
ล ำดับ เลขที่ประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ ำตัวประชำชน ที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่

1 3501000084477 ร้านทรัพย์สมบรูณ์ เซอร์วิส  จัดซ้ืออุปกรณ์ต่างๆ ตามโครงการ 909.00             ๓ เม.ย. ๖๒ ใบส่ังซ้ือ 1
แอนด์ ซัพพลาย ศูนย์รวมภูมิปญัญาทอ้งถิน่ต าบลแม่ปคูา 046/2562

ประจ าปงีบประมาณ 2562
2 3501300453770 นางอุไร  จันทรา  จัดซ้ืออุปกรณ์ต่างๆ ตามโครงการ 650.00             ๑๘ เม.ย. ๖๒ ใบส่ังซ้ือ 1

ศูนย์รวมภูมิปญัญาทอ้งถิน่ต าบลแม่ปคูา 055/2562
ประจ าปงีบประมาณ 2562

3 1461574628 ร้าน ป. บริการ จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะขนส่ง 3,400.00          ๑๘ เม.ย. ๖๒ ใบส่ังซ้ือ 1
056/2562

4 0503560003917 หจก.ณิชารีย์ คอนเนค็ชั่น จัดซ้ือวัสดุวัสดุส านกังาน ส านกั 1,000.00          ๑ พ.ค. ๖๒ ใบส่ังซ้ือ 1
แอนด์ เซอร์วิส  ปลัด 063.1/2562

5 0515535000073 บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด จัดซ้ือวัสดุวัสดุส านกังาน 920.00             ๓ พ.ค. ๖๒ ใบส่ังซ้ือ 1
กองการศึกษา 066/2562

6 0515535000073 บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์จ ากัด จัดซ้ือวัสดุวัสดุส านกังาน 1,602.00          ๑๐ พ.ค. ๖๒ ใบส่ังซ้ือ 1
กองคลัง 067/2562

7 '0503560003917 หจก.ณิชารีย์ คอนเนค็ชั่น จัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบตัรแบบ 2,100.00          ๒๗ พ.ค. ๖๒ ใบส่ังซ้ือ 1
แอนด์ เซอร์วิส  เอนกประสง Smart Card Reader 068/2562

8 3500500324662 ร้านศรีสง่า จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง กองช่าง 625.00             ๕ มิ.ย. ๖๒ ใบส่ังซ้ือ 1
072/2562

9 3500500324662 ร้านศรีสง่า จัดซ้ือวัสดุไฟฟา้ กองช่าง 716.00             ๕ มิ.ย. ๖๒ ใบส่ังซ้ือ 1
073/2562

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่ 3 (เดือนเมษำยน พ.ศ.2562 ถึง เดือนมถุินำยน พ.ศ.2562)

เทศบำลต ำบลแมปู่คำ อ ำเภอสันก ำแพง จังหวัดเชียงใหม่
เอกสำรอ้ำงอิง



ล ำดับ เลขที่ประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ ำตัวประชำชน ที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่ 3 (เดือนเมษำยน พ.ศ.2562 ถึง เดือนมถุินำยน พ.ศ.2562)

เทศบำลต ำบลแมปู่คำ อ ำเภอสันก ำแพง จังหวัดเชียงใหม่
เอกสำรอ้ำงอิง

10 3501300453770 นางอุไร  จันทรา  จัดซ้ืออุปกรณ์ต่างๆ ตามโครงการ 800.00             ๖ มิ.ย. ๖๒ ใบส่ังซ้ือ 1
ศูนย์รวมภูมิปญัญาทอ้งถิน่ต าบลแม่ปคูา 074/2562
ประจ าปงีบประมาณ 2562

11 0105550038977 บริษัท เวนเนอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะขนส่ง  (ส านกัปลัด) 2,033.00          ๒๘ มิ.ย. ๖๒ ใบส่ังซ้ือ 1
079/2562

12 3191100219092 ร้านปรีชา จ้างเหมาค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 4,380.00          ๔ เม.ย. ๖๒ ใบส่ังจ้าง 1
รถมินบิสั หมายเลขทะเบยีน 40 0437 เชียงใหม่ 078/2562

13 4501300001958 ร้านเอดี มีเดีย & แอดเวอร์ไทร์สซ่ิง จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนลิประชาสัมพนัธ์ 360.00             ๑๐ เม.ย. ๖๒ ใบส่ังจ้าง 1
กิจกรรมแจกหนา้กากอนามัยปอ้งกัน 079.1/2562
ฝุ่นละออง

14 0503551004469 ห.จ.ก.ต้นข้าว มีเดีย แอนด์ ทราฟฟคิ จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนลิโครงการ 345.00             ๑๐ เม.ย. ๖๒ ใบส่ังจ้าง 1
อนรัุกษ์พนัธุกรรมพชื อันเนือ่งมาจาก 080.1/2562
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
ประจ าปงีบประมาณ 2562 

15 0503551004469 ห.จ.ก.ต้นขา้ว มีเดีย แอนด์ ทราฟฟคิ จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนลิ 2,940.00          ๑๐ เม.ย. ๖๒ ใบส่ังจ้าง 1
โครงการประเพณีสงกรานต์ 081/2562
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

16 3309900161078 นายพานทอง  บวัใจ จ้างเหมาค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  3,130.00          ๑๘ เม.ย. ๖๒ ใบส่ังจ้าง 1
ซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง 084/2562
ทะเบยีน ผข 2411 เชียงใหม่



ล ำดับ เลขที่ประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ ำตัวประชำชน ที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่ 3 (เดือนเมษำยน พ.ศ.2562 ถึง เดือนมถุินำยน พ.ศ.2562)

เทศบำลต ำบลแมปู่คำ อ ำเภอสันก ำแพง จังหวัดเชียงใหม่
เอกสำรอ้ำงอิง

17 3500500324662 ร้านศรีสง่า จ้างเหมาค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 1,360.00          ๒๖ เม.ย. ๖๒ ใบส่ังจ้าง 1
ซ่อมพดัลม 24 นิว้ 085/2562
เลขครุภัณฑ์ 432-50-0017
และ 432-50-0018

18 0505546001041 บริษัท ไอ.ท.ีโกลโบล จ ากัด จ้างเหมาค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม    2,600.00          ๓๐ เม.ย. ๖๒ ใบส่ังจ้าง 1
ซ่อมเคร่ืองส ารองไฟ   หมายเลขครุภัณฑ์ 087/2562
416-52-0035 และ 416-60-0054 

19 0503551004469 ห.จ.ก.ต้นข้าว มีเดีย แอนด์ ทราฟฟคิ จ้างเหมาท าปา้ยไวนลิถวายพระพร 3,456.00          ๓๐ เม.ย. ๖๒ ใบส่ังจ้าง 1
ชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 088/2562
เนือ่งในโอกาสเนือ่งในพระราชพธีิ
บรมราชาภิเษก พทุธศักราช 2562

20 3501300551980 นายประสาน วันทองทกัษ์ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบปัม๊ 2,200.00          ๒๗ พ.ค. ๖๒ ใบส่ังจ้าง 1
จ่ายน้ าภายในอาคารส านกังาน 093/2562
เทศบาลต าบลแม่ปคูา

21 0505546001041 บริษัท ไอ.ท.ีโกลโบล จ ากัด จ้างเหมาค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม    1,300.00          ๑๗ มิ.ย. ๖๒ ใบส่ังจ้าง 1
ซ่อมเคร่ืองส ารองไฟ หมายเลขครุภัณฑ์ 097/2562
416-56-0038 

22 3309900161078 ร้าน อู่ บี.อาร์.อะไหล่ยนต์ จ้างเหมาค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 2,600.00          ๑๗ มิ.ย. ๖๒ ใบส่ังจ้าง 1
ซ่อมรถกู้ชีพ-กู้ภัย ทะเบยีน งบ 657 098/2562
เชียงใหม่



ล ำดับ เลขที่ประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ ำตัวประชำชน ที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่ 3 (เดือนเมษำยน พ.ศ.2562 ถึง เดือนมถุินำยน พ.ศ.2562)

เทศบำลต ำบลแมปู่คำ อ ำเภอสันก ำแพง จังหวัดเชียงใหม่
เอกสำรอ้ำงอิง

23 3501300381876 นายจรัส  จินาอ้าย จ้างเหมาถมหนิฝุ่นเพือ่ปรับภูมิทศัน์ 3,000.00          ๒๑ พ.ค. ๖๒ ใบส่ังจ้าง 1
ตรงสะพาน – ซุ้ม หมู่ที ่5 ต าบลแม่ปคูา 100/2562

24 1509900754542 นายยุทธนา  ทองค าสม จ้างเหมาค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 1,920.00          ๒๑ มิ.ย. ๖๒ ใบส่ังจ้าง 1
รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบยีน ผข 2411 103/2562
 เชียงใหม่

25 3510101379536 ร้านณรงค์การเบาะ จ้างเหมาค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 140.00             ๒๑ มิ.ย. ๖๒ ใบส่ังจ้าง 1
ซ่อมเบาะรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบยีน 104/2562
 งบก 816 เชียงใหม่

26 3191100219092 ร้านปรีชา จ้างเหมาค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 1,710.00          ๒๔ มิ.ย. ๖๒ ใบส่ังจ้าง 1
ซ่อมรถกู้ชีพ-กู้ภัย ทะเบยีน งบ 657 106/2562
เชียงใหม่

27 0503557000163 ห.จ.ก.เอดีมีเดีย เชียงใหม่ จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนลิโครงการ 400.00             ๒๖ มิ.ย. ๖๒ ใบส่ังจ้าง 1
ส่งเสริมภาวะผู้น ากลุ่มสตรีในชุมชน 109/2562
ต าบลแม่ปคูา

28 3191100219092 ร้านปรีชา จ้างเหมาค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 450.00             ๒๘ มิ.ย. ๖๒ ใบส่ังจ้าง 1
ซ่อมรถกู้ชีพ-กู้ภัย ทะเบยีน งบ 657 111/2562
เชียงใหม่

29 0503560003917 หจก.ณิชารีย์ คอนเนค็ชั่น จัดซ้ือวัสดุในพธีิทางศาสนา/รัฐพธีิ 2,200.00          ๘ พ.ค. ๖๒ รายงานขอ 1
แอนด์ เซอร์วิส  (พานพุม่เงินทอง) ความเหน็ชอบ

30 3501300565233 นายดิเรก  ใจค าปนั จ้างเหมาค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 550.00             ๑๗ มิ.ย. ๖๒ รายงานขอ 1
ซ่อมรถยนต์ ทะเบยีน นง 2404 เชียงใหม่ ความเหน็ชอบ



ล ำดับ เลขที่ประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ ำตัวประชำชน ที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที่ 3 (เดือนเมษำยน พ.ศ.2562 ถึง เดือนมถุินำยน พ.ศ.2562)

เทศบำลต ำบลแมปู่คำ อ ำเภอสันก ำแพง จังหวัดเชียงใหม่
เอกสำรอ้ำงอิง

31 3501300565233 นายดิเรก  ใจค าปนั จ้างเหมาค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 120.00             ๒๔ พ.ค. ๖๒ รายงานขอ 1
รถจักรยานยนต์ ทะเบยีน จจจ 292 เชียงใหม่ ความเหน็ชอบ

32 0505561017760 บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ ากัด จัดซ้ือวัสดุซ่อมแซมทีอ่ยู่อาศัยประจ า 10,661.00 ๓๑ พ.ค. ๖๒ รายงานขอ 1
เพือ่ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย ความเหน็ชอบ

33 3501100044639 ร้านพงษ์พร วัสดุภัณฑ์ จัดซ้ือวัสดุซ่อมแซมทีอ่ยู่อาศัยประจ า 580.00             ๑๗ มิ.ย. ๖๒ รายงานขอ 1
เพือ่ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย ความเหน็ชอบ

รวมทั้งสิ้น 61,157.00       


