
ล าดับที่ เลขที่ประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน

เลขประจ าตัวประชาชน ที่จัดซ้ือจัดจ้าง วนัที่ เลขที่

1 1-5099-01602-32-1 นางสาวเมธาว ี หาญฤทธิ์ ค่าจ้างเหมาบริการต าแหน่งธรุการ 9,000.00         ใบส าคัญรับเงิน  -

6/1 ม.7 ต.ชมพู กองการศึกษา ประจ าเดือน ม.ีค. 64 1-ก.ค.-64

อ.สารภ ีจ.เชียงใหม่

2 1-5099-01053-13-1 นางสาวฐนมณ อินถา ค่าจ้างเหมาบริการต าแหน่งทั่วไป 9,000.00         ใบส าคัญรับเงิน  -

83/3 ม.6 ต.สองแคว กองช่าง ประจ าเดือน ม.ีค. 64 1-ก.ค.-64

อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

3 1-5012-00011-61-2 นางณัฐธดิา เต๋จ๊ะกัน ค่าจ้างเหมาบริการต าแหน่งธรุการ 9,000.00         ใบส าคัญรับเงิน  -

86 ม.2 ต.ขุนคง กองช่าง ประจ าเดือน ม.ีค. 64 1-ก.ค.-64

อ.หางดง จ.เชียงใหม่

4 1-5101-00020-49-0 นางวมิลพร   นากุย ค่าจ้างเหมาบริการต าแหน่งธรุการ 9,000.00         ใบส าคัญรับเงิน  -

25  ม.6  ต.แม่ก๊า กองคลัง ประจ าเดือน ม.ีค. 64 1-ก.ค.-64

อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่  4   เดือน  กรกฎาคม    พ.ศ.  2564   ถึง   เดือน  กันยายน    พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวงัพร้าว

เอกสารอ้างอิง



ล าดับที่ เลขที่ประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน

เลขประจ าตัวประชาชน ที่จัดซ้ือจัดจ้าง วนัที่ เลขที่

5 3-5001-00239-70-6 นางพงษ์ศักด์ิ  พรมพิจติร์ ค่าจ้างเหมาบริการต าแหน่งยามรักษา 9,000.00         ใบส าคัญรับเงิน  -

54/573  ม.4  ต.สันกลาง ความปลอดภยั ประจ าเดือน ม.ีค. 64 1-ก.ค.-64

อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม่

6 3-5002-00566-18-1 นายอินศร   นันต๊ะโส ค่าจ้างเหมาบริการต าแหน่งคนขับรถ 10,000.00       ใบส าคัญรับเงิน  -

121/2 ม.5 ต.ท่าวงัพร้าว ประจ าเดือน ม.ีค. 64 1-ก.ค.-64

อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม่

7 3-5012-00302-82-6 ร้านนิดโฆษณา จ้างท าป้ายไวนิล ขนาด 1 x 3 เมตร 360.00           ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 109

น.ส.พิรฎา  สมศักด์ิ จ านวน 1 ป้าย 19-ก.ค.-64 เลขที่ 10

394/1 ม.3 ต.บ้านกลาง (โครงการครัวเรือนสะอาดชุมชนปลอดขยะ)

อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

8 0503563000226 หจก.108 เซอร์วสิเชียงใหม่ จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 416-48-0005 3,700.00         ใบเสร็จรับเงิน RT-202107

118/1 หมู่ 2 ต.บ้านกลาง จ านวน 3 รายการ 19-ก.ค.-64 00011

อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

 

9 5501290009631 นางจุฑานันท์ หมื่นแสนล้าน ซ่อมแซมหลังคารถยนต์บรรทุก 5,000.00         ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 001/001

67/3 หมู่ 3 ต.บ้านกลาง ส่วนกลาง ทะเบียน ผต-9948 เชียงใหม่ 2-ส.ค.-64

อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ จ านวน 1 คัน 

เอกสารอ้างอิง



ล าดับที่ เลขที่ประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน

เลขประจ าตัวประชาชน ที่จัดซ้ือจัดจ้าง วนัที่ เลขที่

10 1-50990019386-9 ร้านเพื่อนเรียน เคร่ืองเขียน วสัดุ - เคร่ืองเขียน ฝึกอบรม 800.00           ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 147

29 หมู่ 7 ต.บ้านแม (โครงการครัวเรือนสะอาดชุมชนปลอดขยะ) 20-ก.ค.-64 เลขที่ 7305

อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

11 0-5035-50005-30-5 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เป่าเปา วสัดุ - อุปกรณ์ สาธติ 2,340.00         ใบเสร็จรับเงิน RR-256407/

109 ม.10 ต.ป่าแดด จ านวน 1 รายการ 22-ก.ค.-64 00105

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (โครงการครัวเรือนสะอาดชุมชนปลอดขยะ)

12 1-50990019386-9 ร้านเพื่อนเรียน เคร่ืองเขียน อุปกรณ์สาธติ 4 รายการ 2,110.00         ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 147

29 หมู่ 7 ต.บ้านแม (โครงการครัวเรือนสะอาดชุมชนปลอดขยะ) 19-ก.ค.-64 เลขที่  7306

อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

13 0503563000226 หจก.108 เซอร์วสิเชียงใหม่ จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ 26,500.00       ใบเสร็จรับเงิน RT-202107

118/1 หมู่ 2 ต.บ้านกลาง ระดับ XGA ขนาด 3000 ANSL 20-ก.ค.-64 00014

อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ จ านวน 1 เคร่ือง

14 0503563000226 หจก.108 เซอร์วสิเชียงใหม่ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  All in one 19,600.00       ใบเสร็จรับเงิน RT-202107

118/1 หมู่ 2 ต.บ้านกลาง จ านวน 1 เร่ือง พร้อมเคร่ืองพมิพ์ 19-ก.ค.-64 00013

อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เลเซอร์ ขาวด า 1 เคร่ือง

เอกสารอ้างอิง



ล าดับที่ เลขที่ประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน

เลขประจ าตัวประชาชน ที่จัดซ้ือจัดจ้าง วนัที่ เลขที่

15 0503563000226 หจก.108 เซอร์วสิเชียงใหม่ จัดซ้ือหมึกพิมพ์ HP 85 A 4,000.00         ใบเสร็จรับเงิน RT-202107

118/1 หมู่ 2 ต.บ้านกลาง จ านวน 5 กล่อง 19-ก.ค.-64 00012

อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

16 0503563006364 หจก.รัตนกานต์การยาง จัดซ้ือยางรถยนต์ดังเพลิง 900-20 33,000.00       ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 04

114/4 หมู่ 5 ต.แม่ก๊า พร้อมยางใน 6 เส้น 17-ส.ค.-64 เลขที่ 178

อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

17 3-5015-00253-36-7 ปูเป้ การไฟฟ้า วสัดุก่อสร้าง 5 รายการ 631.30           ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 004

263 หมู่ 1 ต.หนองตอง (ฉากกัน้โปร่งแสงกันเชื้อไวรัส Covid-19 4-ส.ค.-64 เลขที่ 00173

อ.หางดง  จ.เชียงใหม่ ส าหรับส านักงานที่ท าการ อบต.ท่าวงัพร้าว)

18 0-5035-50005-30-5 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เป่าเปา วสัดุส านักงาน 1 รายการ 1,900.00         ใบเสร็จรับเงิน RR256408/

109 ม.10 ต.ป่าแดด (กองการศึกษา) 16-ส.ค.-64 00039

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

19 0-5035-50005-30-5 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เป่าเปา วสัดุส านักงาน 1 รายการ 2,850.00         ใบเสร็จรับเงิน RR256408/

109 ม.10 ต.ป่าแดด (ส านักงานปลัด) 16-ส.ค.-64 00036

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เอกสารอ้างอิง



ล าดับที่ เลขที่ประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน

เลขประจ าตัวประชาชน ที่จัดซ้ือจัดจ้าง วนัที่ เลขที่

20 0-5035-50005-30-5 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เป่าเปา วสัดุส านักงาน 1 รายการ 950.00           ใบเสร็จรับเงิน RR256408/

109 ม.10 ต.ป่าแดด (กองช่าง) 16-ส.ค.-64 00038

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

21 3501200959035 ร้านนครกิตการเกษตร ถุงยังชีพ จ านวน 4 ชุด 2,800.00         ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 02/004

157 ม.1 ต.ท่าวงัพร้าว  31-ส.ค.-64

อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

22 3-5012-00302-82-6 หจก.ส.ครุภณัฑ์ 99 วสัดุส านักงาน 8 รายการ 962.00           ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 052/2581

574/2 หมู่ 2 ต.ยุหวา่ (กองช่าง) 13-ส.ค.-64

อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

23 3-5003-00265-56-5 น้ าด่ืมมงกุฎทิพย์ น้ าด่ืม อบต. ประจ าเดือน 540.00           ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 07/033

นางมลิวลัย์  ตาโม ก.ค.-64 11-ส.ค.-64

141/3 ม.7 ต.ท่าวงัพร้าว

อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

24 0-5035-50005-30-5 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เป่าเปา วสัดุส านักงาน 1 รายการ 12,730.00       ใบเสร็จรับเงิน RR-256408/

109 ม.10 ต.ป่าแดด (กองคลัง) 16-ส.ค.-64 00037

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เอกสารอ้างอิง



ล าดับที่ เลขที่ประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน

เลขประจ าตัวประชาชน ที่จัดซ้ือจัดจ้าง วนัที่ เลขที่

25 1-5099-01602-32-1 นางสาวเมธาว ี หาญฤทธิ์ ค่าจ้างเหมาบริการต าแหน่งธรุการ 9,000.00         ใบส าคัญรับเงิน  -

6/1 ม.7 ต.ชมพู กองการศึกษา ประจ าเดือน เม.ย. 64 2-ส.ค.-64

อ.สารภ ีจ.เชียงใหม่

26 1-5099-01053-13-1 นางสาวฐนมณ อินถา ค่าจ้างเหมาบริการต าแหน่งทั่วไป 9,000.00         ใบส าคัญรับเงิน  -

83/3 ม.6 ต.สองแคว กองช่าง ประจ าเดือน เม.ย. 64 2-ส.ค.-64

อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

27 1-5012-00011-61-2 นางณัฐธดิา เต๋จ๊ะกัน ค่าจ้างเหมาบริการต าแหน่งธรุการ 9,000.00         ใบส าคัญรับเงิน  -

86 ม.2 ต.ขุนคง กองช่าง ประจ าเดือน เม.ย. 64 2-ส.ค.-64

อ.หางดง จ.เชียงใหม่

28 1-5101-00020-49-0 นางวมิลพร   นากุย ค่าจ้างเหมาบริการต าแหน่งธรุการ 9,000.00         ใบส าคัญรับเงิน  -

25  ม.6  ต.แม่ก๊า กองคลัง ประจ าเดือน เม.ย. 64 2-ส.ค.-64

อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม่

29 3-5001-00239-70-6 นางพงษ์ศักด์ิ  พรมพิจติร์ ค่าจ้างเหมาบริการต าแหน่งยามรักษา 9,000.00         ใบส าคัญรับเงิน  -

54/573  ม.4  ต.สันกลาง ความปลอดภยั ประจ าเดือน เม.ย. 64 2-ส.ค.-64

อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม่

เอกสารอ้างอิง



ล าดับที่ เลขที่ประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน

เลขประจ าตัวประชาชน ที่จัดซ้ือจัดจ้าง วนัที่ เลขที่

30 3-5002-00566-18-1 นายอินศร   นันต๊ะโส ค่าจ้างเหมาบริการต าแหน่งคนขับรถ 10,000.00       ใบส าคัญรับเงิน  -

121/2 ม.5 ต.ท่าวงัพร้าว ประจ าเดือน เม.ย. 64 2-ส.ค.-64

อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม่

31 0503563000226 หจก.108 เซอร์วสิเชียงใหม่ ปรับปรุง ติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ต 42,000.00       ใบเสร็จรับเงิน RT-20210800021

118/1 หมู่ 2 ต.บ้านกลาง ภายในส านักงาน 18-ส.ค.-64

อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

32 1-5012-00145-81-3 เจปร้ินท์แอนด์กราฟฟิกดีไซน์ จ้างท าป้ายสต๊ิกเกอร์ติดโฟม 880.00           ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 094

154/3 หมู่ 9 ต.ยุหวา่ ขนาด 70x200 ซม. 23-ส.ค.-64 เลขที่ 023

อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

 

33 3-5012-00302-82-6 หจก.ส.ครุภณัฑ์ 99 ตรายาง 7 รายการ 2,115.00         ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 053

574/2 หมู่ 2 ต.ยุหวา่ (ตรายาง ส านักปลัด อบต.ท่าวงัพร้าว) 18-ส.ค.-64 เลขที่ 2601

อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

34 0503563000226 หจก.108 เซอร์วสิเชียงใหม่ ตู้โทรศัพท์สาขา 1 ตู้ 2 สายนอก 22,000.00       ใบเสร็จรับเงิน RT-20210800023

118/1 หมู่ 2 ต.บ้านกลาง 8 สายใน พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง 8 จุด 23-ส.ค.-64

อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

เอกสารอ้างอิง



ล าดับที่ เลขที่ประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน

เลขประจ าตัวประชาชน ที่จัดซ้ือจัดจ้าง วนัที่ เลขที่

35 3-5012-00302-82-6 หจก.ส.ครุภณัฑ์ 99 วสัดุส านักงาน จ านวน 18 รายการ 4,546.00         ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 053

574/2 หมู่ 2 ต.ยุหวา่ (กองคลัง) 31-ส.ค.-64 เลขที่ 2611

อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

36 3-5012-00302-82-6 หจก.ส.ครุภณัฑ์ 99 วสัดุงานบ้านงานครัว 6 รายการ 2,170.00         ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 053

574/2 หมู่ 2 ต.ยุหวา่  31-ส.ค.-64 เลขที่ 2610

อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

37 0503563000226 หจก.108 เซอร์วสิเชียงใหม่ หมึกเคร่ืองพิมพ์ จ านวน 2 รายการ 8,800.00         ใบเสร็จรับเงิน QO-20210900033

118/1 หมู่ 2 ต.บ้านกลาง (กองคลัง) 31-ส.ค.-64

อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

38 3-5015-00253-36-7 ปูเป้ การไฟฟ้า วสัดุ - อุปกรณ์ไฟฟ้า จ านวน 19,233.25       ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 006

263 หมู่ 1 ต.หนองตอง 6 รายการ (กองช่าง) 2-ก.ย.-64 เลขที่ 00253

อ.หางดง  จ.เชียงใหม่

39 3-5012-00302-82-6 หจก.ส.ครุภณัฑ์ 99 วสัดุส านักงาน 6 รายการ 3,200.00         ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 053

574/2 หมู่ 2 ต.ยุหวา่ (ส านักงานปลัด อบต.) 31-ส.ค.-64 เลขที่ 2614

อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

เอกสารอ้างอิง



ล าดับที่ เลขที่ประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน

เลขประจ าตัวประชาชน ที่จัดซ้ือจัดจ้าง วนัที่ เลขที่

40 0503563000226 หจก.108 เซอร์วสิเชียงใหม่ วสัดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ 4,000.00         ใบเสร็จรับเงิน RT-202109

118/1 หมู่ 2 ต.บ้านกลาง (ส านักงานปลัด อบต.) 31-ส.ค.-64 00012

อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

41 0503563000226 หจก.108 เซอร์วสิเชียงใหม่ กระด่ิง ชนิดสวติกด 2 เสียง จ านวน 1,000.00         ใบเสร็จรับเงิน RT-202109

118/1 หมู่ 2 ต.บ้านกลาง  1 ชิ้น (ส านักงานปลัด อบต.) 31-ส.ค.-64 00002

อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

42 1-5099-01602-32-1 นางสาวเมธาว ี หาญฤทธิ์ ค่าจ้างเหมาบริการต าแหน่งธรุการ 9,000.00         ใบส าคัญรับเงิน  -

6/1 ม.7 ต.ชมพู กองการศึกษา ประจ าเดือน พ.ค. 64 30-ก.ย.-64

อ.สารภ ีจ.เชียงใหม่

43 1-5099-01053-13-1 นางสาวฐนมณ อินถา ค่าจ้างเหมาบริการต าแหน่งทั่วไป 9,000.00         ใบส าคัญรับเงิน  -

83/3 ม.6 ต.สองแคว กองช่าง ประจ าเดือน  พ.ค. 64 30-ก.ย.-64

อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

44 1-5012-00011-61-2 นางณัฐธดิา เต๋จ๊ะกัน ค่าจ้างเหมาบริการต าแหน่งธรุการ 9,000.00         ใบส าคัญรับเงิน  -

86 ม.2 ต.ขุนคง กองช่าง ประจ าเดือน  พ.ค. 64 30-ก.ย.-64

อ.หางดง จ.เชียงใหม่

เอกสารอ้างอิง



ล าดับที่ เลขที่ประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน

เลขประจ าตัวประชาชน ที่จัดซ้ือจัดจ้าง วนัที่ เลขที่

45 1-5101-00020-49-0 นางวมิลพร   นากุย ค่าจ้างเหมาบริการต าแหน่งธรุการ 9,000.00         ใบส าคัญรับเงิน  -

25  ม.6  ต.แม่ก๊า กองคลัง ประจ าเดือน  พ.ค. 64 30-ก.ย.-64

อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม่

46 3-5002-00566-18-1 นายอินศร   นันต๊ะโส ค่าจ้างเหมาบริการต าแหน่งคนขับรถ 10,000.00       ใบส าคัญรับเงิน  -

121/2 ม.5 ต.ท่าวงัพร้าว ประจ าเดือน พ.ค. 64 30-ก.ย.-64

อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม่

47 3-5099-01196-86-8 นายไกรสีห์  ลักษณ์ศิริ จ้างเหมาบริการเคล่ือนย้ายตู้รางเล่ือน 4,500.00         ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 053

183/9  ต.วดัเกตุ CPT-10 จ านวน 1 ตู้  และตู้เหล็ก 31-ส.ค.-64 เลขที่ 2614

อ.เมือง จ.เชียงใหม่  2 บาน จ านวน 2 ตู้

48 3-5012-00274-58-0 นายบุญศรี  ขอดค า จ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้า 6,150.00         ใบส าคัญรับเงิน

81/2 หมู่ 7 ต.ท่าวงัพร้าว สาธารณะภายใน 14-ก.ย.-64

อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เขตรับผิดชอบ อบต.ท่าวงัพร้าว 

จ านวน 41 จุด

 

เอกสารอ้างอิง



ล าดับที่ เลขที่ประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน

เลขประจ าตัวประชาชน ที่จัดซ้ือจัดจ้าง วนัที่ เลขที่

49 0-5035-50005-30-5 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เป่าเปา วสัดุส านักงาน 1 รายการ 1,900.00         ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 053

109 ม.10 ต.ป่าแดด (กองคลัง) 31-ส.ค.-64 เลขที่ 2614

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

50 3-5002-00384-94-5 สันติสุขเภสัช และมินิมาร์ท วสัดุทางการแพทย์ 2 รายการ 2,650.00         ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 002

100/4 หมู่ 9 ต.สันติสุข (กองการศึกษา_สปสช) 20-ก.ย.-64 เลขที่ 004

อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

51 3-5012-00519-91-4 นางจันทร์เพ็ญ  เก้าเอี้ยน เคร่ืองพ่นสะพายหลัง ขนาด 20 ลิตร 2,850.00         ใบส าคัญรับเงิน

444/9 หมู่ 3  ต.บ้านกลาง จ านวน 3 ชุด (กองการศึกษา_สปสช) 20-ก.ย.-64

อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม่

52 0-5035-50005-30-5 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เป่าเปา วสัดุส านักงาน  5  รายการ 1,762.00         ใบเสร็จรับเงิน RR256409/00122

109 ม.10 ต.ป่าแดด (ส านักปลัด) 30-ก.ย.-64

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

53 3-5015-00253-36-7 ปูเป้ การไฟฟ้า วสัดุ - อุปกรณ์ไฟฟ้า 2,765.95         ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 007

263 หมู่ 1 ต.หนองตอง  จ านวน 1 รายการ (กองช่าง) 30-ก.ย.-64 เลขที่ 00337

อ.หางดง  จ.เชียงใหม่

เอกสารอ้างอิง



ล าดับที่ เลขที่ประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน

เลขประจ าตัวประชาชน ที่จัดซ้ือจัดจ้าง วนัที่ เลขที่

54 3-5015-00253-36-7 ปูเป้ การไฟฟ้า วสัดุ - อุปกรณ์ไฟฟ้า 3,613.39         ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 007

263 หมู่ 1 ต.หนองตอง จ านวน 9 รายการ (กองช่าง) 30-ก.ย.-64 เลขที่  00341

อ.หางดง  จ.เชียงใหม่

55 3-5003-00265-56-5 น้ าด่ืมมงกุฎทิพย์ น้ าด่ืม อบต. ประจ าเดือน 525.00           ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 09/039

นางมลิวลัย์  ตาโม กันยายน 2564 29-ก.ย.-64

141/3 ม.7 ต.ท่าวงัพร้าว

อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

413,433.89   

413,433.89   

เอกสารอ้างอิง


