
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองพาน 

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสอ 

ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือน ก นัยายน พ.ศ. ๒๕๖๕) 

ตามพระราชบัณูณัูติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง 

ประกอบมาตรา ๙๘ บ ญัณัูติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัด~อจัดจ้างหรือผูได้รับการคัดเลือกและ 

สาระสำคัณูของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัณูชีกลางและของหน่วยงาน 

ของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกิาหนด นัน้ 

เทศบาลตำบลเมืองพาน จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู~ด้รับการคัดเลือก 

และสาระสำคัณู่ของสัณูญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ ณ ว นัที่ ~9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

~ 

(นายมนัส จ นัทร์ประสิท~) 

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน 

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองพาน 



เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/  จ านวนเงินรวม

เลขประจ าตวัประชาชน  ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

(1) (2) (3) (4) (5) (7)

1 3570501247254 ร้าน ป.เกษตร จัดซ้ือทรายทีมีฟอส ขนาด 50 มก./ซอง จ านวน 500 ซอง 3,000.00            1 ก.ค. 65 65-45-00224-5320300-00001

ซองละ 6 บาท โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

2 3570501207350 นายถนอม เรือนสา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขนง-796             2,190.00 1 ก.ค. 65 65-45-00113-5320400-00002

เชียงราย จ านวน 8 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง
3 3570500372888 ร้านประดิษฐ์การพมิพ์ ป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 ขนาด 1.20 x               300.00 1 ก.ค. 65 65-45-00224-5320300-00002

2.40 เมตร จ านวน 1 ป้าย โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

4 1570500028170 ร้าน ป.ปร้ินต้ิง จ้างเหมาท าเอกสารส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ มะพร้าวบอนไซ 1,500.00            1 ก.ค. 65 65-45-00214-5320300-00019   

จ านวน 100 ชุดๆ ละ 15 บาท โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

5 1700400143781 ร้านสมใจคิดส์ ค่าจัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ส าหรับโครงการ มะพร้าวบอนไซ จ านวน 3,910.00            1 ก.ค. 65 65-45-00214-5320300-00021

6 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

6 1570500028170 ร้าน ป.ปร้ินต้ิง จ้างเหมาท าป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพการ               500.00 5 ก.ค. 65 65-45-00252-5320300-00002

ตลาดแนวใหม่ (Marketing Online) ขนาดกวา้ง 1 x 5 เมตร

จ านวน 1 ป้ายๆ ละ 500 บาท โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

7 3570501214925 ร้านเหล็งสโตร์ ซ้ือรองเท้าบูทยาว 199A จ านวน 3 คู่ๆ ละ 155 บาท             3,375.00 5 ก.ค. 65 65-45-00311-5331200-00001

ซ้ือชุดกันฝนจ านวน 9 ชุดๆ ละ 220 บาท เป็นเงิน 1,980.-

โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

8 0575536000778 บริษทั พี.อาร์.เอ็ม.คอนกรีต จ ากัด ซ้ือแผ่นพื้นคอนกรีต ความยาว 2.00 เมตร ลวดยาว 3.50               875.00 5 ก.ค. 65 65-45-00311-5330600-00017

ตร.ม.ๆ ละ 250 บาท โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

9 0575533000432 บริษทั อิฐเอกภณัฑ์ค้าวสัดุ จ ากัด สีน้ ามันโกเบ 500 จ านวน 1 แกลลอน เป็นเงิน 350 บาท               440.00 5 ก.ค. 65 65-45-00311-5330600-00018

แปรงทาสีด้ามแดง 3 นิ้ว ขนขาว จ านวน 2 อันๆ ละ 45.-

10 3570500970726 ร้านชาลีคอนกรีต บล็อกก่อ จ านวน 100 ก้อนๆ ละ 6.5 บาท, ปูนเสือซุปเปอร์             2,060.00 5 ก.ค. 65 65-45-00311-5330600-00019

จ านวน 10 ถุงๆ ละ 141 บาท โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลเมอืงพาน อ.พาน จ.เชยีงราย

ล าดบัที่ ชือ่ผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง เอกสารอ้างอิง (6)
เหตุผลสนับสนุน

วันที่ เลขที่



เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/  จ านวนเงินรวม

เลขประจ าตวัประชาชน  ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

(1) (2) (3) (4) (5) (7)

ล าดบัที่ ชือ่ผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง เอกสารอ้างอิง (6)
เหตุผลสนับสนุน

วันที่ เลขที่

11 3570500104701 นายสนั่น ประพงษ์ จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง-3767 ชร.             4,300.00 5 ก.ค. 65 65-45-00111-5320400-00010

จ านวน 9 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

12 3570500372888 ร้านประดิษฐ์การพมิพ์ จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสาร การคัดเลือก อปท.             3,060.00 5 ก.ค. 65 65-45-00111-5320100-00003
ที่มีผลการปฏบิัติการดีเด่น ประจ าปี 2565 จ านวน 12 เล่ม
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

13 3570500372888 ร้านประดิษฐ์การพมิพ์ ป้ายโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก               300.00 6 ก.ค. 65 65-45-00111-5331100-00004

ขนาด 1 x 3 ตร.ม. จ านวน 1 ป้ายๆ ละ 300 บาท

โดยวธิเีฉพาะเจาะจง
14 3570500086427 ร้าน แพร่กิมเซ้ง จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ ส าหรับโครงการสืบสานประเพณี             1,150.00 6 ก.ค. 65 65-45-00263-5320300-00008

เข้าพรรษา จ านวน 7 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

15 3570500075654 นายธรีาวฒิุ มุ่งเจริญ จ้างเหมาจัดท าพมิพห์ล่อเทียนพรรษา โครงการสืบสาน             1,200.00 6 ก.ค. 65 65-45-00263-5320300-00009

ประเพณีเข้าพรรษา จ านวน 3 อัน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

16 1570500028170 ร้าน ป.ปร้ินต้ิง จ้างเหมาท าป้ายไวนิลโครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา               400.00 6 ก.ค. 65 65-45-00263-5320300-00010

ขนาด 1x4 เมตร จ านวน 1 ป้าย 400.- โดยวธิเีจาะจง

17 1570500028170 ร้าน ป.ปร้ินต้ิง จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลพร้อมขาต้ัง จ านวน 3 รายการ             2,400.00 6 ก.ค. 65 65-45-00263-5320300-00011

โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

18 3570501038264 ร้านนพรินทร์ กราฟฟคิ จ้างเหมาท าตรายาง จ านวน 7 รายการ 1,000.00            7 ก.ค. 65 65-45-00113-5330100-00003     

โดยวธิเีฉพาะเจาะจง
19 3570501167188 คลังออฟฟศิ แอนด์ คลังคอมพวิเตอร์ จัดซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ             2,385.00 8 ก.ค. 65 65-45-00111-5330100-00018

โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

20 ร้านโมเดิร์นคอม จ้างซ่อมคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ค Lenovo ideapad 320-15ABR 850.00               11 ก.ค. 65 65-45-00211-5320400-00007

หมายเลขครุภณัฑ์ 416-61-0264

โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

21 3570500085684 ร้านรุ่งเรืองกิจ จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน คกท-644 ชร. 580.00               11 ก.ค. 65 65-45-00211-5320400-00008

จ านวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง



เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/  จ านวนเงินรวม

เลขประจ าตวัประชาชน  ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

(1) (2) (3) (4) (5) (7)

ล าดบัที่ ชือ่ผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง เอกสารอ้างอิง (6)
เหตุผลสนับสนุน

วันที่ เลขที่

22 3570501167188 คลังออฟฟศิ แอนด์ คลังคอมพวิเตอร์ ค่าเปล่ียนตลับหมึก CANON PIXMA G 2010 (สีด า) 1,600.00            11 ก.ค. 65 65-45-00211-5320400-00009

เคร่ืองปร้ินเตอร์ หมายเลขครุภณัฑ์ 416-64-0302

จ านวน 1 รายการๆละ 1,600 บาท โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

23 0573549000648 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เควซีี คอมพวิเตอร์ ซ้ือสาย Adapter Asus 19v 4.74A (5.5x2.5) Slim               990.00 18 ก.ค. 65 65-45-00311-5331400-00002

OEM จ านวน 1 อัน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

24 0573549000648 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เควซีี คอมพวิเตอร์ จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ หมายเลขครุภณัฑ์             2,090.00 18 ก.ค. 65 65-45-00311-5320400-00007

416-55-0066 จ านวน 4 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

25 0575533000432 บริษทั อิฐเอกภณัฑ์ค้าวสัดุ จ ากัด กุญแจทองเหลือง รุ่นเหล่ียมคอยาว 40 mm. PUMPKIN               470.00 18 ก.ค. 65 65-45-00311-5330600-00020

39206 จ านวน 2 ชุดๆ ละ 235 บาท โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

26 1570500028170 ร้าน ป.ปร้ินต้ิง จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลโครงการอบรมสร้างอาชีพแกป่ระชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลเมืองพาน โครงการย่อย โครงการอบรมส่งเสริม
การประกอบอาชีพนวดบ าบัด (Thai Traditional Massage) ขนาด 
กวา้ง 1 เมตร ยาว 5 เมตร จ านวน 1 ป้าย ๆ ละ 500 บาท เป้นเงิน
 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

              500.00 19 ก.ค. 65 65-45-00252-5320300-00003

27 3570500040184 นายคชาชาติ ดวงเกตุ จัดจ้างท าคลิปวดีีโอความยาว 8 นาที หัวข้อ การพัฒนาแอพพลิเคชัน
เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการให้บริการด้านสุขภาพของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลเมืองพาน เพือ่ใช้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้แกห่น่วยงานด้านสาธารณสุข หน่วยงานราชการต่าง ๆ และ
ประชาชนได้รับทราบ จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 4,500 บาท เป็นเงิน 
4,500 บาท (ส่ีพันห้าร้อยบาทถ้วน)

            4,500.00 19 ก.ค. 65 65-45-00111-5320100-00004

28 1571000046641 นายประสิทธิ ์ก่อมค า จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏบิัติงานประจ ารถขยะ 18,000.00          27 ก.ค. 65 65-45-00244-5320100-00020

คันที่ 1 ตามโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจ ารถขยะ

เทศบาลต าบลเมืองพาน จ านวน 1 อัตรา ต้ังแต่วนัที่ 1 ส.ค. 65
ถึง 30 ก.ย.65 จ านวน 2 เดือนๆ ละ 9,000.- บาท

29 0575557002621 บริษทั ดีเจเอ็ม คอนกรีต จ ากัด คอนกรีตผสมเสร็จ ก าลังอัด 210 ksc. จ านวน 2 ลูกบาศกเ์มตรๆ 
ละ 1,890 บาท เป็นเงิน 3,780 บาท

            3,780.00 4 ส.ค. 65 65-45-00311-5330600-00021

30 3570501167188 คลังออฟฟศิ แอนด์ คลังคอมพวิเตอร์ ถ่านไฟฉาย พานาโซนิค AA (30 แพค็)             1,050.00 8 ส.ค. 65 65-45-00111-5330200-00005

โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

31 3570501167188 คลังออฟฟศิ แอนด์ คลังคอมพวิเตอร์ จัดซ้ือวสัดุส านักงานส าหรับใช้ในโครงการสุขาภิบาลอาหารและ
ตลาดสดน่าซ้ือ จ านวน 4 รายการ

1,284.00            16 ส.ค. 65 65-45-00223-5320300-00006



เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/  จ านวนเงินรวม

เลขประจ าตวัประชาชน  ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

(1) (2) (3) (4) (5) (7)

ล าดบัที่ ชือ่ผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง เอกสารอ้างอิง (6)
เหตุผลสนับสนุน

วันที่ เลขที่

32 3570500372888 ร้านประดิษฐ์การพมิพ์ จัดจ้างท าป้ายและแบบส ารวจ เพือ่ใช้ในโครงการสุขาภิบาลอาหาร
และตลาดสดน่าซ้ือ จ านวน 3 รายการ

4,480.00            16 ส.ค. 65 65-45-00223-5320300-00007

33 3570501167188 คลังออฟฟศิ แอนด์ คลังคอมพวิเตอร์ จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 4 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 2,650.00            16 ส.ค. 65 65-45-00113-5331400-00006     

34 3570501167188 คลังออฟฟศิ แอนด์ คลังคอมพวิเตอร์ ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 1,075.00            16 ส.ค. 65 65-45-00113-5330100-00004     

35 0575560004184  บริษทั ทีว ี อลูเมท  จ ากัด ยางมะตอยส าเร็จรูป จ านวน 30 ถุงๆ ละ 110 บาท โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

            3,300.00 16 ส.ค. 65 65-45-00311-5330600-00023

36 0575533000432 บริษทั อิฐเอกภณัฑ์ค้าวสัดุ จ ากัด แผ่นปิดรอยต่อซี-โค่ 20 ซม.x3 เมตร ตราช้าง จ านวน 2 ม้วนๆ ละ
 325 บาท เป็นเงิน 650 บาท

              650.00 16 ส.ค. 65 65-45-00311-5330600-00024

37 3570500372888 ร้านประดิษฐ์การพมิพ์ จัดจ้างถ่ายเอกสารแผ่นพับ เพือ่ใช้ในโครงการรณรงค์ควบคุมและ
ป้องกนัโรคไข้เลือดออก จ านวน 1,400 แผ่นๆ ละ 1 บาท เป็นเงิน 
1,400 บาท

1,400.00            17 ส.ค. 65 65-45-00224-5320300-00003

38 3570501167188 คลังออฟฟศิ แอนด์ คลังคอมพวิเตอร์
จัดซ้ือไฟฉายเพือ่ใช้ในโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกนัโรค
ไข้เลือดออก จ านวน 113 อันๆ ละ 40 บาท เป็นเงิน 4,520.- บาท

4,520.00            17 ส.ค. 65 65-45-00224-5320300-00004

39 3570501167188 คลังออฟฟศิ แอนด์ คลังคอมพวิเตอร์ จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 3,400.00            18 ส.ค. 65 65-45-00211-5331400-00002     

40 3570501167188 คลังออฟฟศิ แอนด์ คลังคอมพวิเตอร์ เปล่ียน Mainbord (1155) LONGWELL B75-X7 จ านวน 1 ตัว ๆ
 ละ 3,500 บาท เป็นเงิน 3,500 บาท 2. ลงโปรแกรม 
Windows+office+software จ านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 350 บาท 
เป็นเงิน 350 บาท เป็นเงิน 3,850 บาท (สามพันแปดร้อยห้าสิบ
บาทถ้วน)

            3,850.00 18 ส.ค. 65 65-45-00111-5320400-00011

41 3570500104701 ร้านพานการยาง เปล่ียนคันส่งกลางประกอบชุดๆ ละ 3,500.- บาท จ านวน 1 3,500.00            25 ส.ค. 65 65-45-00123-5320400-00006

ชุด โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

42 0573537000133 หจก.พานวนชัย น้ าด่ืม 10 ลิตร จ านวน 116 ถังๆ ละ 13.- บาท             3,023.00 25 ส.ค. 65 65-45-00111-5330100-00019

น้ าด่ืม 20 ลิตร จ านวน 85 ถังๆ ละ 15.- บาท
น ้ำด่ืมขวดเพชร ขนำด 600 ซีซี จ้ำนวน 6 โหลๆ ละ 40 บำท

โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

43 3570501258639 กราฟฟคิ เซ็นเตอร์ จ้างเหมาท าตรายาง จ านวน 6 รายการ (ส านักปลัดเทศบาล)             1,200.00 25 ส.ค. 65 65-45-00111-5330100-00020

โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

44 3570500372888 ร้านประดิษฐ์การพมิพ์ จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารเทศบัญญัติ             1,806.00 25 ส.ค. 65 65-45-00111-5320100-00005
เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566
จ านวน 3,611 แผ่นๆ ละ 0.50 บาท



เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/  จ านวนเงินรวม

เลขประจ าตวัประชาชน  ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

(1) (2) (3) (4) (5) (7)

ล าดบัที่ ชือ่ผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง เอกสารอ้างอิง (6)
เหตุผลสนับสนุน

วันที่ เลขที่

45 3570500085684 ร้านรุ่งเรืองกิจ จัดซ้ือเบาะรถจักรยานยนต์เรือใบ จ านวน 1 ใบๆ ละ 400 บาท               400.00 25 ส.ค. 65 65-45-00311-5330700-00004

โดยวธิเีฉพาะเจาะจง
46 0575560004184  บริษทั ทีว ี อลูเมท  จ ากัด สะดือโถฉี่ จ านวน 1 ชุดๆ ละ 200.- บาท               405.00 25 ส.ค. 65 65-45-00311-5330600-00025

สายยาง จ านวน 2 เส้นๆ ละ 80.- บาท
ถ้วยรองโถฉี่ จ านวน 1 อันๆ ละ 45.- บาท
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

47 3570500980187 อูช่่างรินทร์บริการ จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-9380 ชร. 2,350.00            25 ส.ค. 65 65-45-00244-5320400-00006

จ านวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

(กองสาธารณสสุขและส่ิงแวดล้อม)

48 3579900011058 วทิยา เซอร์วสิ จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองพน่หมอกควนั หมายเลขครุภณัฑ์             2,204.00 26 ส.ค. 65 65-45-00244-5320400-00007

054-41-0004 จ านวน 10 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

(กองสาธารณสสุขและส่ิงแวดล้อม)

49 3579900011058 วทิยา เซอร์วสิ จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองพน่หมอกควนั หมายเลขครุภณัฑ์             2,059.00 26 ส.ค. 65 65-45-00244-5320400-00008

054-41-0005 จ านวน 9 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

(กองสาธารณสสุขและส่ิงแวดล้อม)

50 3570501167188 คลังออฟฟศิ แอนด์ คลังคอมพวิเตอร์               350.00 26 ส.ค. 65 65-45-00221-5320400-00004

51 3570501167188 คลังออฟฟศิ แอนด์ คลังคอมพวิเตอร์               350.00 26 ส.ค. 65 65-45-00221-5320400-00005

52 3570500104701 ร้านพานการยาง 1,080.00            26 ส.ค. 65 65-45-00244-5320400-00009

จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพวิเตอร์ หมายเลขครุภณัฑ์ 
416-54-0060 จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 350.- บาท

จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภณัฑ์ 
416-59-0248 จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 350.- บาท

จ้างเหมาซ่อมแซมเปล่ียนยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 
80-9380 เชียงราย จ านวน 2 รายการ
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เหตุผลสนับสนุน

วันที่ เลขที่

53 3570501167188 คลังออฟฟศิ แอนด์ คลังคอมพวิเตอร์ เปล่ียน HDD SATA - lll 1 TB Toshiba V300 จ านวน 1 ตัว             2,200.00 29 ส.ค. 65 65-45-00111-5320400-00012

ตัวละ 2,200 บาท เป็นเงิน 2,200 บาท

54 0573549000648 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เควซีี คอมพวิเตอร์             3,200.00 1 ก.ย. 65 65-45-00311-5320400-00008

55 0575533000432 บริษทั อิฐเอกภณัฑ์ค้าวสัดุ จ ากัด 1. เหล็กเส้นกลม 3 หุน บกส. พบั หัวเหลือง (TATA) จ านวน             3,230.00 2 ก.ย. 65 65-45-00311-5330600-00026

10 เส้นๆ ละ 136 บาท เป็นเงิน 1,360 บาท

2. เหล็กฉาก 2 นิ้ว หนา 5 มม. ขาว จ านวน 2 เส้นๆ ละ

765 บาท เป็นเงิน 1,530 บาท

3. ลวดด า หัวเหลือง จ านวน 1 ขด เป็นเงิน 35 บาท

4. ระดับน้ าแม่เหล็กแถบ-หน้าต่าง 24 นิ้ว จ านวน 1 อัน

 เป็นเงิน 245 บาท

56 0575560004184  บริษทั ทีว ี อลูเมท  จ ากัด สายฉีดช าระ จ านวน 2 ชุดๆ ละ 214บาท เป็นเงิน 428 บาท               428.00 2 ก.ย. 65 65-45-00311-5330600-00027

3570500372888 ร้านประดิษฐ์การพมิพ์ จ้างเหมาจัดท าใบประกาศนียบัตร จ านวน 60 แผ่นๆ ละ 900.00               5 ก.ย. 65 65-45-00221-5320300-00001

15 บาท โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

57 3570501167188 คลังออฟฟศิ แอนด์ คลังคอมพวิเตอร์ ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 10 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง             2,610.00 7 ก.ย. 65 65-45-00221-5330100-00003

(กองสาธารณสสุขและส่ิงแวดล้อม)

58 3570501214925 ร้านเหล็งสโตร์ จัดซ้ือผ้าปิดจมูกจ านวน 50 โหลๆ ละ 45.- บาท             2,250.00 7 ก.ย. 65 65-45-00244-5331200-00003

(กองสาธารณสสุขและส่ิงแวดล้อม) โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 416-57-0194 1. เคลียร์บอร์ด จ านวน 1 
เคร่ือง เป็นเงิน 290 บาท 2. กูข้้อมูลฮาร์ดดิส จ านวน 1 เคร่ือง 
เป็นเงิน 300 บาท 3. ตรวจเช็คและท าความสะอาดเคร่ือง จ านวน
 1 เคร่ือง เป็นเงิน 400 บาท เคร่ืองปร้ินเตอร์ 416-63-0282 
4. ล้างบอร์ดและชุดดรัม จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 300 บาท 5. 
ล้างชุดคาริเอด จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 300 บาท 6. ท าความ
สะอาดเคร่ือง จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 500 บาท เคร่ืองปร้ิน
เตอร์ 416-63-0283 7. ซ่อมแซมเซอร์ชุดโหลด จ านวน 1 
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59 3570500980187 นายนรินทร์ อุปมาณ จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9380             3,140.00 9 ก.ย. 65 65-45-00244-5320400-00010

จ านวน 5 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

60 3570501167188 คลังออฟฟศิ แอนด์ คลังคอมพวิเตอร์ ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 5 รายการ             2,130.00 13 ก.ย. 65 65-45-00221-5331400-00003

(กองสาธารณสสุขและส่ิงแวดล้อม) โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

61 0573537000133 หจก.พานวนชัย น้ าด่ืม 10 ลิตร จ านวน 37 ถังๆ ละ 13 บาท เป็นเงิน 481 บาท             1,371.00 14 ก.ย. 65 65-45-00111-5330100-00021

น้ าด่ืม 20 ลิตร จ านวน 30 ถังๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 450 บาท

น้ าด่ืมขวดเพชร ขนาด 600 ซีซี จ านวน 11 โหลๆ ละ 40 บาท

ป็นเงิน 440 บาท 
62 3570501167188 คลังออฟฟศิ แอนด์ คลังคอมพวิเตอร์ จ้างลงโปรแกรม Windows+office+software 700.00               14 ก.ย. 65 65-45-00211-5320400-00010

จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 350.- บาท (โดยวธิเีฉพาะเจาะจง)

63 3570500085684 ร้านรุ่งเรืองกิจ. เปล่ียนยางนอก+ยางใน รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 480.00               15 ก.ย. 65 65-45-00113-5320400-00003     

1กก-8317 เชียงราย จ านวน 1 ชุดๆ ละ 480.- บาท
64 3570500085684 ร้านรุ่งเรืองกิจ ยางใน 2.75-17 จ านวน 1 เส้นๆ ละ 120.- บาท               120.00 15 ก.ย. 65 65-45-00311-5330700-00005

โดยวธิเีฉพาะเจาะจง
65 0575560004184  บริษทั ทีว ี อลูเมท  จ ากัด ซ้ือฝาครอบท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว จ านวน 30 อันๆ ละ 30.-             2,170.00 22 ก.ย. 65 65-45-00311-5330600-00028

สีน้ ามัน (สีด าด้าน) จ านวน 1 แกลลอน

รวมทั้งสิ้น        139,020.00(หน่ึงแสนสามหมื่นเก้าพันยี่สิบบาทถ้วน)




