
วันท่ี เลขท่ี

1 503563004868 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอคิว กรุ๊ป แอนด์ 

ซัพพลาย

ซ้ือวัคซีนสุนัขและแมว โครงการ

ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

ประจ าปี 2564

49,000.00           1 เม.ย. 64 067/2564 1

2 3601400575711 ร้านก่ิงก้านพาณิชย์ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 15 

รายการ

3,862.00            19 เม.ย. 64 068/2564 1

3 3601400575711 ร้านก่ิงก้านพาณิชย์ จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ซ่อมแซม

ห้องน้ าท่ีช ารุดในอาคารส านักงาน

2,386.00            19 เม.ย. 64 069/2564 1

4 3601400575711 ร้านก่ิงก้านพาณิชย์ จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ซ่อมแซม

ระบบน้ าบาดาลของเทศบาลท่ีช ารุดฯ

1,963.00            19 เม.ย. 64 070/2564 1

5 0503547000390 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นอร์เทิรน์ โอ.เอ. 

มาร์เก็ตต้ิง

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 8 

รายการ

20,600.00           22 เม.ย. 64 071/2564 1

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี /

เลขประจ ำตัวประชำชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบกำร

(3)

รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

(4)

จ ำนวนเงินรวม

ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

(5)

เหตุผลสนับสนุน

(7)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ ำไตรมำสท่ี 3 ( เดือน เมษำยน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2564)

เทศบำลต ำบลสง่ำบ้ำน อ ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
เอกสำรอ้ำงอิง (6)ล ำดับท่ี

(1)



วันท่ี เลขท่ี

6 0503561005271 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประนอมการค้า

เชียงใหม่

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5 

รายการ

2,363.00            22 เม.ย. 07 072/2564 1

7 3601400575711 ร้านก่ิงก้านพาณิชย์ จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 

1 รายการ

256.00               22 เม.ย. 07 073/2564 1

8 515535000073 บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคช่ัน มอลล์ จ ากัด จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 

3 รายการ

1,317.00            26 เม.ย. 64 074/2564 1

9 0503561005271 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประนอมการค้า

เชียงใหม่

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1 รายการ 1,500.00            26 เม.ย. 64 075/2564 1

10 5500500004273 นิวัฒน์การไฟฟ้า จัดซ้ือค่าวัสดุไฟฟ้า จ านวน 4 

รายการ

14,959.00           27 เม.ย. 64 076/2564 1

11 515535000073 บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคช่ัน มอลล์ จ ากัด ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 2,925.00            12 พ.ค. 64 077/2564 1

12 3601400575711 ร้านก่ิงก้านพาณิชย์ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 4 

รายการ

541.00               12 พ.ค. 64 078/2564 1

13 503550005305 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เป่าเปา จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 

1 รายการ

975.00               14 พ.ค. 64 079/2564 1

14 3500500306702 นางรุ่งนภา สุทธาชัย จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 

รายการ

3,000.00            18 พ.ค. 64 080/2564 1

ช่ือผู้ประกอบกำร

(3)

รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

(4)

จ ำนวนเงินรวม

ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

(5)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)
เหตุผลสนับสนุน

(7)

ล ำดับท่ี

(1)

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี /

เลขประจ ำตัวประชำชน

(2)



วันท่ี เลขท่ี

15 994000433859 สหกรณ์ โคนมเชียงใหม่ จ ากัด จัดซ้ือวัสดุอาหารเสริม (นม) ให้แก่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล

สง่าบ้านและโรงเรียนบ้านป่าง้ิว ภาค

เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 ฯ

57,513.38           31 พ.ค. 64 081/2564 4

16 3601400575711 ร้านก่ิงก้านพาณิชย์ จัดซ้ือวัสดุในการซ่อมแซมห้องน้ า

อาคารส านักงานเทศบาลหลังเก่า

และศูนย์เด็กเล็กฯ

4,139.00            31 พ.ค. 64 082/2564 1

17 503563004868 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอคิว กรุ๊ป แอนด์ 

ซัพพลาย

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 18 

รายการ

7,691.00            1 มิ.ย. 64 083/2564 1

18 0503561005271 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประนอมการค้า

เชียงใหม่

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 6 

รายการ

5,247.00            8 มิ.ย. 64 085/2564 1

19 513557001046 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ป.เฮง รีไซเคิล จัดซ้ือถุงบรรจุขยะพลาสติกสีด า

พร้อมสกรีนตราสัญลักษณ์  

ประจ าปีงบประมาณ 2564

100,000.00         10 มิ.ย. 64 086/2564 1

ล ำดับท่ี

(1)

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี /

เลขประจ ำตัวประชำชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบกำร

(3)

รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

(4)

จ ำนวนเงินรวม

ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

(5)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)
เหตุผลสนับสนุน

(7)



วันท่ี เลขท่ี

20 505535003471 บริษัท สหพานิชเชียงใหม่ จ ากัด จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 

1 รายการ

1,398.00            11 มิ.ย. 64 087/2564 1

21 0503561005271 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประนอมการค้า

เชียงใหม่

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 6 

รายการ

5,247.00            11 มิ.ย. 64 088/2564 1

22 1500600072782 ร้านม่ังมีเภสัช จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 14 

รายการ

16,140.00           17 มิ.ย. 64 090/2564 1

23 503563004868 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอคิว กรุ๊ป แอนด์ 

ซัพพลาย

จัดซ้ือวัสดุถงานบ้านงานครัว 

จ านวน 9 รายการ

10,029.00           21 มิ.ย. 64 091/2564 1

24 1501490000252 ร้าน 71 การยาง & เซอร์วิส จัดซ้ือแบตเตอร่ีพร้อมบริการเปล่ียน

 รถบรรทุกดีเซล(กู้ชีพ) ทะเบียน ขข

 8014 เชียงใหม่

2,300.00            22 มิ.ย. 64 092/2564 1

25 3501900181584 ร้าน รัชภร จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 5 

รายการ

4,233.00            24 มิ.ย. 64 093/2564 1

29  0503529000499  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่พรภัณฑ์ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 3,900.00            24 มิ.ย. 64 094/2564 1

30 505535003471  บริษัท สหพานิชเชียงใหม่ จ ากัด จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน  จ านวน 1

 รายการ

1,438.00            24 มิ.ย. 64 095/2564 1

เหตุผลสนับสนุน

(7)

ล ำดับท่ี

(1)

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี /

เลขประจ ำตัวประชำชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบกำร

(3)

รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

(4)

จ ำนวนเงินรวม

ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

(5)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)



วันท่ี เลขท่ี

31 1509900630444 ร้าน แม่คือการไฟฟ้า จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า จ านวน 5 วัสดุ

ไฟฟ้า จ านวน 5 รายการ

40,465.00           24 มิ.ย. 64 096/2564 1

32  0503529000499 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่พรภัณฑ์ จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 5 

รายการ

46,400.00           24 มิ.ย. 64 097/2564 1

32 1501490000252 ร้าน 71 การยาง & เซอร์วิส จัดซ้ือวัสดุนายพาหนะพร้อมบริการ

เปล่ียน 1 รายการ

14,200.00           28 มิ.ย. 64 098/2564 1

33 1501300073539 ร้าน เอ็มไดนาโม & แอร์ จ้างเหมาซ่อมแซมระบบ

เคร่ืองปรับอากาศรถกระเช้าไฟฟ้า 

หมายเลขทะเบียน 83-3616

1,600.00            2 เม.ย. 64 056/2564 1

34 1501490000252 ร้าน 71 การยาง & เซอร์วิส จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก

ดีเซลทะเบียน กม 379 เชียงใหม่

2,100.00            16 เม.ย. 64 057/2564 1

35 3580100009999 ร้าน เบียร์อาร์ต จัดท าป้ายไวนิลเพ่ือใช้ในงานกิจการ

สภาของเทศบาลต าบลสง่าบ้าน

950.00               21 เม.ย. 64 058/2564 1

36 1509900133149 นิวเจริญยนต์ จ้างต่อประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ 

(พ.ร.บ.) ฯ

895.21               21 เม.ย. 64 059/2564 1

ล ำดับท่ี

(1)

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี /

เลขประจ ำตัวประชำชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบกำร

(3)

รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

(4)

จ ำนวนเงินรวม

ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

(5)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)
เหตุผลสนับสนุน

(7)



วันท่ี เลขท่ี

37 3580100009999 ร้าน เบียร์อาร์ต จ้างเหมาจัดท าไวนิลประชาสัมพันธ์

,สต๊ิกเกอร์ฯ เพ่ือใช้ในโครงการ

เทศบาลห่วงใย ห่างไกลโควิด 

(Covid-19)

2,580.00            14 พ.ค. 64 060/2564 4

38 1501490000252 ร้าน 71 การยาง & เซอร์วิส จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกดีเซล

ทะเบียน กม 379 เชียงใหม่

2,350.00            14 พ.ค. 64 062/2564 1

39 3571100300406 รวีวัฒน์ โฮมเซอร์วิส จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 1,200.00            21 พ.ค. 64 064/2564 1

40 3580100009999 ร้าน เบียร์อาร์ต จ้างเหมาท าตรายางเพ่ือใช้ใน

ราชการ (กองช่าง)

300.00               31 พ.ค. 64 065/2564 1

41 3580100009999 ร้าน เบียร์อาร์ต จ้างเหมาออกแบบและท าป้ายไวนิล 

เพ่ือประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็ก

นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลสง่าบ้าน

1,080.00            1 มิ.ย. 64 066/2564 1

42 3580100009999 ร้าน เบียร์อาร์ต จ้างเหมาท าตรายาง จ านวน 9 

รายการ

2,480.00            4 มิ.ย. 64 067/2564 1

43 1501490000252 ร้าน 71 การยาง & เซอร์วิส จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้า

แบบสะพาย จ านวน 3 เคร่ือง

300.00               11 มิ.ย. 64 069/2564 1

เอกสำรอ้ำงอิง (6)
เหตุผลสนับสนุน

(7)

ล ำดับท่ี

(1)

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี /

เลขประจ ำตัวประชำชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบกำร

(3)

รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

(4)

จ ำนวนเงินรวม

ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

(5)



วันท่ี เลขท่ี

44 503557000163  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอดีมีเดีย เชียงใหม่ จ้างเหมาออกแบบและท าป้ายไวนิล

ประชาสัมพันธ์ Big cleanning day

385.00               14 มิ.ย. 64 070/2564 1

45 503557000163  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอดีมีเดีย เชียงใหม่ จัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 

โครงการการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บริหารศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรฯ

385.00               16 มิ.ย. 64 071/2564 1

46 505560001347  บริษัท สุขชาติ เทรดด้ิง จ ากัด จ้างเหมาเคร่ืองเสียงเพ่ือใช้ใน

กิจกรรม ตามโครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการบริหารศูนย์บริการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรฯ

4,000.00            18 มิ.ย. 64 071/2564 1

47 5500500003382 นายเจษฎา ไชยมหาวรรณ์ จ้างเหมาสถานท่ีการจัดกิจกรรม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บริหารศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรฯ

5,500.00            18 มิ.ย. 64 072/2564 1

48 3571100300406 รวีวัฒน์ โฮมเซอร์วิส จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ

 (ห้องนายกเทศมนตรี)

2,400.00            18 มิ.ย. 64 073/2564 1

ล ำดับท่ี

(1)

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี /

เลขประจ ำตัวประชำชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบกำร

(3)

รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

(4)

จ ำนวนเงินรวม

ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

(5)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)
เหตุผลสนับสนุน

(7)



วันท่ี เลขท่ี

49 3521300273496  นางสาวบัวผัด เป็นวงค์ จ้างเหมาท าอาหารกลางวัน ตาม

โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต

และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจ าปี

งบประมาณ 2564

4,500.00            22 มิ.ย. 64 074/2564 1

50  3500500572950 นางสาวอ านวยศรี พิณไชย จ้างเหมาอาหารว่าง ตามโครงการ

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

1,800.00            22 มิ.ย. 64 075/2564 1

51 503557000163  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอดีมีเดีย เชียงใหม่ จ้างเหมาซ่อมแซมตัวอักษรป้าย

โลหะ "ส านักงานเทศบาลต าบลสง่า

บ้าน อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัด

เชียงใหม่" ท่ีขาดหายไป

1,600.00            22 มิ.ย. 64 076/2564 1

52 503557000163  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอดีมีเดีย เชียงใหม่ จ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 

เพ่ือใช้ในโครงการควบคุมจ านวน

ประชากรสนัขและแมวฯ

385.00               22 มิ.ย. 64 077/2564 1

53 3500500491020 ร้าน ช.แม่คือจักรกลบริการ จ้างเหมาขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ

ในพ้ีนท่ีต าบลสง่าบ้าน-ป่าลาน 

จ านวน 1 โครงการ

50,119.97           22 มิ.ย. 64 078/2564 1

เหตุผลสนับสนุน

(7)

ล ำดับท่ี

(1)

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี /

เลขประจ ำตัวประชำชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบกำร

(3)

รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

(4)

จ ำนวนเงินรวม

ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

(5)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)



วันท่ี เลขท่ี

54 1501490000252 ร้าน 71 การยาง & เซอร์วิส จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ 

หมายเลขทะเบียน คตง 820

3,900.00            28 มิ.ย. 64 079/2564 1

55 3571100300406 รวีวัฒน์ โฮมเซอร์วิส จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ

 (ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ)

1,500.00            29 มิ.ย. 64 078/2564 1

56 0505554003686 บริษัท คินลภัส จ ากัด อาคารอเนกประสงค์ ประจ าหมู่บ้าน

 บ้านดอกแดง หมู่ท่ี 1 ต.สง่าบ้าน 

อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

582,000.00         30 ก.ค. 64 033/2564 1

รวมท้ังส้ิน 1,100,297.56       

ล ำดับท่ี

(1)

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี /

เลขประจ ำตัวประชำชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบกำร

(3)

รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

(4)

จ ำนวนเงินรวม

ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

(5)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)
เหตุผลสนับสนุน

(7)


