
ล ำดับ เลขท่ีประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตุผล
เลขประจ ำตัวประชำชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ี เลขท่ี สนับสนุน

1  3501000084477 ทรัพย์สมบูรณ์ เซอร์วิส แอนด์ จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,000.00      1 ก.ค. 63 ใบส่ังซ้ือ 1
 ซัพพลาย (กองการศึกษา) 096/2563

2 3501100044639 ร้านพงษ์พร  วัสดุภัณฑ์ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) 3,380.00      2 ก.ค. 63 ใบส่ังซ้ือ 1
097/2563

3 3500500324662 ร้านศรีสง่า จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 3,944.00      3 ก.ค. 63 ใบส่ังซ้ือ 1
(กองการศึกษา) 100/2563

4  3501300434325 นางณิชพันธ์  ทองรุ่งโรจน์ศรี จัดซ้ือวัสดุฝึกปฏิบัติ ตามโครงการ 465.00         9 ก.ค. 63 ใบส่ังซ้ือ 1
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย  101/2563
พิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
พ.ศ. 2563  

5 3570900107171 ร้านเชียงใหม่ดับเพลิงและกู้ภัย จัดซ้ือวัสดุฝึกปฏิบัติ ตามโครงการ 3,000.00      9 ก.ค. 63 ใบส่ังซ้ือ 1
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย 102/2563
พิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
พ.ศ. 2563

6 3501300260238 นายสังวร  ทะนิวทอง จัดซ้ือวัสดุอ่ืน ตามโครงการ ฝึกอบรม 780.00         9 ก.ค. 63 ใบส่ังซ้ือ 1
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ า 102.1/2563
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2563

7 0515535000073 บริษัทโมเดิร์น เอ็ดดูเคช่ัน มอลล์ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 900.00         13 ก.ค. 63 ใบส่ังซ้ือ 1
จ ากัด (กองการศึกษา) 104/2563

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 4 (เดือนกรกฎำคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยำยน พ.ศ.2563)

เทศบำลต ำบลแม่ปูคำ อ ำเภอสันก ำแพง จังหวัดเชียงใหม่
เอกสำรอ้ำงอิง



ล ำดับ เลขท่ีประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตุผล
เลขประจ ำตัวประชำชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ี เลขท่ี สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 4 (เดือนกรกฎำคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยำยน พ.ศ.2563)

เทศบำลต ำบลแม่ปูคำ อ ำเภอสันก ำแพง จังหวัดเชียงใหม่
เอกสำรอ้ำงอิง

8 3191100219092 ร้านปรีชา จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 200.00         15 ก.ค. 63 ใบส่ังซ้ือ 1
รถยนต์ส่วนกลาง ผล 9854 เชียงใหม่ 106/2563

9 3501000084477 ทรัพย์สมบูรณ์ เซอร์วิส แอนด์ จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 450.00         31 ก.ค. 63 ใบส่ังซ้ือ 1
 ซัพพลาย (กองการศึกษา) 108/2563

10 3500500494690 นายด ารง  มูลศรี จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ท่ีใช้ในการอบรม 1,320.00      19 ก.ค. 63 ใบส่ังซ้ือ 1
ตามโครงการขยะทองค า 117/2563
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

11 3501000084477 ทรัพย์สมบูรณ์ เซอร์วิส แอนด์   จัดซ้ือวัสดุใช้ในการอบรมตาม 3,300.00      20 ก.ค. 63 ใบส่ังซ้ือ 1
ซัพพลาย โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร 119/2563

ประจ าปี 2563
12 0503560003917 หจก.ณิชารีย์ คอนเน็คช่ัน แอนด์ จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ตามโครงการ 402.00         27 ส.ค. 63 ใบส่ังซ้ือ 1

เซอร์วิส ศูนย์รวมภูมิปัญญา ท้องถ่ินต าบลแม่ปูคา 122/2563
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
สัปดาห์ท่ี 10 วันท่ี 28 สิงหาคม 2563 

13 3501000084477 ทรัพย์สมบูรณ์ เซอร์วิส แอนด์  จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในโครงการ 1,680.00      28 ส.ค. 63 ใบส่ังซ้ือ 1
ซัพพลาย อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจาก 123/2563

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563



ล ำดับ เลขท่ีประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตุผล
เลขประจ ำตัวประชำชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ี เลขท่ี สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 4 (เดือนกรกฎำคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยำยน พ.ศ.2563)

เทศบำลต ำบลแม่ปูคำ อ ำเภอสันก ำแพง จังหวัดเชียงใหม่
เอกสำรอ้ำงอิง

14 3540100746045 นายพิภพ  สุริยา  จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในโครงการ 1,070.00      28 ส.ค. 63 ใบส่ังซ้ือ 1
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก 123.1/2563
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2563

15 3501000084477 ทรัพย์สมบูรณ์ เซอร์วิส แอนด์  จัดซ้ืออุปกรณ์ต่างๆ ตามโครงการศูนย์รวม 885.00         9 ก.ย. 63 ใบส่ังซ้ือ 1
ซัพพลาย ภูมิปัญญาท้องถ่ินต าบลแม่ปูคา ประจ าปี 125/2563

งบประมาณ 2563 สัปดาห์ท่ี 12 
วันท่ี 11  กันยายน 2563

16 3501000084477 ทรัพย์สมบูรณ์ เซอร์วิส แอนด์  จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  (ส านักปลัด) 4,900.00      11 ก.ย. 63 ใบส่ังซ้ือ 1
ซัพพลาย 128/2563

17 3191100219092 ร้านปรีชา จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 280.00         14 ก.ย. 63 ใบส่ังซ้ือ 1
 (ส านักปลัด) 134/2563

18 3500500324662 ร้านศรีสง่า จัดซ้ือวัสดุติดต้ังกระจกโค้งโพลีคาร์บอเนต 495.00         14 ก.ย. 63 ใบส่ังซ้ือ 1
136/2563

19 0503560003917 หจก.ณิชารีย์ คอนเน็คช่ัน แอนด์ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,120.00      24 ก.ย. 63 ใบส่ังซ้ือ 1
เซอร์วิส (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) 138/2563

20 0994000433093 สหกรณ์การเกษตรสันก าแพง จ ากัด วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 22,300.00 1 ต.ค. 62 สัญญาซ้ือขาย
เดือน กรกฎาคม 2563 001/2563



ล ำดับ เลขท่ีประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตุผล
เลขประจ ำตัวประชำชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ี เลขท่ี สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 4 (เดือนกรกฎำคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยำยน พ.ศ.2563)

เทศบำลต ำบลแม่ปูคำ อ ำเภอสันก ำแพง จังหวัดเชียงใหม่
เอกสำรอ้ำงอิง

21 0994000433093 สหกรณ์การเกษตรสันก าแพง จ ากัด วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 22,480.00    1 ต.ค. 62 สัญญาซ้ือขาย
เดือน สิงหาคม 2563 1 ต.ค. 62 001/2563

22 0994000433093 สหกรณ์การเกษตรสันก าแพง จ ากัด วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 20,560.10    1 ต.ค. 62 สัญญาซ้ือขาย
เดือนกันยายน 2563 001/2563

23 0503557000163 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เอดีมีเดีย จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ 500.00         1 มิ.ย. 63 ใบส่ังจ้าง 1
เชียงใหม่ (ส านักงานใหญ่) พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ 115/2563

พระบรมราชินี เน่ืองในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
 พระบรมราชินี วันท่ี 3 มิถุนายน 2563

24 3571100264698 นายสุวิช   มะโนค า จ้างเหมาวางท่อระบายน้ าหน้าอาคาร 4,000.00      12 มิ.ย. 63 ใบส่ังจ้าง 1
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 116/2563
เทศบาลต าบลแม่ปูคา หมู่ท่ี 3

25 3571100264698 นายสุวิช   มะโนค า จ้างเหมาวางท่อ PVC เพ่ือระบายน้ า 4,000.00      12 มิ.ย. 63 ใบส่ังจ้าง 1
ระบายน้ า ซอย 4 หมู่ท่ี 3 117/2563

26 0503557000163 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เอดีมีเดีย จ้างเหมาท าฉากก้ันอะคริลิค 5  มิล 3,000.00      23 มิ.ย. 63 ใบส่ังจ้าง 1
เชียงใหม่ (ส านักงานใหญ่) ขนาด 120 × 60 เซนติเมตร 118/2563

27 3501100236571 นายสมหวัง  วงค์แปง จ้างเหมาซ่อมแซมกระจกหน้าต่าง 2,000.00      25 มิ.ย. 63 ใบส่ังจ้าง 1
ห้องกองการศึกษาฯ 119/2563

28 1509970132745 นางสาวพัชราภรณ์  บัวใจ จ้างเหมาค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 2,450.00      26 มิ.ย. 63 ใบส่ังจ้าง 1



ล ำดับ เลขท่ีประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตุผล
เลขประจ ำตัวประชำชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ี เลขท่ี สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 4 (เดือนกรกฎำคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยำยน พ.ศ.2563)

เทศบำลต ำบลแม่ปูคำ อ ำเภอสันก ำแพง จังหวัดเชียงใหม่
เอกสำรอ้ำงอิง

ซ่อมแซม รถบรรทุกน้ า ทะเบียน 120/2563
ผว 3222 เชียงใหม่

29 3501300439343 นางจ านงค์    มูลสัก จ้างเหมาบุคคลผลิตน้ าด่ืมและแจกจ่ายให้ 24,000.00    29 มิ.ย. 63 บันทึกข้อตกลงจ้าง 1
ประชาชนตามโครงการผลิตน้ าด่ืมเพ่ือ 044/2563
ชุมชน เทศบาลต าบลแม่ปูคา 
เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563

30 3501300460954 นางจันทร์เป็ง   ปันแสน จ้างเหมาบุคคลผลิตน้ าด่ืมและแจกจ่ายให้ 24,000.00    29 มิ.ย. 63 บันทึกข้อตกลงจ้าง 1
ประชาชนตามโครงการผลิตน้ าด่ืมเพ่ือ 045/2563
ชุมชน เทศบาลต าบลแม่ปูคา 
เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563

31 3501300281341 นายอุดร  ทิพย์วงค์ จ้างเหมาบุคคลผลิตน้ าด่ืมและแจกจ่ายให้ 24,000.00    29 มิ.ย. 63 บันทึกข้อตกลงจ้าง 1
ประชาชนตามโครงการผลิตน้ าด่ืมเพ่ือ 045/2563
ชุมชน เทศบาลต าบลแม่ปูคา 
เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563

32 1509901114211 นางสาวดารารัตน์  แก้วฟอง จ้างเหมาผู้ช่วยดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7,000.00      29 มิ.ย. 63 บันทึกข้อตกลงจ้าง 1
เทศบาลต าบลแม่ปูคา เดือน กรกฎาคม 047/2563
2563

33 1301700033111 นางสาวอ าพร ตาทอง จ้างเหมาผู้ช่วยดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7,000.00      29 มิ.ย. 63 บันทึกข้อตกลงจ้าง 1
เทศบาลต าบลแม่ปูคา เดือน กรกฎาคม 048/2563



ล ำดับ เลขท่ีประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตุผล
เลขประจ ำตัวประชำชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ี เลขท่ี สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 4 (เดือนกรกฎำคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยำยน พ.ศ.2563)

เทศบำลต ำบลแม่ปูคำ อ ำเภอสันก ำแพง จังหวัดเชียงใหม่
เอกสำรอ้ำงอิง

2563
34 1509901114211 นางสาวดารารัตน์  แก้วฟอง จ้างเหมาผู้ช่วยดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7,000.00      31 ก.ค. 63 บันทึกข้อตกลงจ้าง

เทศบาลต าบลแม่ปูคา เดือน สิงหาคม 050/2563
2563

35 1301700033111 นางสาวอ าพร ตาทอง จ้างเหมาผู้ช่วยดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7,000.00      31 ก.ค. 63 บันทึกข้อตกลงจ้าง

เทศบาลต าบลแม่ปูคา เดือน สิงหาคม 051/2563
2563

36 1509901114211 นางสาวดารารัตน์  แก้วฟอง จ้างเหมาผู้ช่วยดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7,000.00      31 ส.ค. 63 บันทึกข้อตกลงจ้าง

เทศบาลต าบลแม่ปูคา เดือน กันยายน 052/2563
2563

37 1301700033111 นางสาวอ าพร ตาทอง จ้างเหมาผู้ช่วยดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7,000.00      31 ส.ค. 63 บันทึกข้อตกลงจ้าง

เทศบาลต าบลแม่ปูคา เดือน กันยายน 053/2563
2563
ซ่อมเคร่ืองพิมพ์เอกสาร เลขครุภัณฑ์ 129/2563
487-61-0006

38 0505546001041 บริษัท ไอ.ที.โกลโบล จ ากัด จ้างเหมาค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 1,300.00      9 ก.ค. 63 ใบส่ังจ้าง
ซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า เลขครุภัณฑ์ 130/2563
 416-52-0036

39 3500100337228 นายวัชระ  กันตี จ้างเหมาค่าเช่าอุปกรณ์ดับเพลิง 1,000.00      9 ก.ค. 63 ใบส่ังจ้าง



ล ำดับ เลขท่ีประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตุผล
เลขประจ ำตัวประชำชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ี เลขท่ี สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 4 (เดือนกรกฎำคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยำยน พ.ศ.2563)

เทศบำลต ำบลแม่ปูคำ อ ำเภอสันก ำแพง จังหวัดเชียงใหม่
เอกสำรอ้ำงอิง

ชุดผจญเพลิงพร้อมอุปกรณ์ 8 ชุด 132/2563
อุปกรณ์ดับเพลิง โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2563

40 3320900164125 นายเพชรญาณินท์  มุ่งงามภูวสิษฐ์ ค่าจ้างเหมาค่าเช่าอุปกรณ์โรย 1,000.00      9 ก.ค. 63 ใบส่ังจ้าง
ตัวจากท่ีสูง  โครงการฝึกอบรมชุด 133/2563
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2563

41 0503557000163 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เอดีมีเดีย จ้างเหมาจัดท าใบประกาศนียบัตร 750.00         9 ก.ค. 63 ใบส่ังจ้าง
เชียงใหม่ (ส านักงานใหญ่) ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ 134/2563 1

จิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2563

42 3501300457384 ร้าน เอ็น แอนด์ เค แอร์ จ้างเหมาค่าบ ารุงรักษาและ 2,350.00      9 ก.ค. 63 ใบส่ังจ้าง
ซ่อมแซม เคร่ืองปรับอากาศ หมาย 135/2563
เลขครุภัณฑ์ 420-51-0004, 
 420-51-0006 1

43 3501300420251 นายสุทัศน์  ผางค า จ้างเหมาค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 200.00         20 ก.ค. 63 ใบส่ังจ้าง
ซ่อมแซม ซ่อมรถจักรยานยนต์ 137/2563
หมายเลขทะเบียน งบก 816 ชม



ล ำดับ เลขท่ีประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตุผล
เลขประจ ำตัวประชำชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ี เลขท่ี สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
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เทศบำลต ำบลแม่ปูคำ อ ำเภอสันก ำแพง จังหวัดเชียงใหม่
เอกสำรอ้ำงอิง

44 0503557000163 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เอดีมีเดีย จ้างเหมาท าตรายาง (กองคลัง) 1,423.10      20 ก.ค. 63 ใบส่ังจ้าง 1
เชียงใหม่ (ส านักงานใหญ่) 139/2563

45 3500500119716 นายมนัส  ถาปินตา จ้างเหมาพ่นหมอกควันก าจัดลูกน้ ายุงลาย 1,200.00      20 ก.ค. 63 ใบส่ังจ้าง
ตัวเต็มวัย หมู่ท่ี 7 ต าบลแม่ปูคา 140/2563
อ าเภอสันก าแพง  จังหวัดเชียงใหม่ 1

46 3501300422251 นายสุทัศน์  ผางค า จ้างเหมาค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 1,260.00      22 ก.ค. 63 ใบส่ังจ้าง 1
ซ่อมแซม ซ่อมรถจักรยานยนต์ 143/2563
หมายเลขทะเบียน คทข 951ชม.

47 1509900126011 นายก าพล  ปิยะจันทร์ จ้างเหมาพ่นหมอกควันก าจัดลูก 1,200.00      23 ก.ค. 63 ใบส่ังจ้าง 1
น้ ายุงลายตัวเต็มวัย หมู่ท่ี 9 144/2563

48 3501300406500 นายสุรชัย  ช่างสาร จ้างเหมาพ่นหมอกควันก าจัดลูก 1,200.00      29 ก.ค. 63 ใบส่ังจ้าง 1
น้ ายุงลายตัวเต็มวัย หมู่ท่ี 4 145/2563

49 3501300383330 นายจ าเริญ  ปันค า จ้างเหมาพ่นหมอกควันก าจัดลูก 1,200.00      3 ส.ค. 63 ใบส่ังจ้าง 1
น้ ายุงลายตัวเต็มวัย หมู่ท่ี 1 146/2563

50 3571100264698 นายสุวิช  มะโนค า จ้างเหมาท าโครงเคร่าป้ายเอนก 4,000.00      7 ส.ค. 63 ใบส่ังจ้าง 1
ประสงค์ ขนาด 1.30 × 3.40 เมตร 148/2563

51 3501300406500 นายสุรชัย  ช่างสาร จ้างเหมาพ่นหมอกควันก าจัดลูก 1,200.00      10 ส.ค. 63 ใบส่ังจ้าง 1
น้ ายุงลายตัวเต็มวัย หมู่ท่ี 4 151/2563

52 3309900161078 อู่บีอาร์อะไหล่ยนต์ จ้างเหมาค่าบ ารุงรักษาและ 1,800.00      11 ส.ค. 63 ใบส่ังจ้าง 1



ล ำดับ เลขท่ีประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตุผล
เลขประจ ำตัวประชำชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ี เลขท่ี สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 4 (เดือนกรกฎำคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยำยน พ.ศ.2563)
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เอกสำรอ้ำงอิง

ซ่อมแซม (งบ-657 เชียงใหม่) 154/2563
53 5550500503831 นายสมเจต  ธนะวัง จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อม 380.00         11 ส.ค. 63 ใบส่ังจ้าง 1

 แซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 155/2563
(ตู้เย็น) หมายเลขครุภัณฑ์
 703-52-0002

54 0505546001041 บริษัท ไอ.ที.โกลโบล จ ากัด จ้างเหมาค่าบ ารุงรักษาและซ่อม 2,600.00      14 ส.ค. 63 ใบส่ังจ้าง 1
แซม เคร่ืองส ารองไฟ เลขครุภัณฑ์ 156/2563
497-60-0001, 498-60-0001

55 3501000084477 ร้านทรัพย์สมบูรณ์ เซอร์วิส จ้างเหมาค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 1,500.00      14 ส.ค. 63 ใบส่ังจ้าง 1
แอนด์ ซัพพลาย  ซ่อมเก้าอ้ีท างาน เลขครุภัณฑ์ 158/2563

401-51-0045, 400-51-0028
56 1509900607591 นายธนัชพร  สุภา จ้างเหมาด าเนินการเพ่ิมคู่สาย 2,500.00      14 ส.ค. 63 ใบส่ังจ้าง 1

หมายเลขโทรศัพท์ภายในอาคาร 159/2563
ส านักงานเทศบาลต าบลแม่ปูคา

57 5500500019980 นายสมบูรณ์  พิลัยหล้า จ้างเหมาพ่นหมอกควันก าจัด 1,200.00      17 ส.ค. 63 ใบส่ังจ้าง 1
ลูกน้ ายุงลายตัวเต็มวัย หมู่ท่ี 6 161/2563

58 3501600183204 ร้านแฟกซ์ก๊อปป้ีเซนเตอร์ จ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบแปลน 2,920.00      17 ส.ค. 63 ใบส่ังจ้าง 1
โครงการท่ีจะบรรจุไว้ในเทศบัญญัติ 162/2563
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
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เอกสำรอ้ำงอิง

งบประมาณ พ.ศ. 2564
59 3501300406500 นายสุรชัย  ช่างสาร จ้างเหมาพ่นหมอกควันก าจัดลูก 1,200.00      19 ส.ค. 63 ใบส่ังจ้าง 1

น้ ายุงลายตัวเต็มวัย หมู่ท่ี 4 162/2563
60 1509900607591 นายสยมภู  กันทะทา จ้างเหมาเคร่ืองจักร (รถแบ็คโฮ) 3,500.00      19 ส.ค. 63 ใบส่ังจ้าง 1

เพ่ือก าจัดส่ิงกีดขวางล าน้ าแม่ปูคา หมู่ 7 163/2563
61 3501600183204 ร้านแฟกซ์ก๊อปป้ีเซนเตอร์ จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้า 3,611.00      19 ส.ค. 63 ใบส่ังจ้าง 1

เล่มร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 165/2563
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564

62 0503557000163 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอดีมีเดีย จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลโครง 345.00         20 ส.ค. 63 ใบส่ังจ้าง 1
 เชียงใหม่ การป้องกันการระบาดของโรคมือเท้าปาก 166/2563

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
63 0503557000163 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอดีมีเดีย จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลโครงการ 3,285.00      20 ส.ค. 63 ใบส่ังจ้าง 1

 เชียงใหม่ อบรมสุขาภิบาลอาหาร  ประจ าปี 2563 168/2563

64 3501300385995 นายสมบูรณ์  มะโนค า จ้างเหมาพ่นหมอกควันก าจัดลูกน้ ายุงลาย 1,200.00      25 ส.ค. 63 ใบส่ังจ้าง 1
ตัวเต็มวัย หมู่ท่ี 3 169/2563

65 3191100219092 ร้านปรีชา จ้างเหมาค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 4,180.00      31 ส.ค. 63 ใบส่ังจ้าง 1
ซ่อมแซมรถยนต์ ผข 2411 เชียงใหม่ 170/2563

66 3571100264698 นายสุวิช  มะโนค า จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 2,500.00      31 ส.ค. 63 ใบส่ังจ้าง 1
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เอกสำรอ้ำงอิง

หลังคาและฝ้าเพดาน ศูนย์พัฒนา 171/2563
เด็กเล็กเทศบาลต าบลแม่ปูคา

67 3501300435178 นายทวีศักด์ิ  ปานเขียว จ้างเหมาพ่นหมอกควันก าจัดลูกน้ ายุงลาย 1,200.00      2 ก.ย. 63 ใบส่ังจ้าง 1
ตัวเต็มวัย หมู่ท่ี 5 172/2563

68 3571100264698 นายสุวิช  มะโนค า จ้างเหมาท าอุปกรณ์ส าหรับท่ีเสียบธง 2,800.00      9 ก.ย. 63 ใบส่ังจ้าง 1
174/2563

69 3501300457384 ร้าน เอ็น แอนด์ เค  แอร์ จ้างเหมาค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 3,200.00      9 ก.ย. 63 ใบส่ังจ้าง 1
ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ (ห้องประชุม 2) 175/2563
เลขครุภัณฑ์ 420-60-0020 
, 420-60-0021

70 0503557000163 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอดีมีเดีย จ้างเหมาจัดท าวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรม 1,590.00      9 ก.ย. 63 ใบส่ังจ้าง 1
เชียงใหม่ ตามโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร 176/2563

ประจ าปี 2563 
71 3571100264698 นายสุวิช  มะโนค า จ้างเหมาค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 2,800.00      11 ก.ย. 63 ใบส่ังจ้าง 1

ซ่อมโต๊ะหมู่บูชา เลขครุภัณฑ์ 177/2563
484-50-0004

72 3409900748272 ณัฏฐนัลฐ์ปกไหม จ้างเหมาท าปกสมุดปกไหม 4,620.00      15 ก.ย. 63 ใบส่ังจ้าง 1
กิจกรรมสรุปผล โครงการศูนย์รวม 179/2563
ภูมิปัญญาท้องถ่ินต าบลแม่ปูคา



ล ำดับ เลขท่ีประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตุผล
เลขประจ ำตัวประชำชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ี เลขท่ี สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 4 (เดือนกรกฎำคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยำยน พ.ศ.2563)

เทศบำลต ำบลแม่ปูคำ อ ำเภอสันก ำแพง จังหวัดเชียงใหม่
เอกสำรอ้ำงอิง

ประจ าปีงบประมาณ 2563
73 0503557000163 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอดีมีเดีย จ้างจัดพิมพ์ใบประกาศนียบัตร 840.00         15 ก.ย. 63 ใบส่ังจ้าง 1

เชียงใหม่ ตามโครงการศูนย์รวมภูมิปัญญาท้องถ่ิน 180/2563
ต าบลแม่ปูคา ประจ าปีงบประมาณ 2563

74 3501300435178 นายทวีศักด์ิ  ปานเขียว จ้างเหมาพ่นหมอกควันก าจัดลูก 1,200.00      16 ก.ย. 63 ใบส่ังจ้าง 1
น้ ายุงลายตัวเต็มวัย หมู่ท่ี 5 181/2563

75 0503557000163 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอดีมีเดีย จ้างเหมาจัดท าบัตรประจ าตัวผู้ผ่านการ 3,925.00      16 ก.ย. 63 ใบส่ังจ้าง 1
เชียงใหม่ อบรมโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร 182/2563

ประจ าปี 2563 
76 0505546001041 บริษัท ไอ.ที.โกลโบล จ ากัด จ้างเหมาค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 3,800.00      18 ก.ย. 63 ใบส่ังจ้าง 1

ซ่อมแซมเคร่ืองส ารองไฟ เลขครุภัณฑ์ 183/2563
416-59-0047 และ 416-50-0017

77 3501100236571 นายสมหวัง  วงค์แปง จ้างเหมาค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 2,500.00      28 ก.ย. 63 ใบส่ังจ้าง 1
ซ่อมประตูห้องประชุม 2 185/2563
และประตูห้องประชุม 3 
อาคารส านักงานเทศบาลต าบลแม่ปูคา

78 3501300622491 นางคะนึงนิจ  ชมภูค า ค่าเช่าสถานท่ีฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม 2,000.00      13 ก.ค. 63 รายงานขอความ 1
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ เห็นชอบ
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 



ล ำดับ เลขท่ีประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตุผล
เลขประจ ำตัวประชำชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ี เลขท่ี สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 4 (เดือนกรกฎำคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยำยน พ.ศ.2563)

เทศบำลต ำบลแม่ปูคำ อ ำเภอสันก ำแพง จังหวัดเชียงใหม่
เอกสำรอ้ำงอิง

พ.ศ. 2563  
79 0503557000163 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอดีมีเดีย จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรม 345.00         13 ก.ค. 63 รายงานขอความ 1

เชียงใหม่ ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ เห็นชอบ
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2563

80 3501000084477 ทรัพย์สมบูรณ์ เซอร์วิส แอนด์ จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ 1,300.00      13 ก.ค. 63 รายงานขอความ 1
ซัพพลาย อบรมส าหรับผู้เข้าร่วมอบรมตาม เห็นชอบ

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปก
ครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2563 

81 3501000084477 ทรัพย์สมบูรณ์ เซอร์วิส แอนด์  จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม 3,200.00      2 ก.ย. 63 รายงานขอความ 1
ซัพพลาย ส าหรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ เห็นชอบ

อบรมดูแลผู้ป่วยเร้ืองรัง ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี สังคม
เด่น พลังใจเข้มแข็ง

82 3501300088443 นายพานทอง  บัวใจ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมรถยนต์  60.00           14 ก.ย. 63 รายงานขอความ 1
ทะเบียน ผข 2411 เชียงใหม่ เห็นชอบ

83 3501300420251 นายสุทัศน์  ผางค า ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ 1,890.00      28 ก.ย. 63 รายงานขอความ 1
หมายเลข ทะเบียน จจจ 292 เห็นชอบ



ล ำดับ เลขท่ีประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตุผล
เลขประจ ำตัวประชำชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ี เลขท่ี สนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 4 (เดือนกรกฎำคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยำยน พ.ศ.2563)

เทศบำลต ำบลแม่ปูคำ อ ำเภอสันก ำแพง จังหวัดเชียงใหม่
เอกสำรอ้ำงอิง

เชียงใหม่
84 3501300420251 นายสุทัศน์  ผางค า ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ 1,090.00      28 ก.ย. 63 รายงานขอความ 1

หมายเลข ทะเบียน งบก 816 เห็นชอบ
เชียงใหม่ 

317,225.20 

















3,973.10   














