสุขภาพดี เป็นผู้ขายโดยตรง CNTR-0175/62
ลว.22 ก.พ. 2562
วิถีไทยตําบลแม่สูน
วิถไี ทยตําบลแม่สูน
1,300.00
1,300.00

217 จัดซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 31 รายการ

218 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจํานวน 11 รายการ
219 จัดซื้อน้ําดื่ม ประจําเดือน
มีนาคม 2562
220 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

17,830.00

17,830.00

10,278.00

10,278.00

598.00

598.00

29,989.84

29,989.84

3,650.00

3,650.00

4,400.00

4,400.00

20,000.00

20,000.00

40,000.00

40,000.00

450.00

450.00

2,700.00

2,700.00

ประจําเดือนมีนาคม 2562

221 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
จํานวน 11 รายการ
222 จัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ
จํานวน 2 รายการ
223 จัดซื้อชุดโซฟา จํานวน 1 ชุด
ั ฑ์เครื่องดับเพลิง
224 จัดซือ้ ครุภณ
จํานวน 2 รายการ
225 จัดจ้างเหมาทําปูายไวนิลโครงการ ขนาด
1.5x2 เมตร ตารางเมตรละ 150 บาท

เฉพาะเจาะจง -ร้าน ป.นานาภัณฑ์
17,830.00

-ร้าน ป.นานาภัณฑ์
17,830.00

เป็นผู้ขายโดยตรง CNTR-0179/62
ลว.27 ก.พ. 2562

เฉพาะเจาะจง -ร้าน ป.นานาภัณฑ์
-ร้าน ป.นานาภัณฑ์
เป็นผู้ขายโดยตรง CNTR-0180/62
ลว.27 ก.พ. 2562
10,278.00
10,278.00
เฉพาะเจาะจง -ร้านน้ําดื่มกาญจน์ทพิ ย์ -ร้านน้ําดื่มกาญจน์ทพิ ย์ เป็นผู้ขายโดยตรง CNTR-0240/62
ลว. 1 มี.ค. 2562
598.00
598.00
เฉพาะเจาะจง -บจก.จงธนาปิโตรเลียม -บจก.จงธนาปิโตรเลียม
CNTR-0241/62
ลว. 1 มี.ค. 2562
29,989.84
29,989.84
เฉพาะเจาะจง -บจก.พี.ที.คอนกรีต เชียงใหม่-บจก.พี.ที.คอนกรีต เชียงใหม่ เป็นผู้ขายโดยตรง CNTR-0181/62
ลว. 1 มี.ค.2562
3,650.00
3,650.00
เฉพาะเจาะจง -ร้านชัยอิเล็คทรอนิกส์ -ร้านชัยอิเล็คทรอนิกส์ เป็นผู้ขายโดยตรง CNTR-0196/62
ลว. 6 มี.ค. 2562
4,400.00
4,400.00
เฉพาะเจาะจง -ร้านศรีทองเฟอร์นิเจอร์ -ร้านศรีทองเฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้ขายโดยตรง CNTR-0197/62
ลว. 6 มี.ค. 2562
20,000.00
20,000.00
เฉพาะเจาะจง -เอเค ไฟล์ แอนด์ อิเล็คทริค-เอเค ไฟล์ แอนด์ อิเล็คทริคเป็นผู้ขายโดยตรง CNTR-0198/62
ลว. 7 มี.ค. 2562
40,000.00
40,000.00
เฉพาะเจาะจง -ร้านสไมล์อิงค์เจ็ท
-ร้านสไมล์อิงค์เจ็ท
เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0204/62
ลว. 12 มี.ค. 2562
450.00
450.00

จํานวน 1 ผืน (โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวแม่สูน)

226 จัดจ้างเหมาซ่อมแซมปั๊มน้ําหอยโข่ง
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 055-59-0008
โดยทําการพันมอเตอร์
227 จัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ
จํานวน 8 รายการ

1,619.00

1,619.00

เฉพาะเจาะจง -ร้านเหน่งไดนาโม
2,700.00

-ร้านเหน่งไดนาโม
2,700.00

เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0206/62
ลว. 14 มี.ค. 2562

เฉพาะเจาะจง -บจก.ศุภลักษณ์การไฟฟูา -บจก.ศุภลักษณ์การไฟฟูา เป็นผู้ขายโดยตรง CNTR-0207/62
ลว. 14 มี.ค. 2562
1,619.00
1,619.00

228 จัดจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขนาดเล็ก ยี่หอ้
TATA หมายเลขทะเบียนผษ 8375 เชียงใหม่
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 020-58-0001
โดยทําการเปลี่ยนหม้อน้ําและเติมน้ํายาแอร์

7,200.00

229 จัดซื้อแบตเตอรี่ ขนาด
120 Ah จํานวน 2 ลูก
230 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง จํานวน 4 รายการ
231 จัดซื้อวัสดุการเกษตร
จํานวน 13 รายการ
232 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และ

7,000.00
3,390.00
7,518.00
19,340.00

7,200.00

7,000.00
3,390.00
7,518.00
19,340.00

เมล็ดพันธุ์ จํานวน 15 รายการ
(โครงการศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชโรงเรือน)
233 จัดซือ้ วัสดุไฟฟูาและวิทยุ

จํานวน 21 รายการ
234 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จํานวน
43 รายการ
235 จัดซือ้ วัสดุอปุ กรณ์และ
เมล็ดพันธุ์ จํานวน 13 รายการ
(โครงการศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชโรงเรือน)
236 จัดซื้อดินปลูก (ดินดํา)
จํานวน 36 คิว

25,852.50
11,670.00

5,400.00

25,852.50
11,670.00

5,400.00

เฉพาะเจาะจง -ร้านกิจการแอร์ฝาง
7,200.00

-ร้านกิจการแอร์ฝาง
7,200.00

เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0210/62
ลว. 14 มี.ค. 2562

เฉพาะเจาะจง -ร้านสยามบริการ 2
-ร้านสยามบริการ 3
เป็นผู้ขายโดยตรง
7,000.00
7,000.00
เฉพาะเจาะจง -อู่พลห้วยโจ้
-อู่พลห้วยโจ้
เป็นผู้ขายโดยตรง
3,390.00
3,390.00
เฉพาะเจาะจง -บจก.พี.ที.คอนกรีต เชียงใหม่-บจก.พี.ที.คอนกรีต เชียงใหม่ เป็นผู้ขายโดยตรง
7,518.00
7,518.00
เฉพาะเจาะจง -ฟาร์ม สลัดคุณหนู ไฮโดรโปนิกส์-ฟาร์ม สลัดคุณหนู ไฮโดรโปนิกส์เป็นผู้ขายโดยตรง
19,340.00
19,340.00
เฉพาะเจาะจง -ร้านคลีนิคคอม อินโฟร์ เซอร์วิส-ร้านคลีนิคคอม อินโฟร์ เซอร์วิสเป็นผู้ขายโดยตรง
820.00
820.00
เฉพาะเจาะจง -บจก.พี.ที.คอนกรีต เชียงใหม่-บจก.พี.ที.คอนกรีต เชียงใหม่ เป็นผู้ขายโดยตรง
25,852.50
25,852.50
-ร้านไข่มกุ เคมีกจิ
เฉพาะเจาะจง -ร้านไข่มกุ เคมีกจิ
เป็นผู้ขายโดยตรง
11,670.00
11,670.00
เฉพาะเจาะจง -นายสว่าง ผ่องศรี
5,400.00

-นายสว่าง ผ่องศรี

5,400.00

CNTR-0211/62
ลว. 14 มี.ค. 2562

CNTR-0212/62
ลว. 15 มี.ค. 2562

CNTR-0213/62
ลว. 21 มี.ค. 2562

CNTR-0214/62
ลว. 21 มี.ค. 2562

CNTR-0215/62
ลว. 21 มี.ค. 2562

CNTR-0216/62
ลว. 25 มี.ค. 2562

CNTR-0222/62
ลว. 27 มี.ค. 2562

เป็นผู้ขายโดยตรง CNTR-0223/62
ลว. 27 มี.ค. 2562

237 จัดจ้างเหมาบริการ จนท.ปฏิบตั ิงานในส่วนของ
วางแผนสถิตวิ ิชาการ
(เดือนเมษายน 2562-กันยายน 2562)
รวม 6 เดือน อัตราเงินเดือน
เดือนละ 7,500 บาท จํานวน 1 ราย คือ
นายธรรมสรณ์ บุญญส่ง
238 จัดจ้างเหมาบริการ จนท.ปฏิบตั ิงานในส่วนของ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
(เดือนเมษายน 2562-กันยายน 2562)
รวม 6 เดือน อัตราเงินเดือน
เดือนละ 8,000 บาท จํานวน 1 ราย คือ
นางรําไพ องอาจ
239 จัดจ้างเหมาบริการ จนท.ปฏิบตั ิงานในส่วนของ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
(เดือนเมษายน 2562-กันยายน 2562)
รวม 6 เดือน อัตราเงินเดือน
เดือนละ 7,500 บาท จํานวน 1 ราย คือ
นายสุดสาคร ติบ๊ หล้า
240 จัดจ้างเหมาบริการ จนท.ปฏิบตั ิงานในส่วนของ
งานปูองกันและบรรเทา-สาธารณภัย
(เดือนเมษายน 2562-กันยายน 2562)
รวม 6 เดือนๆ ละ 7,500บาท จํานวน 1 ราย คือ

นายวุฒิชัย จันทร์ตะ๊ นิตย์

45,000.00

48,000.00

45,000.00

45,000.00

45,000.00

48,000.00

45,000.00

45,000.00

เฉพาะเจาะจง -นายธรรมสรณ์ บุญส่ง
45,000.00

-นายธรรมสรณ์ บุญส่ง

เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0230/62

45,000.00

ลว. 29 มี.ค.2562

เฉพาะเจาะจง -นางรําไพ องอาจ
48,000.00

-นางรําไพ องอาจ

48,000.00

ลว. 29 มี.ค.2562

เฉพาะเจาะจง -นายสุดสาคร ติ๊บหล้า
45,000.00

-นายสุดสาคร ติ๊บหล้า

เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0232/62

45,000.00

ลว. 29 มี.ค. 2562

เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0231/62

เฉพาะเจาะจง -นายวุฒิชัย จันทร์ตะ๊ นิตย์ -นายวุฒิชัย จันทร์ตะ๊ นิตย์ เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0233/62
ลว. 29 มี.ค. 2562
45,000.00
45,000.00

241 จัดจ้างเหมาบริการ จนท.ปฏิบตั ิงานในส่วนของ
งานปูองกันและบรรเทา-สาธารณภัย
(เดือนเมษายน 2562-กันยายน 2562)

48,000.00

48,000.00

เฉพาะเจาะจง -นายวุฒิไกร อินถา
48,000.00

-นายวุฒิไกร อินถา

48,000.00

ลว. 29 มี.ค. 2562

เฉพาะเจาะจง -นายภาณุวัฒน์ อินถา
45,000.00

-นายภาณุวัฒน์ อินถา

เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0235/62

45,000.00

ลว. 29 มี.ค. 2562

เฉพาะเจาะจง -นายภาณุพฒั น์ มะโนวัง
45,000.00

-นายภาณุพฒ
ั น์ มะโนวัง

เฉพาะเจาะจง -นายไกรวิน ใจวงค์
45,000.00

-นายไกรวิน ใจวงค์

เฉพาะเจาะจง -นายรณกฤต ใจวงค์
45,000.00

-นายรณกฤต ใจวงค์

เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0234/62

รวม 6 เดือนๆ ละ 8,000บาท จํานวน 1 ราย คือ

นายวุฒไิ กร อินถา
242 จัดจ้างเหมาบริการ จนท.ปฏิบตั ิงานในส่วนของ
งานปูองกันและบรรเทา-สาธารณภัย
(เดือนเมษายน 2562-กันยายน 2562)

45,000.00

45,000.00

รวม 6 เดือนๆ ละ 7,500บาท จํานวน 1 ราย คือ

นายภาณุวฒ
ั น์ อินถา
243 จัดจ้างเหมาบริการ จนท.ปฏิบตั ิงานในส่วนของ
งานปูองกันและบรรเทา-สาธารณภัย
(เดือนเมษายน 2562-กันยายน 2562)

45,000.00

45,000.00

45,000.00

เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0236/62
ลว. 29 มี.ค. 2562

รวม 6 เดือนๆ ละ 7,500บาท จํานวน 1 ราย คือ

นายภาณุพฒ
ั น์ มะโนวัง
244 จัดจ้างเหมาบริการ จนท.ปฏิบตั ิงานในส่วนของ
งานปูองกันและบรรเทา-สาธารณภัย
(เดือนเมษายน 2562-กันยายน 2562)

45,000.00

45,000.00

45,000.00

เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0237/62
ลว. 29 มี.ค. 2562

รวม 6 เดือนๆ ละ 7,500บาท จํานวน 1 ราย คือ

นายไกรวิน ใจวงค์
245 จัดจ้างเหมาบริการ จนท.ปฏิบตั ิงานในส่วนของ
งานปูองกันและบรรเทา-สาธารณภัย
(เดือนเมษายน 2562-กันยายน 2562)
รวม 6 เดือนๆ ละ 7,500บาท จํานวน 1 ราย คือ

นายรณกฤต ใจวงค์

45,000.00

45,000.00

45,000.00

เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0238/62
ลว. 29 มี.ค. 2562

246 จัดจ้างเหมาทําปูายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ
ขนาด 1x3 เมตร ตารางเมตรละ 150 บาท
จํานวน 1 ผืน และปูายไวนิล
ประชาสัมพันธ์พร้อมโครงไม้
ขนาด 2x1 เมตร ตารางเมตรละ
250 บาท จํานวน 10 ผืน
247 จัดจ้างเหมาซ่อมแซมเพาเวอร์แอมป์ ประจําห้อง
ประชุมเวียงคํา อาคารจักรพรรดิ
อบต.แม่สูน โดยทําการเปลีย่ น
IC ตัวขับส่งเสียง พร้อมค่าแรง
248 จัดจ้างเหมาติดตัง้ แถบสะท้อนแสงรอบคัน
คุณลักษณะสี ขนาด จํานวน และตําแหน่ง
การติดตัง้ ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 สําหรับ
รถบรรทุกน้ําอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน
82-6043 หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 001-500002 จํานวน 14 เมตรๆ ละ 120 บาท
และรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 40-0611
เชียงใหม่ หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 002-60-0001
จํานวน 19 เมตรๆ ละ 120 บาท
249 จัดซือ้ วัสดุไฟฟูาและวิทยุ
จํานวน 22 รายการ
250 จัดจ้างเหมาทําปูายไวนิลโครงการ ขนาด 1x5
เมตร ตารางเมตรละ 150 บาท จํานวน 1 ผืน

5,450.00

950.00

3,960.00

5,450.00

950.00

3,960.00

10,613.00

10,613.00

750.00

750.00

เฉพาะเจาะจง -ซี.อาร์.กรุ๊ป
5,450.00

-ซี.อาร์.กรุ๊ป

เฉพาะเจาะจง -แม่งอน มิวสิค
950.00

-แม่งอน มิวสิค

เฉพาะเจาะจง -พีรพัฒน์ธุรกิจยนต์
3,960.00

-พีรพัฒน์ธุรกิจยนต์

5,450.00

950.00

เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0258/62
ลว. 3 เม.ย. 2562

เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0251/62
ลว. 9 เเม.ย. 2562

เป็นผู้รับจ้างโดยตรง

3,960.00

เฉพาะเจาะจง -บจก.ศุภลักษณ์การไฟฟูา -บจก.ศุภลักษณ์การไฟฟูา เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0267/62
ลว. 19 เม.ย. 2562
10,613.00
10,613.00
-สไมล์ อิงค์เจ็ท
เฉพาะเจาะจง -สไมล์ อิงค์เจ็ท
เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0271/62
ลว. 23 เม.ย. 2562
750.00
750.00

251 จัดซื้อของสมนาคุณในการดูงาน ชุดใหญ่
(ประกอบด้วยน้ํากลัน่ , สบู,่ สปาหน้า,
ยาหยอดตา, ยาหม่องขนาดกลาง และยาหม่อง
ขนาดใหญ่) จํานวน 3 ชดๆ ละ 1,500 บาท

4,500.00

4,500.00

เฉพาะเจาะจง -วิสาหกิจชุมชนสุขภาพดี
วิถีไทยตําบลแม่สูน

-วิสาหกิจชุมชนสุขภาพดี

วิถีไทยตําบลแม่สูน

เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0272/62
ลว. 23 เเม.ย. 2562

(โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน อบต.แม่สูน)

252 จัดซือ้ วัสดุอปุ กรณ์ที่ใช้ใน
การอบรม จํานวน 5 รายการ

2,887.00

2,887.00

เฉพาะเจาะจง -ป.นานาภัณฑ์
2,887.00

-ป.นานาภัณฑ์
2,887.00

เป็นผู้รับจ้างโดยตรง

2,200.00

2,200.00

เฉพาะเจาะจง -อู่ศุภชัย
2,200.00

-อู่ศุภชัย
2,200.00

เป็นผู้รับจ้างโดยตรง

2,700.00

เฉพาะเจาะจง -ร้านสไมล์อิงค์เจ็ท
2,700.00

-ร้านสไมล์อิงค์เจ็ท
2,700.00

เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0279/62

เฉพาะเจาะจง -ร้านสไมล์อิงค์เจ็ท
600.00

-ร้านสไมล์อิงค์เจ็ท
600.00

เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0288/62

(โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน อบต.แม่สูน)

253 จัดจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขนาดเล็ก ยี่หอ้

TATA หมายเลขทะเบียน ผษ 8375 เชียงใหม่
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 020-58-0001 โดยทําการ
เปลี่ยนสายน้ํามันเพาเวอร์เข้า,เปลี่ยนสายน้ํามันเพาเวอร์
และเปลี่ยนน้ํามันเพาเวอร์ พร้อมค่าบริการ
254 จัดจ้างเหมาทําปูายถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จ
2,700.00
พระเจ้าอยู่หวั (ปูายไวนิลพร้อมโครงไม้) ขนาด 2.40x
1.20 เมตร จํานวน 3 ผืนๆ ละ900 บาท
จัดจ้างเหมาทําปูายไวนิลโครงการ ขนาด 1x4 เมตร
600.00
ตารางเมตรละ 150 บาท จํานวน 1 ผืน
(โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
อบต.แม่สูน กิจกรรมที่ 2)

255 จัดซื้อน้ําดื่ม ประจําเดือน
พฤษภาคม 2562
256 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ประจําเดือนพฤษภาคม 2562

508.00
30,429.46

600.00

508.00
30,429.46

เฉพาะเจาะจง -ร้านน้ําดื่มกาญจน์ทพิ ย์ -ร้านน้ําดื่มกาญจน์ทพิ ย์
508.00
508.00
เฉพาะเจาะจง -บจก.จงธนาปิโตรเลียม -บจก.จงธนาปิโตรเลียม
30,429.46
30,429.46

ลว. 30 เม.ย. 2562

ลว. 7 พ.ค. 2562

เป็นผู้ขายโดยตรง CNTR-0329/62
ลว. 1 พ.ค. 2562

เป็นผู้ขายโดยตรง CNTR-0330/62
ลว. 1 พ.ค. 2562

257 จัดจ้างเหมาทําปูายไวนิลตารางเมตรละ 150 บาท
จํานวน 1 ผืน(โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางานอบต.แม่สูน กิจกรรมที่ 2)
258 จัดซือ้ ของสมนาคุณในการดูงาน ชุดใหญ่
จํานวน 3 ชุด ชุดละ 1,500.- บาท
(โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
อบต.แม่สูน กิจกรรมที่ 2)
259 จัดซื้อชุดฝึกอบรม ประกอบด้วยแฟูมกระดุม ,สมุด
และปากกา ลูกลื่นสีน้ําเงิน จํานวน 90 ชุด
ชุดละ 27 บาท (โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ

600.00

4,500.00

2,430.00

การทํางานอบต.แม่สูน กิจกรรมที่ 2)
260 จัดจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ2 ชั้น ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 185,000.00
42ที่นงั่ พร้อมน้ํามันเชือ้ เพลิง และหล่อลืน่
จํานวน 2 คัน คันละ 5 วัน วันละ 18,500 บาท
(โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
อบต.แม่สูน กิจกรรมที่ 2)

261 จัดซื้อน้ําดื่ม ประจําเดือน
มิถุนายน 2562
262 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจําเดือนมิถุนายน

598.00
31,601.58

2562

263 จัดจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ําอเนกประสงค์
หมายเลขทะเบียน 82-6043 เชียงใหม่

78,441.70

600.00

4,500.00

2,430.00

เฉพาะเจาะจง -ร้านสไมล์อิงค์เจ็ท
600.00

-ร้านสไมล์อิงค์เจ็ท
600.00

เฉพาะเจาะจง -วิสาหกิจชุมชนสุขภาพดี
วิถีไทยตําบลแม่สูน

-วิสาหกิจชุมชนสุขภาพดี

เฉพาะเจาะจง -ป.นานาภัณฑ์
2,430.00

-ป.นานาภัณฑ์
2,430.00

เป็นผู้ขายโดยตรง CNTR-0290/62

-เทียนชัย ทราเวล
(185,000.00)

เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0293/62

185,000.00 เฉพาะเจาะจง -เทียนชัย ทราเวล
(185,000.00)
-นายเจษฎา คําแดง
(198,000.00)
-นายสมชาย เต๋จ๊ะยา
598.00
เฉพาะเจาะจง -ร้านน้ําดื่มกาญจน์ทพิ ย์
598.00
31,601.58 เฉพาะเจาะจง -บจก.จงธนาปิโตรเลียม
31,601.58
78,441.70

วิถีไทยตําบลแม่สูน

เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0288/62
ลว. 7 พ.ค. 2562

เป็นผู้ขายโดยตรง CNTR-0289/62
ลว. 7 พ.ค. 2562

ลว. 7 พ.ค. 2562

ลว. 7 พ.ค.2562

-ร้านน้ําดื่มกาญจน์ทพิ ย์
598.00

เป็นผู้ขายโดยตรง CNTR-0388/62

-บจก.จงธนาปิโตรเลียม

เป็นผู้ขายโดยตรง CNTR-0389/62

31,601.58

ลว. 4 มิ.ย. 2562
ลว. 4 มิ.ย. 2562

เฉพาะเจาะจง -หจก.เอวา มอเตอร์เวิร์คส์ -หจก.เอวา มอเตอร์เวิร์คส์ เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0345/62
ลว. 4 มิ.ย. 2562
78,441.70
78,441.70

264 จัดจ้างเหมาเช็คระยะและซ่อมแซมรถยนต์
ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน งค 102
เชียงใหม่ หมายเลขครุภณ
ั ฑ์001-59-0006
265 จัดจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข

1,250.00

1,250.00

เฉพาะเจาะจง -นายธีรวัจน์ ภัทร์ธรรมณัฐ -นายธีรวัจน์ ภัทร์ธรรมณัฐ เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0348/62
ลว. 13 มิ.ย. 2562
1,250.00
1,250.00

2,800.00

2,800.00

14,200.00

14,200.00

300.00

300.00

เฉพาะเจาะจง -ร้านเอเค ไฟล์ แอนด์ -ร้านเอเค ไฟล์ แอนด์ เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0349/62
ลว. 13 มิ.ย. 2562
อิเล็คทริค
อิเล็คทริค
2,800.00
2,800.00
เฉพาะเจาะจง -บริษทั พชรศรียนต์ จํากัด -บริษทั พชรศรียนต์ จํากัดเป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0350/62
ลว. 13 มิ.ย. 2562
14,200.00
14,200.00
เฉพาะเจาะจง -ร้านสไมล์อิงค์เจ็ท
-ร้านสไมล์อิงค์เจ็ท
เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0351/62
ลว. 13 มิ.ย. 2562
300.00
300.00

1,300.00

1,300.00

ครุภัณฑ์ 420-58-0017,420-46-0009, 420-48-

0007 และ 420-60-0045

266 จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง
ชนิดมอเตอร์ไฟฟูา ขนาด 2 แรงม้า จํานวน 2 เครื่อง

267 จัดจ้างเหมาทําปูายไวนิล โครงการ ขนาดยาว
2 เมตร กว้าง 1 เมตร ตารางเมตรละ
150.- บาท จํานวน 1 ผืน
(โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย)
268 จัดซื้อของสมนาคุณในการดูงาน และชุดอบรม
(โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย)
269 จัดซื้อสายไฟ DC ขนาด 2*1(ยาว 100 เมตร)
จํานวน 1 ขด
270 จัดซื้อวัสดุการเกษตร
จํานวน 8 รายการ
271 จัดจ้างเหมาทําปูายไวนิลกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา

900.00

900.00

465.00

465.00

1,050.00

1,050.00

1,500.00

1,500.00

ลําห้วยแม่สูนน้อย" ขนาด1*4 เมตร ตารางเมตรละ

เฉพาะเจาะจง -ร้าน ป.นานาภัณฑ์
1,300.00
เฉพาะเจาะจง -ร้านชัยอิเลคทรอนิกส์
900.00

-ร้าน ป.นานาภัณฑ์
1,300.00
-ร้านชัยอิเลคทรอนิกส์
900.00

เป็นผู้ขายโดยตรง CNTR-0352/62
ลว. 13 มิ.ย. 2562

เป็นผู้ขายโดยตรง CNTR-0353/62
ลว. 14 มิ.ย. 2562

เฉพาะเจาะจง -บจก. พี.ที.คอนกรีต เชียงใหม่ -บจก. พี.ที.คอนกรีต เชียงใหม่ เป็นผู้ขายโดยตรง CNTR-0354/62
ลว. 14 มิ.ย. 2562
465.00
465.00
เฉพาะเจาะจง -ร้านสไมล์อิงค์เจ็ท
-ร้านสไมล์อิงค์เจ็ท
เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0373/62
ลว. 14 มิ.ย. 2562
1,050.00
1,050.00

150 บาท จํานวน 1 ผืนและขนาด 1*3 เมตร
ตารางเมตรละ 150 บาท จํานวน 1 ผืน
282 จัดจ้างเหมาตรวจเช็คระยะและซ่อมแซมรถบรรทุก
ขนาดเล็กยี่ห้อ TATA หมายเลขทะเบียนผษ 8375 ชม.
หมายเลขครุภัณฑ์ 020-58-001

เฉพาะเจาะจง -อู่ศุภชัย
1,500.00

-อู่ศุภชัย
1,500.00

เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0365/62
ลว. 19 มิ.ย. 2562

283 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

24,856.43

24,856.43

ประจําเดือนกรกฎาคม 2562
284 จัดจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา หมายเลขครุภณั ฑ์
055-57-0004 โดยทําการพันมอเตอร์

2,500.00

2,500.00

787.50

787.50

285 จัดซื้อสายยางสีฟาู 5/8 นิ้ว
จํานวน 7.5 กิโลกรัม
286 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟูา
ขนาด 800 VA จํานวน1 เครื่อง
287 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน
จํานวน 36 รายการ
288 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
จํานวน 9 รายการ
289 จัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ

1,990.00

1,990.00

21,975.00

21,975.00

8,610.00

8,610.00

3,080.00

3,080.00

จํานวน 3 รายการ
290 จัดซื้อวัสดุกอ่ สร้าง จํานวน
25 รายการ

6,909.70

6,909.70

2,343.30

2,343.30

9,750.00

9,750.00

300.00

300.00

291 จัดจ้างเหมาเช็คระยะ 20,000 กม.
และซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลข

เฉพาะเจาะจง -บจก.จงธนาปิโตรเลียม -บจก.จงธนาปิโตรเลียม
เป็นผู้ขายโดยตรง CNTR-0455/62
ลว. 1 ก.ค. 2562
24,856.43
24,856.43
เฉพาะเจาะจง -ร้านเหน่งไดนาโม
-ร้านเหน่งไดนาโม
เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0394/62
ลว.3 ก.ค. 2562
2,500.00
2,500.00
เฉพาะเจาะจง -บจก.พี.ที.คอนกรีต เชียงใหม่-บจก.พี.ที.คอนกรีต เชียงใหม่ เป็นผู้ขายโดยตรง CNTR-0396/62
ลว.3 ก.ค. 2562
787.50
787.50
เฉพาะเจาะจง -ร้านคลีนิคคอม อินโฟร์ -ร้านคลีนิคคอม อินโฟร์ เป็นผู้ขายโดยตรง CNTR-0417/62
ลว.10 ก.ค. 2562
1,990.00
1,990.00
เฉพาะเจาะจง -ร้าน ป.นานาภัณฑ์
-ร้าน ป.นานาภัณฑ์
เป็นผู้ขายโดยตรง CNTR-0421/62
ลว.12 ก.ค. 2562
21,975.00
21,975.00
เฉพาะเจาะจง -ร้าน ป.นานาภัณฑ์
-ร้าน ป.นานาภัณฑ์
เป็นผู้ขายโดยตรง CNTR-0422/62
ลว.12 ก.ค. 2562
8,610.00
8,610.00
เฉพาะเจาะจง -บจก.ศุภลักษณ์การไฟฟูา -บจก.ศุภลักษณ์การไฟฟูา เป็นผู้ขายโดยตรง CNTR-0463/62
3,080.00
3,080.00
ลว. 8 ส.ค. 2562
เฉพาะเจาะจง -บจก.พี.ที.คอนกรีต เชียงใหม่-บจก.พี.ที.คอนกรีต เชียงใหม่ เป็นผู้ขายโดยตรง CNTR-0464/62
6,909.70
6,909.70
ลว. 8 ส.ค. 2562
-บจก.ธารา
เฉพาะเจาะจง -บจก.ธารา
เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0465/62
2,343.30
2,343.30
ลว. 8 ส.ค. 2562

ทะเบียน 40-0611 เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์

002-60-0001
292 จัดซื้อสารผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ สําหรับ
เติม ถังเคมีดับเพลิง จํานวน 13 ถัง
293 จัดจ้างเหมาทําปูายไวนิลโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
ขนาด 1x3 เมตร ตารางเมตรละ100 บาท จํานวน 1 ผืน

-ร้านเอเค ไฟล์ แอนด์
เฉพาะเจาะจง -ร้านเอเค ไฟล์ แอนด์
เป็นผู้ขายโดยตรง CNTR-0466/62
อิเล็คทริค (9,750.00) อิเล็คทริค (9,750.00)
ลว. 9 ส.ค. 2562
เฉพาะเจาะจง -ร้านซี. อาร์. กรุ๊ป
-ร้านซี. อาร์. กรุ๊ป
เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0476/62
300.00
300.00
ลว.9 ส.ค. 2562

294 จัดจ้างเหมาทําปูายไวนิล ประกอบการอบรม
100 บาท จํานวน 1 ผืน
(โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตสดใส)
295 จัดซื้อบัตรประวัติพนักงาน
ส่วนตําบล จํานวน 100 บาท
296 จัดจ้างเหมาทําปูายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการฯ
ขนาด 1x5 เมตร ตารางเมตรละ100 บาท
จํานวน 1 ผืนและปูายไวนิลประชาสัมพันธ์

300.00

300.00

เฉพาะเจาะจง -ร้านซี. อาร์. กรุ๊ป
300.00

-ร้านซี. อาร์. กรุ๊ป
300.00

เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0474/62
ลว.14 ส.ค. 2562

800.00

800.00

900.00

900.00

เฉพาะเจาะจง -ร้านฝางธุรกิจ
800.00
เฉพาะเจาะจง -ร้านซี. อาร์. กรุ๊ป
900.00

-ร้านฝางธุรกิจ
800.00
-ร้านซี. อาร์. กรุ๊ป
900.00

เป็นผู้ขายโดยตรง CNTR-0477/62
ลว.14 ส.ค. 2562
เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0478/62
ลว.15 ส.ค. 2562

419.85

419.85

860.00

860.00

8,650.00

8,650.00

19,981.00

19,981.00

โครงการขนาด 1x1 เมตร ตารางเมตรละ 100 บาท

จํานวน 4 ปูาย (โครงการฝึกอบรมปูองกัน
อุบตั ิภยั เบื้องต้นในสถานศึกษา)
297 จัดซื้อแก๊สโซฮอล์ 91 จํานวน15 ลิตร
(โครงการฝึกอบรมปูองกันอุบัติภัยเบื้องต้นในสถานศึกษา)

298 จัดซื้อก๊าซหุงต้ม จํานวน2 ถัง
(โครงการฝึกอบรมปูองกันอุบัติภัยเบื้องต้นในสถานศึกษา)

299 จัดจ้างเหมาซ่อมแซม รถบรรทุกขนาดเล็ก
ยี่หอ้ TATA หมายเลขทะเบียน ผษ 8375
เชียงใหม่ หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 020-58-0001

300 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน
39 รายการ
301 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
จํานวน 19 รายการ
302 จัดซื้อสายยาง ขนาด 3/4 นิ้ว
จํานวน 11.50 กิโลกรัม

19,981.00
1,230.50

19,981.00
1,230.50

เฉพาะเจาะจง -บริษทั จงธนาปิโตรเลียม -บริษทั จงธนาปิโตรเลียม เป็นผู้ขายโดยตรง CNTR-0501/62
419.85
419.85
ลว.15 ส.ค. 2562
เฉพาะเจาะจง -นางสมศรี อินต๊ะคํามา -นางสมศรี อินต๊ะคํามา เป็นผู้ขายโดยตรง CNTR-0502/62
860.00
860.00
ลว.15 ส.ค. 2562
เฉพาะเจาะจง -นายธีรวัจน์ ภัทร์ธรรมณัฐ -นายธีรวัจน์ ภัทร์ธรรมณัฐ เป็นผู้รับจ้างโดยตรงCNTR-0348/62
ลว. 5 ก.ย. 2562
8,650.00
8,650.00
เฉพาะเจาะจง -ร้าน ป.นานาภัณฑ์
-ร้าน ป.นานาภัณฑ์
เป็นผู้ขายโดยตรง
19,981.00
19,981.00
เฉพาะเจาะจง -ร้าน ป.นานาภัณฑ์
-ร้าน ป.นานาภัณฑ์
เป็นผู้ขายโดยตรง
19,981.00
19,981.00
เฉพาะเจาะจง -บจก.พี.ที คอนกรีต เชียงใหม่-บจก.พี.ที คอนกรีต เชียงใหม่ เป็นผู้ขายโดยตรง
1,230.50
1,230.50

CNTR-0561/62
ลว. 5 ก.ย.2562

CNTR-0562/62
ลว. 5 ก.ย. 2562

CNTR-0563/62
ลว. 10 ก.ย. 2562

303 จัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ
จํานวน 7 รายการ
304 จัดซื้อวัสดุกอ่ สร้าง จํานวน
14 รายการ
305 จัดซื้อยางรถ ขนาด 1000-20

4,485.00

4,485.00

20,851.00

20,851.00

28,800.00

28,800.00

จํานวน 6 เส้น
306 จัดซื้อหมึกเครื่องโทรสาร

1,200.00

1,200.00

รหัส TN2380 จํานวน 1 กล่อง
307 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

27,590.00

27,590.00

จํานวน 14 รายการ
308 จัดซื้อวัสดุการเกษตร

4,410.00

4,410.00

8,000.00

8,000.00

2,500.00

2,500.00

จํานวน 3 รายการ
309 จัดซื้อชุดปฏิบตั ิงานดับเพลิง
จํานวน 4 ชุด
310 จัดจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์
ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน
งค 102 เชียงใหม่ หมายเลข

ครุภณ
ั ฑ์ 001-59-0006

เฉพาะเจาะจง -บจก.ศุภลักษณ์การไฟฟูา -บจก.ศุภลักษณ์การไฟฟูา เป็นผู้ขายโดยตรง CNTR-0564/62
ลว. 10 ก.ย. 2562
4,485.00
4,485.00
เฉพาะเจาะจง -บจก.พี.ที คอนกรีต เชียงใหม่-บจก.พี.ที คอนกรีต เชียงใหม่ เป็นผู้ขายโดยตรง CNTR-0569/62
ลว. 10 ก.ย. 2562
20,851.00
20,851.00
-ร้านฝางยานยนต์
เฉพาะเจาะจง -ร้านฝางยานยนต์
เป็นผู้ขายโดยตรง CNTR-0571/62
ลว. 10 ก.ย. 2562
28,800.00
28,800.00
เฉพาะเจาะจง -ร้านคลีนคิ คอม อินโฟร์ -ร้านคลีนคิ คอม อินโฟร์
เป็นผู้ขายโดยตรง CNTR-0573/62
ลว. 12 ก.ย. 2562
1,200.00
1,200.00
เฉพาะเจาะจง -ร้านคลีนคิ คอม อินโฟร์ -ร้านคลีนคิ คอม อินโฟร์
เป็นผู้ขายโดยตรง CNTR-0574/62
ลว. 12 ก.ย. 2562
27,590.00
27,590.00
-ร้านไข่มกุ เคมีกจิ
เฉพาะเจาะจง -ร้านไข่มกุ เคมีกจิ
เป็นผู้ขายโดยตรง CNTR-0575/62
ลว. 12 ก.ย. 2562
4,410.00
4,410.00
เฉพาะเจาะจง -ร้านเอเค ไฟล์ แอนด์ อิเล็คทริค-ร้านเอเค ไฟล์ แอนด์ อิเล็คทริค เป็นผู้ขายโดยตรง CNTR-0576/62
ลว. 12 ก.ย.2562
8,000.00
8,000.00
-อู่ศภุ ชัย
เฉพาะเจาะจง -อู่ศภุ ชัย
CNTR-0577/62
2,500.00
2,500.00
เป็นผู้รับจ้างโดยตรงลว. 17 ก.ย. 2562

