








แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,173.00             3,173.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.เปาเปา หจก.เปาเปา

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0020/63

2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 2,658.95             2,658.95

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท อเมริกันมอเตอร์(เชียงใหม่) จ ากัดบริษัท อเมริกันมอเตอร์(เชียงใหม่) จ ากัด

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0022/63

3 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 1,631.75             1,631.75

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท อเมริกันมอเตอร์(เชียงใหม่) จ ากัดบริษัท อเมริกันมอเตอร์(เชียงใหม่) จ ากัด

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0023/63

4 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 400.00               400.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านทีเอ็นบีเซ็นเตอร์ ร้านทีเอ็นบีเซ็นเตอร์

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0025/63

5 อาหารเสริมนม 19,332.04           19,332.04           

วิธีเฉพาะเจาะจง

สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ ากัด สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ ากัด

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน3ปีงบประมาณ

CNTR-0014/63

6 อาหารเสริมนม 8,475.04             8,475.04             

วิธีเฉพาะเจาะจง

สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ ากัด สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ ากัด

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน4ปีงบประมาณ

CNTR-0029/63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลหนองควาย

วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563  ถึงวันที่ 30  กันยายน  2564



7 อาหารเสริมนม 395,622.50          395,622.50          

วิธีเฉพาะเจาะจง

สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ ากัด สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ ากัด

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน5ปีงบประมาณ

CNTR-0030/63

8

วัสดุส านักงาน            88,090.00            88,090.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจันทร์สม  จันทร์อ้าย นางสาวจันทร์สม  จันทร์อ้าย ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0017/63

9

วัสดุส านักงาน            21,600.00            21,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง โรงน้ าด่ืมชุมชนบ้านตองกาย ม.1 โรงน้ าด่ืมชุมชนบ้านตองกาย ม.2 ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0016/63

10

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น/

ค่าพวงมาลัย

             1,000.00 1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายประเสริฐศักด์ิ  คนเที่ยง นายประเสริฐศักด์ิ  คนเที่ยง ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0015/63

11

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง

ค่าบริการ

          245,467.60 245,467.60 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จินตนารีไซเคิล หจก.จินตนารีไซเคิล ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0009/63

12

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง

ค่าบริการ

          304,480.00 304,480.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จินตนารีไซเคิล หจก.จินตนารีไซเคิล ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0010/63

13

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น/

ค่าพวงมาลัย

             1,000.00 1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายประเสริฐศักด์ิ  คนเที่ยง นายประเสริฐศักด์ิ  คนเที่ยง ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0024/63



14

ค่าก่อสร้างส่ิง

สาธารณูปโภค/งานก่อสร้าง

รางระบายน้ าคอนกรีตเสริม

เหล็ก บริเวณถนนสายหลัก

ฝ่ังขวา บ้านนาบุก หมู่ที่ 10

           67,000.00 67,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีเอส ทรัพย์ทวี

คอนสตรัคชั่นจ ากัด

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีเอส ทรัพย์ทวี

คอนสตรัคชั่นจ ากัด
เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0054/64

15

ค่าก่อสร้างส่ิง

สาธารณูปโภค/งานก่อสร้าง

วางท่อระบายน้ าคอนกรีต

เสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก 

บริเวณล าเหมือง

สาธารณประโยชน์ พิกัด

18.713950N 98.928558E

บ้านนาบุก หมู่ที่ 10

          270,000.00 270,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีเอส ทรัพย์ทวี

คอนสตรัคชั่นจ ากัด

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีเอส ทรัพย์ทวี

คอนสตรัคชั่นจ ากัด
เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0055/64

16

ค่าก่อสร้างส่ิง

สาธารณูปโภค/งานก่อสร้าง

รางระบายน้ าคอนกรีตเสริม

เหล็ก บริเวณซอย 1 บ้านต้น

เกว๋น หมู่ที่ 4

          353,000.00 353,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีเอส ทรัพย์ทวี

คอนสตรัคชั่นจ ากัด

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีเอส ทรัพย์ทวี

คอนสตรัคชั่นจ ากัด
เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0056/64



17

ค่าก่อสร้างส่ิง

สาธารณูปโภค/งานก่อสร้าง

รางระบายน้ าคอนกรีตเสริม

เหล็ก บริเวณล าเหมือง

สาธารณประโยชน์จาก

จุดเร่ิมต้นพิกัด

18.721087N98.932984E

จุดส้ินสุดพิกัด 

18.721416N98.932303E 

บ้านร้อยจันทร์ หมู่ที่ 6

          404,000.00 404,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เค สกาย เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เค สกาย เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0057/64

18

ค่าก่อสร้างส่ิง

สาธารณูปโภค/งานก่อสร้าง

รางระบายน้ าคอนกรีตเสริม

เหล็ก บริเวณซอย 5 บ้าน

ตองกาย หมู่ที่ 1

          279,000.00 279,000.00

วิธีประกวดราคา 

          e-

bidding ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ผาปูน วิศวกรรม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ผาปูน วิศวกรรม เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0072/64

19

รายจ่ายเพิ่อให้ได้มาซ่ึง

บริการ / ค่าเก็บ ขน และ

ก าจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย

       3,008,400.00        3,008,400.00 วิธีประกวดราคา 

          e-

bidding

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จินตนารี ไซเคิล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จินตนารี ไซเคิล ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0012/64

20

วัสดุก่อสร้าง 33,274.00           33,274.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่ ต. เคหะภัณฑ์ 

(2002) จ ากัด

บริษัท เชียงใหม่ ต. เคหะภัณฑ์ 

(2002) จ ากัด

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน3ปีงบประมาณ

CNTR-0090/64

21

งานเจาะบ่อบาดาลส าหรับ

ระบบประปาหมู่บ้าน บ้าน

เหมืองกุง ม.7

557,800.00          557,800.00          วิธีประกวดราคา 

          e-

bidding

บริษัท เอ แอนด์ พี ดริลล้ิงจ ากัด บริษัท เอ แอนด์ พี ดริลล้ิงจ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0043/64



22

ค่าก่อสร้างส่ิง

สาธารณูปโภค/งานก่อสร้าง

วางท่อระบายน้ าคอนกรีต

เสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก 

บริเวณล าเหมือง

สาธารณประโยชน์ ภายใน

หมู่บ้าน บ้านสันทราย หมู่ที่

 9 จุดเร่ิมต้นพิกัด 

N18.724338 E98.931562

จุดเร่ิมส้ินสุด พิกัด 

N18.724351 E98.931836

233,000.00          233,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 223 วิศวการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 223 วิศวการ เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0045/64

23

ค่าก่อสร้างส่ิง

สาธารณูปโภค/งานก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

พร้อมวางท่อระบายน้ า

คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ

ซอย2 บ้านไร่- กองขิง หมู่ที่

 3

          330,000.00           330,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 223 วิศวการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 223 วิศวการ เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0044/64

24

ค่าก่อสร้างส่ิง

สาธารณูปโภค/งานก่อสร้าง

วางท่อระบายน้ าคอนกรีต

เสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก

บริเวณล าเหมือง

สาธารณประโยชน์ พิกัด 

18.719046N 98.937842E

 บ้านขุนเส หมู่ที่ 8

          174,000.00           174,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีเอส ทรัพย์ทวี

คอนสตรัคชั่นจ ากัด

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีเอส ทรัพย์ทวี

คอนสตรัคชั่นจ ากัด
เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0052/64



25

ค่าก่อสร้างส่ิง

สาธารณูปโภค/งานก่อสร้าง

รางระบายน้ าคอนกรีตเสริม

เหล็ก บริเวณถนนสายหลัก

ฝ่ังซ้าย จากจุดเร่ิมต้นพิกัด 

18.722714N 98.924765E

 จุดส้ินสุดพิกัด 18.722318

 N 98.924534E บ้านต้น

เกว๋น หมู่ที่ 4

          172,000.00           172,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีเอส ทรัพย์ทวี

คอนสตรัคชั่นจ ากัด

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีเอส ทรัพย์ทวี

คอนสตรัคชั่นจ ากัด
เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0053/64

26

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน              9,427.20 9,427.20 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0001/64-1

27

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน              6,118.50 6,118.50 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0001/64-2

28

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน              7,415.70 7,415.70 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0002/64-1

29 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน

             6,118.50 6,118.50 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0003/64-1

30 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน

             9,427.20 9,427.20 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0003/64-2



31 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน

             2,470.60 2,470.60 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0004/64-1

32 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน

             3,352.20 3,352.20 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0005/64-1

33

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น/

โครงการกีฬาประชาชน

ต าบลหนองควาย

               500.00 500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านดูดีไซน์  โดยนายวชิระ นพคุณ ร้านดูดีไซน์ โดยนายวชิระ นพคุณ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0071/64

34

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น/

โครงการกีฬาประชาชน

ต าบลหนองควาย

             7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวมธุรดา  ชัยทองค า นางสาวมธุรดา  ชัยทองค า ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0014/64

35

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น/

โครงการกีฬาประชาชน

ต าบลหนองควาย

             6,000.00 6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสวัสด์ิ  ชัยยะ นายสวัสด์ิ  ชัยยะ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0073/64

36

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น/

โครงการศูนย์พัฒนา

คุณภาพชีวิตและส่เงสริม

อาชีพผู้สูงอายุ

             4,000.00 4,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสุน  บัวตูม นางสุน  บัวตูม ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0065/64



37

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น/

โครงการกีฬาประชาชน

ต าบลหนองควาย

             2,000.00 2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวมธุรดา  ชัยทองค า นางสาวมธุรดา  ชัยทองค า ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0066/64

38

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น/

โครงการกีฬาประชาชน

ต าบลหนองควาย

3,870.00                          3,870.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านดูดีไซน์  โดยนายวชิระ นพคุณ ร้านดูดีไซน์  โดยนายวชิระ นพคุณ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0077/64

39

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น/

โครงการกีฬาประชาชน

ต าบลหนองควาย

           15,400.00 15,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเชียงใหม่สปอร์ต ร้านเชียงใหม่สปอร์ต ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0078/64

40 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

               400.00 400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทีเอ็นบีปร้ินเตอร์เซอร์วิส ร้านทีเอ็นบีปร้ินเตอร์เซอร์วิส ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0074/64

41

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น/ 

โครงการอนุรักษ์และสืบ

สานประเพณียี่เป็ง

               600.00 600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางวริศรา ทองอร่าย นางวริศรา ทองอร่าย ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0051/64

42 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

               420.00 420.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายธงชัย  สุวรรณ์ นายธงชัย  สุวรรณ์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0046/64

43 วัสดุงานบ้านงานครัว

             9,991.00 9,991.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเป่าเปา ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเป่าเปา ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0050/64



44

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น/

โครงการกีฬาประชาชน

ต าบลหนองควาย

               300.00 300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จ ากัด บริษัท เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0060/64

45

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น/

โครงการกีฬาประชาชน

ต าบลหนองควาย

             1,900.00 1,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจิตราพาณิชย์ ร้านจิตราพาณิชย์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0069/64

46

วัสดุกีฬา            99,940.00 99,940.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเชียงใหม่สปอร์ต ร้านเชียงใหม่สปอร์ต ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0062/64

47

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น/

โครงการกีฬาประชาชน

ต าบลหนองควาย

             2,100.00 2,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์ สายค าอ้าย นายภานุวัฒน์ สายค าอ้าย ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0067/64

48

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น/

โครงการกีฬาประชาชน

ต าบลหนองควาย

               900.00 900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง โรงน้ าด่ืมชุมชนบ้านตองกาย หมู่ที่1 โรงน้ าด่ืมชุมชนบ้านตองกาย หมู่ที่1 ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0068/64

49

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น/

โครงการกีฬาประชาชน

ต าบลหนองควาย

             3,740.00 3,740.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเชียงใหม่สปอร์ต ร้านเชียงใหม่สปอร์ต ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0063/64



50

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น/

โครงการกีฬาประชาชน

ต าบลหนองควาย

             1,925.00 1,925.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0070/64

51

วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและ

หล่อล่ืน

               960.00 960.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อู่เก่งบริการ โดยนายประสงค์ 

หม่องป๊ะ

อู่เก่งบริการ โดยนายประสงค์ 

หม่องป๊ะ

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0061/64

52

ค่าอาหารเสริม (นม)            53,676.48            53,676.48 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ ากัด สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0059/64

53

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น/

โครงการกีฬาประชาชน

ต าบลหนองควาย

             1,500.00 1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเจริญ บัวลอย นายเจริญ บัวลอย ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0075/64

54

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น/

โครงการกีฬาประชาชน

ต าบลหนองควาย

             1,200.00 1,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์ สายค าอ้าย นายภานุวัฒน์ สายค าอ้าย ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0076/64

55

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน                115.00 115.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านน้อยมอเตอร์   โดยนายณัฐ

พงค์ คะปานา

ร้านน้อยมอเตอร์ โดยนายณัฐพงค์

 คะปานา

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0081./64

56

วัสดุงานบ้านงานครัว                575.00 575.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจิตราพาณิชย์ ร้านจิตราพาณิชย์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0080/64



57

วัสดุคอมพิวเตอร์                250.00 250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ที เอ็น บีปร้ินเตอร์เซอร์วิส ร้าน ที เอ็น บี ปร้ินเตอร์เซอร์วิส ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0082/64

58
ครุภัณฑ์การเกษตร/เคร่ือง

สูบน้ าแบบหอยโข่ง 3 แรงม้า

           47,000.00 47,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มนตรีวอเตอร์บีม จ ากัด บริษัท มนตรีวอเตอร์บีม จ ากัด เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0048./64

59
ครุภัณฑ์การเกษตร/เคร่ือง

สูบน้ าแบบหอยโข่ง 5 แรงม้า

           29,800.00 29,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มนตรีวอเตอร์บีม จ ากัด บริษัท มนตรีวอเตอร์บีม จ ากัด เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0049./64

60

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น

           31,000.00 31,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สุเทพการพิมพ์ แอนด์ 

มีเดีย จ ากัด

บริษัท สุเทพการพิมพ์ แอนด์     

มีเดีย จ ากัด

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0066/63

61

วัสดุก่อสร้าง              1,765.00              1,765.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายม่าย นันทะเดช นายม่าย นันทะเดช ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0081/63

62

วัสดุส านักงาน              5,500.00              5,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทคิวดล สเตชั่นเนอร่ี จ ากัด บริษัทคิวดล สเตชั่นเนอร่ี จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0080/63

63

วัสดุส านักงาน              3,025.00 3,025.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านไทยพัฒน์ศึกษา โดยนาย

เอกลักษณ์ เจนจบวิทย์

ร้านไทยพัฒน์ศึกษา โดยนาย

เอกลักษณ์ เจนจบวิทย์

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0082/63

64

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน            12,509.30 12,509.30 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0026/63-1



65

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน            17,225.00            17,225.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0027/63-1

66

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 4,640.90             4,640.90             วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0028/63-1

67

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 3,430.00             3,430.00             วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0031/63-1

68

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 6,155.30             6,155.30             วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0032/63-1

69

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน              1,537.40              1,537.40 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0036/63-1

70

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น

             5,250.00 5,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางจินดารัตน์  กาบค า นางจินดารัตน์  กาบค า ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0057/63

71

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น

             5,610.00 5,610.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านดูดีไซน์   โดยนายวชิระ นพคุณ ร้านดูดีไซน์  โดยนายวชิระ    นพ

คุณ

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0083/63

72

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ                200.00 200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านดูดีไซน์   โดยนายวชิระ นพคุณ ร้านดูดีไซน์ โดยนายวชิระ นพคุณ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0084/63



73

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ                390.00 390.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านดูดีไซน์   โดยนายวชิระ นพคุณ ร้านดูดีไซน์   โดยนายวชิระ นพคุณ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-091/63

74

วัสดุส านักงาน              6,660.00 6,660.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนพคุณ ร้านนพคุณ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0058/63

75

วัสดุส านักงาน              6,900.00 6,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนพคุณ ร้านนพคุณ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0060/63

76

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                540.00 540.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนพคุณ ร้านนพคุณ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0061/63

77

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ              3,180.00 3,180.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทวีทรัพย์การไฟฟ้า ร้านทวีทรัพย์การไฟฟ้า ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0062/63

78

วัสดุงานบ้านงานครัว              2,742.00 2,742.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเป่าเปา ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเป่าเปา ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0059/63

79

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                300.00 300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ตะวันไดนาไม-แอร์ ตะวันไดนาไม-แอร์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0064/63

80

วัสดุส านักงาน            13,593.00 13,593.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนพคุณ ร้านนพคุณ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0065/63



81

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น

360.00                              360.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนพคุณ ร้านนพคุณ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0086/63

82

วัสดุก่อสร้าง                780.00 780.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจิตราพาณิชย์ ร้านจิตราพาณิชย์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0085/63

83

ค่าก่อสร้างส่ิง

สาธารณูปโภค/โครงการ

ก่อสร้างสันชะลอความเร็ว

และติดต้ังสัญญาณไฟ

กระพริบบริเวณทางร่วม -

ทางแยกภายในหมู่บ้าน 

บ้านตองกายเหนือ หมู่ที่ 12

           91,000.00 91,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 223วิศวการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 223 วิศวการ เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0070/63

84

ค่าก่อสร้างส่ิง

สาธารณูปโภค/โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บริเวณท้ายซอย 10 

เซเว่นอีเลฟเว่น บ้านร้อย

จันทร์ หมู่ที่ 6

           28,500.00 28,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 9 รุ่งเรืองการ

โยธา (2011)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 9 รุ่งเรืองการ

โยธา (2011)

เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0077/63

85

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณุป

โภค/โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ

ซอยต้นข้างบ้านนาย

ประภาส สายนัน บ้านร้อย

จันทร์ หมู่ที่ 6

           34,000.00 34,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 9 รุ่งเรืองการ

โยธา (2011)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 9 รุ่งเรืองการ

โยธา (2011)

เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0072/63



86

ค่าก่อสร้างส่ิง

สาธารณูปโภค/งานก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บริเวณซอย 7 บ้านเหมืองกุง

 หมู่ที่ 7

           54,500.00 54,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 9 รุ่งเรืองการ

โยธา (2011)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 9 รุ่งเรืองการ

โยธา (2011)

เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0073/63

87

ค่าก่อสร้างส่ิง

สาธารณูปโภค/งานก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บริเวณซอย 10 บ้านเหมือง

กุง หมู่ที่ 7

          113,000.00 113,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 9 รุ่งเรืองการ

โยธา (2011)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 9 รุ่งเรืองการ

โยธา (2011)

เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0074/63

88

ค่าก่อสร้างส่ิง

สาธารณูปโภค/งานก่อสร้าง

ถนนคอนเสริมเหล็ก บริเวณ

ซอยบ้านนายปรีชา สายค า

           52,500.00 52,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 9 รุ่งเรืองการ

โยธา (2011)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 9 รุ่งเรืองการ

โยธา (2011)

เสนอราคาต่ าสุด CNTR-076/63

89

ค่าก่อสร้างส่ิง

สาธารณูปโภค/งานก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บริเวณซอย 9 บ้านขุนเส 

หมู่ที่ 8

          118,000.00 118,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 9 รุ่งเรืองการ

โยธา (2011)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 9 รุ่งเรืองการ

โยธา (2011)

เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0075/63

90

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง

ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง/งาน

ปรับปรุงเสริมผิวถนนแอส

ฟัสท์ติกคอนกรีตและวางท่อ

ระบายน้ าคอนกรีตเสริม

เหล็กพร้อมบ่อพักและหูข้าง

 บริเวณซอย 1 บ้านขุนเส 

หมู่ที่ 8

           88,500.00 88,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 9 รุ่งเรืองการ

โยธา (2011)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 9 รุ่งเรืองการ

โยธา (2011)

เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0079/63



91

ค่าก่อสร้างส่ิง

สาธารณูปโภค/โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก พร้อมรางระบายน้ า

คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ

ซอย 5 บ้านตองกาย หมู่ที1่

          307,000.00 307,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 9 รุ่งเรืองการ

โยธา (2011)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 9 รุ่งเรืองการ

โยธา (2011)

เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0078/63

92

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธาณูปโภค/

โครงการถมดินลูกรัง (ผนัง

ดินริมหนองโจ)้ บริเวณริม

หนองโจ้บ้านฟ่อน หมู่ที่ 2

          101,400.00 101,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายจันทร์ มณีรัตน์ นายจันทร์ มณีรัตน์ เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0063/63

93

ค่าก่อสร้างส่ิง

สาธารณูปการ/โครงการ

เจาะบ่อบาดาล บริเวณข้าง

ศาลาเก็บของ บ้านนาบุก 

หมู่ที่ 10

          350,000.00 350,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สายน้ าบาดาล โดยนายณัฐวุฒิ  ทา

เหมืองแก้ว

สายน้ าบาดาล โดยนายณัฐวุฒิ  ทา

เหมืองแก้ว

เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0067/63

94

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง

ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง/งาน

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ

ประปาน้ าหมู่บ้าน บริเวณ

ระบประปาหมู่บ้าน บ้าน

กองขิง หมู่ที่ 3

           58,000.00 58,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สายน้ าบาดาล โดยนายณัฐวุฒิ  ทา

เหมืองแก้ว

สายน้ าบาดาล โดยนายณัฐวุฒิ  ทา

เหมืองแก้ว

เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0068/63



95

ค่าก่อสร้างส่ิง

สาธารณูปโภค/งานก่อสร้าง

รางระบายน้ าคอนกรีตเสริม

เหล็ก บริเวณล าเหมือง

สาธารณประโยชน์ข้างร้าน

ดอกไม้ บ้านต้นเกว๋น หมู่ที่ 4

          402,000.00 402,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 223วิศวการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 223วิศวการ เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0069/63

96

ครุภัณฑ์ส านักงาน            15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สหเฟอร์นิเจอร์

 1998

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สหเฟอร์นิเจอร์

 1998

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0193/64

97

วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและ

หล่อล่ืน

           11,987.20            11,987.20 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0084/64-1

98

วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและ

หล่อล่ืน

           11,999.90            11,999.90 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0085/64-1

99

วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและ

หล่อล่ืน

             3,746.00 3,746.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0086/64-1

100

วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและ

หล่อล่ืน

             2,534.00 2,534.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0087/64-1

101

วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและ

หล่อล่ืน

             6,783.10              6,783.10 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0088/64-1



102

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม                700.00                700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนวัฒน์ สุจา นายธนวัฒน์ สุจา ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0145/64

103

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น/

โครงการประชาสัมพันธ์

กิจกรรมของเทศบาลต าบล

หนองควาย

           31,000.00            31,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สุเทพการพิมพ์ แอนด์ 

มีเดีย จ ากัด

บริษัท สุเทพการพิมพ์ แอนด์ 

มีเดีย จ ากัด

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0149/64

104
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง

ค่าบริการ

             3,500.00 3,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านดูดีไซน์  โดยนายวชิระ นพคุณ ร้านดูดีไซน์ โดยนายวชิระ นพคุณ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0191/64

105
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง

ค่าบริการ

           16,500.00 16,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว      

มีเดีย แอนด์ ทราฟฟิค

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว มีเดีย 

แอนด์ ทราฟฟิค

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0167/64

106

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

โครงการรณรงค์ป้องกันและ

แก้ไขปัยหาหมอกควันไฟป่า

               960.00 960.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว     

มีเดีย แอนด์ ทราฟฟิค

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว มีเดีย 

แอนด์ ทราฟฟิค

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0178/64

107

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

โครงการรณรงค์ป้องกันและ

แก้ไขปัยหาหมอกควันไฟป่า

             6,000.00 6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายภูวเมศฐ์  จารุธนาพิสิทธิ์ นายภูวเมศฐ์  จารุธนาพิสิทธิ์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0176/64



108

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง

และพิธีการ

             3,800.00 3,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายภูวเมศฐ์  จารุธนาพิสิทธิ์ นายภูวเมศฐ์  จารุธนาพิสิทธิ์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0163/64

109

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง

และพิธีการ

             3,800.00 3,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายภูวเมศฐ์  จารุธนาพิสิทธิ์ นายภูวเมศฐ์  จารุธนาพิสิทธิ์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0186/64

110

ค่าอาหารเสริม (นม)            24,003.84 24,003.84 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ ากัด สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0147/64

111

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ            45,133.00 45,133.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทวีทรัพย์การไฟฟ้า โดย

นางสาวภัทรพี สันใหญ่

ร้านทวีทรัพย์การไฟฟ้า โดย

นางสาวภัทรพี สันใหญ่

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0180/64

112

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง              3,200.00 3,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ตะวันไดนาไม-แอร์ ตะวันไดนาไม-แอร์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0197/64

113

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง              2,400.00 2,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายประสงค์ หม่องบ๊ะ นายประสงค์ หม่องบ๊ะ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0198/64

114

วัสดุส านักงาน            17,260.00 17,260.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนพคุณ ร้านนพคุณ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0196/64

115

วัสดุส านักงาน                510.00 510.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสระอุปร้ินท์ ร้านสระอุปร้ินท์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0195/64



116

วัสดุงานบ้านงานครัว              1,400.00 1,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สหเฟอร์นิเจอร์

 1998

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สหเฟอร์นิเจอร์

 1998

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0144/64

117

วัสดุก่อสร้าง 7,216.00                          7,216.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่ ต. เคหะภัณฑ์

(2002) จ ากัด

บริษัท เชียงใหม่ ต. เคหะภัณฑ์

(2002) จ ากัด

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0154/64

118

วัสดุส านักงาน              6,425.00 6,425.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จ ากัด บริษัท เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0148/64

119

วัสดุก่อสร้าง              1,110.00 1,110.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจิตราพาณิชย์ ร้านจิตราพาณิชย์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0152/64

120

วัสดุส านักงาน            13,168.00 13,168.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนพคุณ ร้านนพคุณ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0157/64

121

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                860.00 860.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านน้อยมอเตอร์ โดยนายณัฐพงค์

 คะปานา

ร้านน้อยมอเตอร์ โดยนายณัฐพงค์

 คะปานา

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0158/64

122

วัสดุงานบ้านงานครัว              1,883.00 1,883.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนิ่มสถาพันธ์ ร้านนิ่มสถาพันธ์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0159/64

123

วัสดุส านักงาน              1,990.00 1,990.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนิ่มสถาพันธ์ ร้านนิ่มสถาพันธ์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0160/64



124

วัสดุงานบ้านงานครัว              4,490.00 4,490.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเป่าเปา ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเป่าเปา ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0161/64

125

ค่าอาหารเสริม (นม)            54,841.66 54,841.66 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมเชียงใหม่จ ากัด สหกรณ์โคนมเชียงใหม่จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0162/64

126

วัสดสุยานพาหนะและขนส่ง              2,500.00 2,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ตะวันไดนาไม-แอร์ ตะวันไดนาไม-แอร์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0164/64

127

วัสดุคอมพิวเตอร์            11,200.00 11,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทีเอ็นบีปร้ินเตอร์ เซอร์วิส ร้านทีเอ็นบีปร้ินเตอร์ เซอร์วิส ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0171/64

128

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ              1,080.00 1,080.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนพคุณ ร้านนพคุณ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0173/64

129

วัสดุคอมพิวเตอร์                535.00 535.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนพคุณ ร้านนพคุณ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0172/64

130

ค่าอาหารเสริม (นม)            27,893.94 27,893.94 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมเชียงใหม่จ ากัด สหกรณ์โคนมเชียงใหม่จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0179/64

131

วัสดุก่อสร้าง              1,310.00 1,310.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจิตราพาณิชย์ ร้านจิตราพาณิชย์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0190/64



132

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย              3,520.00 3,520.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกุณทิราภัณฑ์ ร้านกุณทิราภัณฑ์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0146/64

133

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                160.00 160.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อู่เก่งบริการ โดยนายประสงค์ 

หม่องป๊ะ

อู่เก่งบริการ โดยนายประสงค์ 

หม่องป๊ะ

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0155/64

134

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน                960.00 960.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อู่เก่งบริการ โดยนายประสงค์ 

หม่องป๊ะ

อู่เก่งบริการ โดยนายประสงค์ 

หม่องป๊ะ

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0150/64

135

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ              1,080.00 1,080.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนพคุณ ร้านนพคุณ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0153/64

136

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

โครงการรณรงค์ป้องกันและ

แก้ไขปัญหาควันไฟป่า

             1,275.00 1,275.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางวันดี สายหล่อ นางวันดี สายหล่อ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0177/64

137

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง              8,100.00 8,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หางดงการยาง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หางดงการยาง ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0181/64

138

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง              9,000.00 9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านหางดงการยาง โดยนายดวง

จันทร์ เกสร

ร้านหางดงการยาง โดยนายดวง

จันทร์ เกสร

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0183/64

139

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน              1,200.00 1,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หางดงการยาง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หางดงการยาง ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0182/64



140

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง              4,000.00 4,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ตะวันไดนาไม-แอร์ ตะวันไดนาไม-แอร์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0168/64

141

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน              1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อู่เก่งบริการ โดยนายประสงค์ 

หม่องป๊ะ

อู่เก่งบริการ โดยนายประสงค์ 

หม่องป๊ะ

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0170/64

142

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                700.00 700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อู่เก่งบริการ โดยนายประสงค์ 

หม่องป๊ะ

อู่เก่งบริการ โดยนายประสงค์ 

หม่องป๊ะ

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0169/64

143

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                930.00 930.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อู่เก่งบริการ โดยนายประสงค์ 

หม่องป๊ะ

อู่เก่งบริการ โดยนายประสงค์ 

หม่องป๊ะ

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0175/64

144

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน              2,100.00 2,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อู่เก่งบริการ โดยนายประสงค์ 

หม่องป๊ะ

อู่เก่งบริการ โดยนายประสงค์ 

หม่องป๊ะ

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0174/64

145

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง

ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง งาน

ปรับปรุงขยายไหล่ทางคสล.

 บริเวณถนนสายหลักบ้าน

ร้อยจันทร์ ม.6

          105,000.00 105,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางนภัสนันท์  ธนันชัย นางนภัสนันท์  ธนันชัย เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0156/64

146

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

 งานก่อสร้างรางระบายน้ าค

สล. บริเวณล าเหมือง

สาธารณประโยชน์ วัดร้อย

จันทร์ ม.6

          488,999.00 488,999.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เคสกาย เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เคสกาย เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0168/64



147

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน              2,709.30 2,709.30 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0139/64-1

148
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน              4,003.10              4,003.10 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0140/64-1

149

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน              6,809.00              6,809.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0141/64-1

150

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน              1,956.00 1,956.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0142/64-1

151

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน              7,118.70 7,118.70 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0143/64-1

152

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

(ค่าใช้จ่ายงานเลือกต้ัง)

               320.00 320.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว      

มีเดีย แอนด์ ทราฟฟิค

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว มีเดีย 

แอนด์ ทราฟฟิค

เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0211/64

153

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

(ค่าใช้จ่ายงานเลือกต้ัง)

             1,519.00 1,519.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว     

มีเดีย แอนด์ ทราฟฟิค

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว มีเดีย 

แอนด์ ทราฟฟิค

เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0200/64

154

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ                480.00 480.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว     

มีเดีย แอนด์ ทราฟฟิค

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว มีเดีย 

แอนด์ ทราฟฟิค

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0203/64



155

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ                278.00 278.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว     

มีเดีย แอนด์ ทราฟฟิค

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว มีเดีย 

แอนด์ ทราฟฟิค

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0202/64

156

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

(ค่าใช้จ่ายงานเลือกต้ัง)

             8,137.00 8,137.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนพคุณ ร้านนพคุณ เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0204/64

157

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

(ค่าใช้จ่ายงานเลือกต้ัง)

             2,500.00 2,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คาตะนะ   ซัพ

พลาย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คาตะนะ    ซัพ

พลาย

เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0206/64

158

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

(ค่าใช้จ่ายงานเลือกต้ัง)

               290.00 290.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเป่าเปา ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเป่าเปา เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0207/64

159

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

(ค่าใช้จ่ายงานเลือกต้ัง)

               840.00 840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 

(มหาชน)

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 

(มหาชน)

เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0208/64

160

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

(ค่าใช้จ่ายงานเลือกต้ัง)

           12,852.00 12,852.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คาตะนะ ซัพ

พลาย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คาตะนะ ซัพ

พลาย

เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0212/64
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

(ค่าใช้จ่ายงานเลือกต้ัง)

             3,810.00 3,810.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนพคุณ ร้านนพคุณ เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0213/64

162

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

(ค่าใช้จ่ายงานเลือกต้ัง)

           36,386.00 36,386.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 

(มหาชน)

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 

(มหาชน)

เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0210/64

163

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

(ค่าใช้จ่ายงานเลือกต้ัง)

           15,600.00 15,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่ ต. เคหะภัณฑ์

(2002) จ ากัด

บริษัท เชียงใหม่ ต. เคหะภัณฑ์

(2002) จ ากัด

เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0199/64

164

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

(ค่าใช้จ่ายงานเลือกต้ัง)

               450.00 450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แดงเบเกอร์ร่ี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แดงเบเกอร์ร่ี เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0201/64

165

วัสดุส านักงาน 420.00                              420.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสระอูปร้ินท์ ร้านสระอูปร้ินท์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0209/64

166

วัสดุส านักงาน                150.00 150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสระอูปร้ินท์ ร้านสระอูปร้ินท์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0214/64

167

วัสดุคอมพิวเตอร์                350.00 350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทีเอ็นบีปร้ินเตอร์ เซอร์วิส ร้านทีเอ็นบีปร้ินเตอร์ เซอร์วิส ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0217/64



168

วัสดุงานบ้านงานครัว              3,976.00 3,976.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนิ่มสถาพันธ์ ร้านนิ่มสถาพันธ์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0221/64

169

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง              5,500.00 5,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เอ็นทีเอ็น เอ็นทีเอ็น ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0205/64

170

ครุภัณฑ์ส านักงาน/โต๊ะ              8,500.00 8,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สหเฟอร์นิเจอร์

 1998

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สหเฟอร์นิเจอร์

 1998

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0215/64

171

ครุภัณฑ์ส านักงาน/เก้าอี้              1,500.00 1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สหเฟอร์นิเจอร์

 1998

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สหเฟอร์นิเจอร์

 1998

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0216/64

172

ค่าอาหารเสริม (นม)              6,709.56              6,709.56 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมเชียงใหม่จ ากัด สหกรณ์โคนมเชียงใหม่จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0289/64

173

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

(ค่าใช้จ่ายเลือกต้ัง)

           99,729.35            99,729.35 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอบล็อค กลา สโค้ตต่ิง

(ไทยแลนด์) จ ากัด

บริษัท เอบล็อค กลา สโค้ตต่ิง

(ไทยแลนด์) จ ากัด

เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0274/64

174

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

(ค่าใช้จ่ายเลือกต้ัง)

             4,200.00              4,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คาตะนะ   ซัพ

พลาย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คาตะนะ    ซัพ

พลาย

เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0250/64
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

(ค่าใช้จ่ายเลือกต้ัง)

             1,065.00 1,065.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจิตราพาณิชย์ ร้านจิตราพาณิชย์ เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0251/64

176

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

(ค่าใช้จ่ายเลือกต้ัง)

               450.00 450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านขนมปังโอชินหางดง ร้านขนมปังโอชินหางดง เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0252/64

177

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

(ค่าใช้จ่ายเลือกต้ัง)

           20,439.00            20,439.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนพคุณ ร้านนพคุณ เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0253/64-1

178

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

(ค่าใช้จ่ายเลือกต้ัง)

7,500.00             7,500.00             วิธีเฉพาะเจาะจง นางบัวแก้ว จันต๊ะมงคล นางบัวแก้ว จันต๊ะมงคล เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0254/64

179

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

(ค่าใช้จ่ายเลือกต้ัง)

135.00               135.00               วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจิตราพาณิชย์ ร้านจิตราพาณิชย์ เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0255/64

180

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

(ค่าใช้จ่ายเลือกต้ัง)

535.00               535.00               วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจิตราพาณิชย์ ร้านจิตราพาณิชย์ เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0256/64



181

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

(ค่าใช้จ่ายเลือกต้ัง)

           10,500.00            10,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายภูวเมศฐ์  จารุธนาพิสิทธิ์ นายภูวเมศฐ์  จารุธนาพิสิทธิ์ เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0257/64

182

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

(ค่าใช้จ่ายเลือกต้ัง)

             7,920.00              7,920.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว     

มีเดีย แอนด์ ทราฟฟิค

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว มีเดีย 

แอนด์ ทราฟฟิค

เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0249/64

183

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

(ค่าใช้จ่ายเลือกต้ัง)

               850.00                850.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว     

มีเดีย แอนด์ ทราฟฟิค

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว มีเดีย 

แอนด์ ทราฟฟิค

เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0258/64

184

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

(ค่าใช้จ่ายเลือกต้ัง)

           22,680.00 22,680.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว     

มีเดีย แอนด์ ทราฟฟิค

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว มีเดีย 

แอนด์ ทราฟฟิค

เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0259/64

185

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

(ค่าใช้จ่ายเลือกต้ัง)

             3,840.00 3,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว     

มีเดีย แอนด์ ทราฟฟิค

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว มีเดีย 

แอนด์ ทราฟฟิค

เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0260/64

186

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

(ค่าใช้จ่ายเลือกต้ัง)

           26,400.00 26,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสมิตา  อุ่นสูงเนิน นางสาวสมิตา  อุ่นสูงเนิน เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0261/64



187

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

(ค่าใช้จ่ายเลือกต้ัง)

             1,093.60 1,093.60 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหางดงจ ากัด สหกรณ์การเกษตรหางดงจ ากัด เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0269/64

188

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

(ค่าใช้จ่ายเลือกต้ัง)

               200.00 200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสระอูปร้ิน ร้านสระอูปร้ิน เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0267/64

189

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

(ค่าใช้จ่ายเลือกต้ัง)

               600.00 600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คาตะนะ   ซัพ

พลาย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คาตะนะ ซัพ

พลาย

เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0270/64

190

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

(ค่าใช้จ่ายเลือกต้ัง)

               800.00 800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจิตราพาณิชย์ ร้านจิตราพาณิชย์ เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0271/64

191

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

(ค่าใช้จ่ายเลือกต้ัง)

             1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวันถ้วยรางวัล มหาวันถ้วยรางวัล เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0268/64

192

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

(ค่าใช้จ่ายเลือกต้ัง)

               240.00 240.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว     

มีเดีย แอนด์ ทราฟฟิค

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว มีเดีย 

แอนด์ ทราฟฟิค

เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0272/64



193

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

(ค่าใช้จ่ายเลือกต้ัง)

             1,500.00 1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนพคุณ ร้านนพคุณ เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0273/64

194

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

(ค่าใช้จ่ายเลือกต้ัง)

           16,381.00 16,381.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนพคุณ ร้านนพคุณ เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0287/64

195

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

(ค่าใช้จ่ายเลือกต้ัง)

             4,240.00 4,240.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนพคุณ ร้านนพคุณ เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0288/64

196

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

(ค่าใช้จ่ายเลือกต้ัง)

               600.00 600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนาวุฒิ แดงเรือน นายธนาวุฒิ แดงเรือน เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0286/64

197

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

(ค่าใช้จ่ายเลือกต้ัง)

600.00                              600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ  อินทะชัย นายสมศักด์ิ  อินทะชัย เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0285/64

198

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

(ค่าใช้จ่ายเลือกต้ัง)

               600.00 600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ  บางแจ้ง นายสมศักด์ิ  บางแจ้ง เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0284/64



199

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

(ค่าใช้จ่ายเลือกต้ัง)

               600.00 600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายปภังกร ปัญญาราช นายปภังกร ปัญญาราช เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0283/64

200

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

(ค่าใช้จ่ายเลือกต้ัง)

               300.00 300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิชัย เขื่อนค า นายวิชัย เขื่อนค า เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0282/64

201

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

(ค่าใช้จ่ายเลือกต้ัง)

               600.00 600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางนันทพร  ปวงสวัสด์ิ นางนันทพร  ปวงสวัสด์ิ เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0281/64

202

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

(ค่าใช้จ่ายเลือกต้ัง)

               300.00 300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายถนอม  วงค์ต าค า นายถนอม  วงค์ต าค า เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0280/64

203

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

(ค่าใช้จ่ายเลือกต้ัง)

               900.00 900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวชิระ  สีจันทร์ นายวชิระ  สีจันทร์ เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0279/64

204

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

(ค่าใช้จ่ายเลือกต้ัง)

               300.00 300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางรสริน สาส่วนกว้าง นางรสริน สาส่วนกว้าง เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0278/64



205

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

(ค่าใช้จ่ายเลือกต้ัง)

               300.00 300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนวัฒน์  ธนะสูตร นายธนวัฒน์  ธนะสูตร เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0277/64

206

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

(ค่าใช้จ่ายเลือกต้ัง)

               300.00 300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายด ารงเดช  วิชญสกุล นายด ารงเดช  วิชญสกุล เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0275/64

207

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

(ค่าใช้จ่ายเลือกต้ัง)

               600.00 600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายบุญช่วย  คุณะลา นายบุญช่วย  คุณะลา เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0276/64

208

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน              4,963.20 4,963.20 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหางดงจ ากัด สหกรณ์การเกษตรหางดงจ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0184/64-1

209

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน              3,830.90 3,830.90 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหางดงจ ากัด สหกรณ์การเกษตรหางดงจ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0185/64-1

210

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน                  77.80 77.80 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหางดงจ ากัด สหกรณ์การเกษตรหางดงจ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0187/64

211

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน              6,296.90 6,296.90 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหางดงจ ากัด สหกรณ์การเกษตรหางดงจ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0188/64-1



212

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน              2,411.00 2,411.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหางดงจ ากัด สหกรณ์การเกษตรหางดงจ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0189/64

213

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

(ค่าใช้จ่ายเลือกต้ัง)

             2,748.00 2,748.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว      

มีเดีย แอนด์ ทราฟฟิค

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว มีเดีย 

แอนด์ ทราฟฟิค

เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0229/64

214

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

(ค่าใช้จ่ายเลือกต้ัง)

             8,680.00 8,680.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายภูวเมศฐ์  จารุธนาพิสิทธิ์ นายภูวเมศฐ์  จารุธนาพิสิทธิ์ เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0265/64

215

รายจ่ายอื่น            22,000.00 22,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0291/64

216

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม              5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อู่เก่งบริการ โดยนายประสงค์ 

หม่องป๊ะ

อู่เก่งบริการ โดยนายประสงค์ 

หม่องป๊ะ

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0224/64

217

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม            32,000.00 32,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอ็นเทคเอนเนอร์จี้ หจก.เอ็นเทคเอนเนอร์จี้ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0245/64

218

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

(ค่าใช้จ่ายเลือกต้ัง)

               120.00 120.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจิตราพาณิชย์ ร้านจิตราพาณิชย์ เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0226/64



219

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

(ค่าใช้จ่ายเลือกต้ัง)

             1,920.00 1,920.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนพคุณ ร้านนพคุณ เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0227/64

220

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

(ค่าใช้จ่ายเลือกต้ัง)

               450.00 450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านขนมปังโอชินหางดง ร้านขนมปังโอชินหางดง เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0228/64

221

วัสดุคอมพิวเตอร์              2,000.00 2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง วี เอ็น โอ เอ วี เอ็น โอ เอ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0235/64

222

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

(ค่าใช้จ่ายเลือกต้ัง)

             1,465.90 1,465.90 วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคเหนือ องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคเหนือ เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0230/64

223

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

(ค่าใช้จ่ายเลือกต้ัง)

             2,445.00 2,445.00 วิธีเฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 

กรมการปกครอง (หน่วยงานได้รับ

ยกเว้นภาษี)

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 

กรมการปกครอง (หน่วยงานได้รับ

ยกเว้นภาษี)

เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0231/64

224

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

(ค่าใช้จ่ายเลือกต้ัง)

             1,500.00 1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 

(มหาชน)

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 

(มหาชน)

เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0225/64

225

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

(ค่าใช้จ่ายเลือกต้ัง)

           26,320.00 26,320.00 วิธีเฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 

กรมการปกครอง (หน่วยงานได้รับ

ยกเว้นภาษี)

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 

กรมการปกครอง (หน่วยงานได้รับ

ยกเว้นภาษี)

เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0232/64



226

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

(ค่าใช้จ่ายเลือกต้ัง)

             9,000.00 9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 

กรมการปกครอง (หน่วยงานได้รับ

ยกเว้นภาษี

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 

กรมการปกครอง (หน่วยงานได้รับ

ยกเว้นภาษี)

เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0242/64

227

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

(ค่าใช้จ่ายเลือกต้ัง)

               560.00 560.00 วิธีเฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 

กรมการปกครอง (หน่วยงานได้รับ

ยกเว้นภาษี)

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 

กรมการปกครอง (หน่วยงานได้รับ

ยกเว้นภาษี)

เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0240/64

228

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

(ค่าใช้จ่ายเลือกต้ัง)

             7,757.50 7,757.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอบล๊อค กลาสโค้ตต้ิง 

(ไทยแลนด์) จ ากัด

บริษัท เอบล๊อค กลาสโค้ตต้ิง 

(ไทยแลนด์) จ ากัด

เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0241/64

229

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

(ค่าใช้จ่ายเลือกต้ัง)

             6,200.00 6,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางบัวแก้ว จันต๊ะมงคล นางบัวแก้ว จันต๊ะมงคล เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0264/64

230

วัสดุส านักงาน              2,070.00 2,070.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสระอูปร้ินท์ ร้านสระอูปร้ินท์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0262/64

231

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ            15,700.00 15,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็นเทค   เอน

เนอร์จี

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็นเทค เอน

เนอร์จี

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0263/64

232

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

(ค่าใช้จ่ายเลือกต้ัง)

             2,966.00 2,966.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท น าแสงจักรกล จ ากัด บริษัท น าแสงจักรกล จ ากัด เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0266/64



233

วัสดุส านักงาน                240.00 240.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสระอูปร้ินท์ ร้านสระอูปร้ินท์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0233/64

234

วัสดุงานบ้านงานครัว              3,449.00 3,449.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเป่าเปา ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเป่าเปา ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0237/64

235

ค่าอาหารเสริม (นม)              4,757.34 4,757.34 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมเชียงใหม่จ ากัด สหกรณ์โคนมเชียงใหม่จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0292/64

236

ค่าอาหารเสริม (นม)           126,738.74 126,738.74 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมเชียงใหม่จ ากัด สหกรณ์โคนมเชียงใหม่จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0293/64

237

วัสดุงานบ้านงานครัว              2,900.00 2,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่นจ ากัด สหเฟอร์นิเจอร์ 

1998

ห้างหุ้นส่นจ ากัด สหเฟอร์นิเจอร์ 

1998

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0297/64

238

วัสดุก่อสร้าง              5,100.00 5,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทไลอ้อน เม็ททอล         ซีท 

(หางดง) จ ากัด

บริษัทไลอ้อน เม็ททอล ซีท    

(หางดง) จ ากัด

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0243/64

239

วัสดุคอมพิวเตอร์                650.00 650.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านที เอ็น บี ปร้ินเตอร์ เซอร์วิส ร้านที เอ็น บี ปร้ินเตอร์ เซอร์วิส ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0295/64

240

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน                940.00 940.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อู่เก่งบริการ โดยนายประสงค์ 

หม่องป๊ะ

อู่เก่งบริการ โดยนายประสงค์ 

หม่องป๊ะ

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0246/64

241

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                140.00 140.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อู่เก่งบริการ โดยนายประสงค์ 

หม่องป๊ะ

อู่เก่งบริการ โดยนายประสงค์ 

หม่องป๊ะ

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0247/64



242

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง

ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง/

โครงการปรับปรุงขยายไหล่

ทางถนนคสล.

       1,362,000.00        1,362,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 223 วิศวการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 223 วิศวการ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0300/64

243
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์            29,000.00 29,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดนอร์ทเทิร์น โอ. 

เอ. มาร์เก็ตต้ิง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดนอร์ทเทิร์น    

โอ. เอ. มาร์เก็ตต้ิง

เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0248/64

244
ครุภัณฑ์การเกษตร/ เคร่ือง

สูบน้ าแบบซัมเมิส

           29,500.00 29,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก. พัฒนสิน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก. พัฒนสิน เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0244/64

245

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ

การแพทย์/เคร่ืองกระตุก

หัวใจด้วยไฟฟ้า

           60,000.00 60,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด

บริษัท เมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด

เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0238/64

246

ครุภัณฑ์วิทยศาสตร์หรือ

การแพทย์/หุ่นฝึก CPP 

แบบคร่ึงตัว

           35,000.00            35,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด

บริษัท เมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด

เสนอราคาต่ าสุด CNTR-0239/64

247

ค่าอาหารเสริม (นม)              3,049.80              3,049.80 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมเชียงใหม่จ ากัด สหกรณ์โคนมเชียงใหม่จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-159/2564

248

ค่าอาหารเสริม (นม)              4,175.78              4,175.88 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมเชียงใหม่จ ากัด สหกรณ์โคนมเชียงใหม่จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-322/2564

249

ค่าอาหารเสริม (นม)              8,046.78              8,046.78 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมเชียงใหม่จ ากัด สหกรณ์โคนมเชียงใหม่จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-310/2564



250

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน              6,820.00              6,820.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหางดงจ ากัด สหกรณ์การเกษตรหางดงจ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-218/2564

251

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน            11,322.60            11,322.60 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหางดงจ ากัด สหกรณ์การเกษตรหางดงจ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-219/2564

252

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน            10,233.50            10,233.50 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหางดงจ ากัด สหกรณ์การเกษตรหางดงจ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-220/2564

253

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน              4,016.40              4,016.40 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหางดงจ ากัด สหกรณ์การเกษตรหางดงจ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-222/2564

254

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน              2,979.60              2,979.60 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหางดงจ ากัด สหกรณ์การเกษตรหางดงจ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-223/2564

255
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง

ค่าบริการ

             1,498.00 1,498.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว      

มีเดีย แอนด์ ทราฟฟิค

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว มีเดีย 

แอนด์ ทราฟฟิค

เสนอราคาต่ าสุด CNTR-323/2564

256
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม                400.00 400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านที เอ็น บี ปร้ินเตอร์ เซอร์วิส ร้านที เอ็น บี ปร้ินเตอร์ เซอร์วิส เสนอราคาต่ าสุด CNTR-307/2565

257

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายอื่น

(โครงการรณรงค์ป้องกัน

และลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล)

             4,725.00 4,725.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว      

มีเดีย แอนด์ ทราฟฟิค

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว มีเดีย 

แอนด์ ทราฟฟิค

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-303/2564



258

ค่าวัสดุส านักงาน              8,425.00 8,425.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนพคุณ ร้านนพคุณ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-304/2564

259

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว              2,450.00 2,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เปาเปา หจก.เปาเปา ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-314/2564

260

วัสดุคอมพิวเตอร์                350.00 350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทีเอ็นบี ร้านทีเอ็นบี ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-320/2564

261

วัสดุก่อสร้าง              2,190.00 2,190.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจิตราพาณิชย์ ร้านจิตราพาณิชย์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-313/2564

262

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน                960.00 960.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อู่เก่งบริการ อู่เก่งบริการ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-321/2564

263

วัสดุส านักงาน            10,116.00 10,116.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นพคุณ นพคุณ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-309/2564

264

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                530.00 530.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านน้อยมอเตอร์ ร้านน้อยมอเตอร์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-308/2564

265

ค่าวัสดุก่อสร้าง              1,700.00 1,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไลอ้อน เม็ททอล ซีท (หาง

ดง) จ ากัด

บริษัท ไลอ้อน เม็ททอล ซีท (หาง

ดง) จ ากัด

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-302/2564



266

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายอื่น

(โครงการป้องกันและ

ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

ต าบลหนองควาย)

               230.00 230.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ช.เภสัช จ ากัด บริษัท ช.เภสัช จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-306/2564

267

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายอื่น

(โครงการสัตว์ปลอดโรคคน

ปลอดภัย)

           45,500.00 45,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ช.เภสัช จ ากัด บริษัท ช.เภสัช จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-305/2564

268

ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน                550.00 550.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านน้อยมอเตอร์ ร้านน้อยมอเตอร์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-315/2564

269

ค่าอาหารเสริม (นม)              1,000.96              1,000.96 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมเชียงใหม่จ ากัด สหกรณ์โคนมเชียงใหม่จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-330/2564

270

ค่าอาหารเสริม (นม)              1,564.00              1,564.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมเชียงใหม่จ ากัด สหกรณ์โคนมเชียงใหม่จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-335/2564

271

ค่าอาหารเสริม (นม)            61,699.80            61,699.80 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมเชียงใหม่จ ากัด สหกรณ์โคนมเชียงใหม่จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-385/2564

272

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน              5,088.70              5,088.70 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหางดงจ ากัด สหกรณ์การเกษตรหางดงจ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-290/2564



273

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน              8,716.00              8,716.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหางดงจ ากัด สหกรณ์การเกษตรหางดงจ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-294/2564

274

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน              1,966.80              1,966.80 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหางดงจ ากัด สหกรณ์การเกษตรหางดงจ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-296/2564

275

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน              6,957.10              6,957.10 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหางดงจ ากัด สหกรณ์การเกษตรหางดงจ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-298/2564

276

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน              4,740.90              4,740.90 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหางดงจ ากัด สหกรณ์การเกษตรหางดงจ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-299/2564

277
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง

ค่าบริการ

             5,800.00 5,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเจริญก๊อปปี๊ ร้านเจริญก๊อปปี๊ เสนอราคาต่ าสุด CNTR-337/2564

278
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม                400.00 400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านที เอ็น บี ปร้ินเตอร์ เซอร์วิส ร้านที เอ็น บี ปร้ินเตอร์ เซอร์วิส เสนอราคาต่ าสุด CNTR-349/2565

279
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม              3,800.00 3,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวีแอร์คอนเซอร์วิส ร้านวีแอร์คอนเซอร์วิส เสนอราคาต่ าสุด CNTR-371/2565

280

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายอื่น

(โครงการป้องกันและ

ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า)

             7,500.00 7,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นุชดา  จันทร์อ้าย นุชดา  จันทร์อ้าย ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-338/2564

281

ค่าวัสดุส านักงาน            34,395.00 34,395.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนพคุณ ร้านนพคุณ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-377/2564



282

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายอื่น

(โครงการประชาสัมพันธ์

กิจกรรมของเทศบาล)

           64,500.00 64,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทสุเทพการพิมพ์ บริษัทสุเทพการพิมพ์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-342/2564

283

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง

ค่าบริการ

             4,156.00 4,156.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แอ็บเซิร์ฟ หจก.แอ็บเซิร์ฟ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-370/2564

284

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายอื่น

(โครงการสืบสานประเพณี

ท้องถิ่น)

             2,000.00 2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางบัวแก้ว จันต๊ะมงคล นางบัวแก้ว จันต๊ะมงคล ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-384/2564

285

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง

และพิธีการ

             3,800.00 3,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายภูวเมศฐ์  จารุธธนาพิสิทธิ์ นายภูวเมศฐ์  จารุธธนาพิสิทธิ์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-336/2564

286

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายอื่น

(โครงการสืบสานประเพณี

ท้องถิ่น)

             1,750.00 1,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายภูวเมศฐ์  จารุธธนาพิสิทธิ์ นายภูวเมศฐ์  จารุธธนาพิสิทธิ์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-340/2564

287

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายอื่น

(โครงการป้องกันและ

ควบคุมโรค)

               960.00 960.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ต้นข้าว หจก.ต้นข้าว ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-339/2564



288

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม              3,500.00 3,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง วี แอร์ คอนเซอร์วิส วี แอร์ คอนเซอร์วิส ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-375/2564

289

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม                400.00 400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอนุชน  ต้นบัว นายอนุชน  ต้นบัว ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-376/2564

290

ส ารองจ่าย              6,420.00 6,420.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพจน์  ใจสม นายพจน์  ใจสม ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-380/2564

291

ส ารองจ่าย              6,420.00 6,420.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพจน์  ใจสม นายพจน์  ใจสม ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-381/2564

292

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม              1,400.00 1,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวีแอร์คอนเซอร์วิส ร้านวีแอร์คอนเซอร์วิส ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR- 386/2564

293

วัสดุคอมพิวเตอร์              1,790.00 1,790.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทีเอ็นบี ร้านทีเอ็นบี ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-350/2564

294

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ            23,515.00 23,515.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกิติการไฟฟ้า ร้านกิติการไฟฟ้า ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-351/2564

295

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน                960.00 960.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อู่เก่งบริการ อู่เก่งบริการ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR- 355/2564



296

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน                160.00 160.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อู่เก่งบริการ อู่เก่งบริการ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR- 356/2564

297

วัสดุส านักงาน              4,485.00 4,485.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนพคุณ ร้านนพคุณ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR- 324/2564

298

วัสดุส านักงาน                274.00 2,774.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เปาเปา หจก.เปาเปา ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR- 326/2564

299

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                232.00 232.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกิติการไฟฟ้า ร้านกิติการไฟฟ้า ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR- 325/2564

300

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่              2,400.00 2,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทีเอ็นบี ร้านทีเอ็นบี ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR- 331/2564

301

วัสดุคอมพิวเตอร์                350.00 350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทีเอ็นบี ร้านทีเอ็นบี ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR- 332/2564

302

ค่าวัสดุยานพาหนะ              2,200.00 2,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ตะวันไดนาโม ตะวันไดนาโม ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR- 333/2564

303

ค่าวัสดุส านักงาน                650.00 650.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เฟอร์นิเจอร์ หจก.เฟอร์นิเจอร์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-334/2564

304

วัสดุคอมพิวเตอร์              2,000.00 2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทีเอ็นบี ร้านทีเอ็นบี ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-343/2564



305

วัสดุส านักงาน              4,475.00 4,475.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนพคุณ ร้านนพคุณ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-352/2564

306

วัสดุงานบ้านงานครัว              1,768.00 1,768.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนิ้มสถาพันธ์ ร้านนิ้มสถาพันธ์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-353/2564

307

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่              1,600.00 1,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทีเอ็นบี ร้านทีเอ็นบี ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-354/2564

308

วัสดุงานบ้านงานครัว                580.00 580.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนิ้มสถาพันธ์ ร้านนิ้มสถาพันธ์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-359/2564

309

วัสดุส านักงาน              7,150.00 7,150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นพคุณ นพคุณ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-360/2564

310

วัสดุส านักงาน                650.00 650.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. สห เฟอร์นิเจอร์ หจก. สห เฟอร์นิเจอร์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR- 361/2564

311

วัสดุคอมพิวเตอร์              2,000.00 2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทีเอ็นบี ร้านทีเอ็นบี ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-372 /2564

312

วัสดุส านักงาน              3,760.00 3,760.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสระอูปร้ินท์ ร้านสระอูปร้ินท์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-374/2564



313

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายอื่น

(โครงการป้องกันและ

ควบคุมโรค)

               525.00 525.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์  สายค าอ้าย นายภานุวัฒน์  สายค าอ้าย ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR- 341/2564

314

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายอื่น

(โครงการป้องกันและ

ควบคุมโรค)

               320.00 320.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ป.ปิยะวัสดุก่อสร้าง ป.ปิยะวัสดุก่อสร้าง ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-345 /2564

315

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายอื่น

(โครงการป้องกันและ

ควบคุมโรค)

             4,204.00 4,204.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจิตรพาณิชย์ ร้านจิตรพาณิชย์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR- 344/2564

316

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย            14,700.00 14,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายจ าลอง  สมพฤกษ์ นายจ าลอง  สมพฤกษ์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR- 346/2564

317

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน                860.00 860.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านน้อยมอเตอร์ ร้านน้อยมอเตอร์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-362 /2564

318

วัสดุส านักงาน              1,100.00 1,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสระอูปร้ินท์ ร้านสระอูปร้ินท์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-363 /2564

319

วัสดุยานพาหนะ                200.00 200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านน้อยมอเตอร์ ร้านน้อยมอเตอร์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-365 /2564



320

วัสดุงานบ้านงานครัว              4,835.00 4,835.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนิ้มสถาพันธ์ ร้านนิ้มสถาพันธ์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-378/2564

321

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง

และพิธีการ

             1,400.00 1,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านขนมปังโอชิน ร้านขนมปังโอชิน ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-327/2564

322

วัสดุยานพาหนะ                525.00 525.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านน้อยมอเตอร์ ร้านน้อยมอเตอร์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-328/2564

323

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน                110.00 110.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านน้อยมอเตอร์ ร้านน้อยมอเตอร์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-329/2564

324

เงินส ารองจ่าย              9,630.00 9,630.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรินทร์  สุยะ นายสุรินทร์  สุยะ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-382/2564

325

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายอื่น

(โครงการป้องกันและ

ควบคุมโรค)

             7,960.00 7,960.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ช. เภสัช จ ากัด บริษัท ช. เภสัช จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-357/2564

326

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายอื่น

(โครงการเฝ้าระวังป้องกัน

การเกิดโรคติดเชื้อ)

             7,280.00 7,280.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ช. เภสัช จ ากัด บริษัท ช. เภสัช จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-358/2564

327

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน              7,579.20              7,579.20 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0311/64-1



328

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน            10,722.60            10,722.60 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0316/64-1

329

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน              3,559.30              3,559.30 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0317/64-1

330

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน              2,887.80              2,887.80 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0318/64-1

331

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน              2,237.00              2,237.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0319/64-1

332

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ            15,000.00            15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ  อินแดง นายณัฐวุฒิ  อินแดง ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังจ้าง 99/2564 (CNTR-0412/64)

333

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ              2,539.00              2,539.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว มีเดีย 

แอนด์ ทราฟฟิค

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว มีเดีย 

แอนด์ ทราฟฟิค

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที่  95/2564 

(CNTR-0404/64)

334

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม                900.00                900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายต่วน ตาใจ นายต่วน ตาใจ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที่  96/2564 

(CNTR-0405/64)

335
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ                240.00                240.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว มีเดีย 

แอนด์ ทราฟฟิค

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว มีเดีย 

แอนด์ ทราฟฟิค

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่  97/2564 

(CNTR-0406/64)

336

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อื่น ๆ

               360.00                360.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว มีเดีย 

แอนด์ ทราฟฟิค

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว มีเดีย 

แอนด์ ทราฟฟิค

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 91/2564 

(CNTR-0407/64)



337

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อื่น ๆ

             5,000.00              5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางนุชดา  จันทร์อ้าย นางนุชดา  จันทร์อ้าย เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 92/2564 

(CNTR-0396/64)

338
รายจ่ายอื่น                360.00                360.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว มีเดีย 

แอนด์ ทราฟฟิค

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว มีเดีย 

แอนด์ ทราฟฟิค

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 93/2564 

(CNTR-0400/64)

339

รายจ่ายอื่น              3,600.00              3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายภูวเมศฐ์  จารุธนาพิสิทธิ์ นายภูวเมศฐ์  จารุธนาพิสิทธิ์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที่ 94/2564 

(CNTR-0401/64)

340

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อื่น ๆ

               720.00                720.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว มีเดีย 

แอนด์ ทราฟฟิค

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว มีเดีย 

แอนด์ ทราฟฟิค

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที่ 98/2564 

(CNTR-0416/64)

341

วัสดุส านักงาน              2,300.00              2,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เด่นชัยเทค จ ากัด บริษัท เด่นชัยเทค จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่  210/2564 

(CNTR-0387/64)

342

ค่าอาหารเสริม (นม)              3,696.00              3,696.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ ากัด สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่  211/2564 

(CNTR-0394/64)

343

ค่าอาหารเสริม (นม)           153,720.00           153,720.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ ากัด สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่่ังซ้ือเลขที่  212/2564 

(CNTR-0395/64)

344

ค่าอาหารเสริม (นม)              2,632.00              2,632.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ ากัด สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่  213/2564 

(CNTR-0389/64)



345

ค่าอาหารเสริม (นม)              8,159.20              8,159.20 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ ากัด สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่  214/2564 

(CNTR-0390/64)

346

ค่าอาหารเสริม (นม)            18,095.00            18,095.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ ากัด สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่  215/2564 

(CNTR-0391/64)

347

ค่าอาหารเสริม (นม)            19,345.20            19,345.20 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ ากัด สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่  216/2564 

(CNTR-0392/64)

348

ค่าอาหารเสริม (นม)            81,355.12            81,355.12 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ ากัด สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่  217/2564 

(CNTR-0393/64)

349

วัสดุส านักงาน              1,460.00              1,460.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนพคุณ ร้านนพคุณ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่  223/2564 

(CNTR-0403/64)

350

ค่าอาหารเสริม (นม)                552.72                552.72 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ ากัด สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่  226/2564 

(CNTR-0411/64)

351

วัสดุการเกษตร                300.00                300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านน้อยมอเตอร์ โดยนายณัฐพงค์

 คะปานา

ร้านน้อยมอเตอร์ โดยนายณัฐพงค์

 คะปานา

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 202/2564 

(CNTR-0388/64)

352

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อื่น ๆ

               750.00                750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนพคุณ ร้านนพคุณ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 218/2564 

(CNTR-0397/64)



353

รายจ่ายอื่น                540.00                540.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนพคุณ ร้านนพคุณ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 219/2564 

(CNTR-0408/64)

354

รายจ่ายอื่น              1,150.00              1,150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนพคุณ ร้านนพคุณ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 220/2564 

(CNTR-0402/64)

355

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน              6,460.00              6,460.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0366/64-1

356

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน              9,122.20              9,122.20 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0367/64-1

357

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน              1,640.90              1,640.90 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0368/64-1

358

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน            10,785.80            10,785.80 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0369/64-1

359

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน              4,313.00              4,313.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0383/64-1

360

เงินส ารองจ่าย              5,000.00              5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ครัวศรีพูน ครัวศรีพูน ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังจ้าง      /2564 (CNTR-0450/64)



361

เงินส ารองจ่าย              6,000.00              6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ครัวศรีพูน ครัวศรีพูน ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังจ้าง 113/2564 (CNTR-0460/64)

362

เงินส ารองจ่าย              7,500.00              7,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ครัวศรีพูน ครัวศรีพูน ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังจ้าง 114/2564 (CNTR-0452/64)

363
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม              1,700.00              1,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเจริญก๊อปปี้เซ็นเตอร์ โดย

นายพงษ์ฐกิตต์ิ  หัตถกิจวัฒนา

ร้านเจริญก๊อปปี้เซ็นเตอร์ โดย

นายพงษ์ฐกิตต์ิ  หัตถกิจวัฒนา

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่  102/2564 

(CNTR-0433/64)

364
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม              3,500.00              3,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวีแอร์คอนเซอร์วิส โดยนาย

วาทการ หางวา

ร้านวีแอร์คอนเซอร์วิส โดยนาย

วาทการ หางวา

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่  112/2564 

(CNTR-0447/64)

365

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อื่น ๆ

               313.00                313.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว มีเดีย 

แอนด์ ทราฟฟิค

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว มีเดีย 

แอนด์ ทราฟฟิค

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 100/2564 

(CNTR-0419/64)

366
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ              4,926.00              4,926.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายปั๋นแก้ว  ธัมมะ นายปั๋นแก้ว  ธัมมะ เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 101/2564 

(CNTR-0429/64)

367

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อื่น ๆ

               500.00                500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ครัวศรีพูน โดยนางสาวศรีพูน 

จันต๊ะมงคล

ครัวศรีพูน โดยนางสาวศรีพูน 

จันต๊ะมงคล

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที่ 103/2564 

(CNTR-0442/64)

368

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง

และพิธีการ

             3,800.00              3,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ครัวศรีพูน โดยนางสาวศรีพูน 

จันต๊ะมงคล

ครัวศรีพูน โดยนางสาวศรีพูน 

จันต๊ะมงคล

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที่ 104/2564 

(CNTR-0418/64)



369

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อื่น ๆ

               626.00                626.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว มีเดีย 

แอนด์ ทราฟฟิค

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว มีเดีย 

แอนด์ ทราฟฟิค

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที่ 105/2564 

(CNTR-0424/64)

370

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อื่น ๆ

             6,000.00              6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ครัวศรีพูน โดยนางสาวศรีพูน 

จันต๊ะมงคล

ครัวศรีพูน โดยนางสาวศรีพูน 

จันต๊ะมงคล

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที่ 106/2564 

(CNTR-0425/64)

371

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อื่น ๆ

             6,000.00              6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ครัวศรีพูน โดยนางสาวศรีพูน 

จันต๊ะมงคล

ครัวศรีพูน โดยนางสาวศรีพูน 

จันต๊ะมงคล

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที่ 107/2564 

(CNTR-0426/64)

372

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อื่น ๆ

               313.00                313.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว มีเดีย 

แอนด์ ทราฟฟิค

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว มีเดีย 

แอนด์ ทราฟฟิค

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที่ 108/2564 

(CNTR-0430/64)

373

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อื่น ๆ

             4,800.00              4,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ครัวศรีพูน โดยนางสาวศรีพูน 

จันต๊ะมงคล

ครัวศรีพูน โดยนางสาวศรีพูน 

จันต๊ะมงคล

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที่ 109/2564 

(CNTR-0431/64)



374

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อื่น ๆ

               720.00                720.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว มีเดีย 

แอนด์ ทราฟฟิค

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว มีเดีย 

แอนด์ ทราฟฟิค

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที่ 110/2564 

(CNTR-0437/64)

375

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อื่น ๆ

             3,000.00              3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ครัวศรีพูน โดยนางสาวศรีพูน 

จันต๊ะมงคล

ครัวศรีพูน โดยนางสาวศรีพูน 

จันต๊ะมงคล

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที่ 111/2564 

(CNTR-0435/64)

376

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง

และพิธีการ

               750.00                750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ครัวศรีพูน โดยนางสาวศรีพูน 

จันต๊ะมงคล

ครัวศรีพูน โดยนางสาวศรีพูน 

จันต๊ะมงคล

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที่115/2564 

(CNTR-0456/64)

377

เงินส ารองจ่าย           464,000.00           464,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอบล๊อค กลาสโค้ตต้ิง(ไทย

แลนด์) จ ากัด

บริษัท เอบล๊อค กลาสโค้ตต้ิง(ไทย

แลนด์) จ ากัด

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือ 244/2564 (CNTR-0459/64)

378

วัสดุส านักงาน                680.00                680.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสระอูปร๊ินท์ ร้านสระอูปร๊ินท์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่  227/2564 

(CNTR-0432/64)

379

ค่าอาหารเสริม (นม)            94,340.48            94,340.48 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ ากัด สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่  228/2564 

(CNTR-0421/64)



380

วัสดุงานบ้านงานครัว              2,920.00              2,920.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเป่าเปา ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเป่าเปา ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่  229/2564 

(CNTR-0422/64)

381

วัสดุคอมพิวเตอร์              5,600.00              5,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คาตะนะ ซัพ

พลาย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คาตะนะ ซัพ

พลาย

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่  239/2564 

(CNTR-0443/64)

382

วัสดุส านักงาน              3,540.00              3,540.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนพคุณ ร้านนพคุณ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่  240/2564 

(CNTR-0444/64)

383

ค่าอาหารเสริม (นม)           159,653.12           159,653.12 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ ากัด สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่  243/2564 

(CNTR-0458/64)

384

วัสดุงานบ้านงานครัว                420.00                420.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอคิว กรุ๊ป 

แอนด์ ซัพพลาย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอคิว กรุ๊ป 

แอนด์ ซัพพลาย

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 224/2564 

(CNTR-0417/64)

385

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ

การแพทย์

             1,913.34              1,913.34 วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคเหนือ องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคเหนือ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 225/2564 

(CNTR-0420/64)

386

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อื่น ๆ

             3,000.00              3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนพคุณ ร้านนพคุณ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 230/2564 

(CNTR-0423/64)

387

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อื่น ๆ

             1,140.00              1,140.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอคิว กรุ๊ป 

แอนด์ ซัพพลาย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอคิว กรุ๊ป 

แอนด์ ซัพพลาย

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 233/2564 

(CNTR-0436/64)



388

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อื่น ๆ

               140.00                140.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์  สายค าอ้าย นายภานุวัฒน์  สายค าอ้าย ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 234/2564 

(CNTR-0434/64)

389

วัสดุก่อสร้าง            32,150.00            32,150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่ ต.เคหะภัณฑ์

(2002) จ ากัด

บริษัท เชียงใหม่ ต.เคหะภัณฑ์

(2002) จ ากัด

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 235/2564 

(CNTR-0438/64)

390

วัสดุการเกษตร              4,600.00              4,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางกรพินธุ์ ใจหมี นางกรพินธุ์ ใจหมี ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 236/2564 

(CNTR-0439/64)

391

วัสดุการเกษตร                390.00                390.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านไม้ยูคาไผ่งาม โดยนายม่าย  

นันทะเดช

ร้านไม้ยูคาไผ่งาม โดยนายม่าย  

นันทะเดช

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 237/2564 

(CNTR-0440/64)

392

วัสดุก่อสร้าง              2,227.00              2,227.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจิตราพาณิชย์ ร้านจิตราพาณิชย์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 238/2564 

(CNTR-0441/64)

393

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                100.00                100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านน้อยมอเตอร์ โดยนายณัฐพงค์

 คะปานา

ร้านน้อยมอเตอร์ โดยนายณัฐพงค์

 คะปานา

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 242/2564 

(CNTR-0448/64)

394

วัสดุคอมพิวเตอร์              1,200.00              1,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทีเอ็นบีปร้ินเตอร์เซอร์วิส ร้านทีเอ็นบีปร้ินเตอร์เซอร์วิส ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่231/2564 

(CNTR-0427/64)

395

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง              8,000.00              8,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเชียงใหม่เวียงพิงค์การยาง 

จ ากัด

บริษัทเชียงใหม่เวียงพิงค์การยาง 

จ ากัด

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่232/2564 

(CNTR-0428/64)



396

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง            14,000.00            14,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็นทีเอ็น พรีซิ

ซ่ัน

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็นทีเอ็น พรีซิ

ซ่ัน

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่241/2564 

(CNTR-0446/64)

397

ครุภัณฑ์ส านักงาน            22,400.00            22,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สหเฟอร์นิเจอร์

 1998

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สหเฟอร์นิเจอร์

 1998

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

สัญญาซ้ือขายเลขที่  14/2564 

(CNTR-0445/64)

398

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่            29,500.00            29,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเจริญก๊อปปี้เซ็นเตอร์ โดย

นายพงษ์ฐกิตต์ิ  หัตถกิจวัฒนา

ร้านเจริญก๊อปปี้เซ็นเตอร์ โดย

นายพงษ์ฐกิตต์ิ  หัตถกิจวัฒนา

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

สัญญาเลขที่  15/2564 

(CNTR-0454/64)

399

เงินส ารองจ่าย              6,000.00              6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ครัวศรีพูน ครัวศรีพูน ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

117/2564 (CNTR-0461/64)

400

เงินส ารองจ่าย              6,000.00              6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ครัวศรีพูน ครัวศรีพูน ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

119/2564 (CNTR-0463/64)

401

เงินส ารองจ่าย              6,000.00              6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ครัวศรีพูน ครัวศรีพูน ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

121/2564 (CNTR-0466/64)

402

เงินส ารองจ่าย              6,000.00              6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ครัวศรีพูน ครัวศรีพูน ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

122/2564 (CNTR-0468/64)

403

เงินส ารองจ่าย           350,000.00           350,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอบล็อค กลาสโค้ตต้ิง (ไทย

เลนด์) จ ากัด

บริษัท เอบล็อค กลาสโค้ตต้ิง (ไทย

เลนด์) จ ากัด

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

246/2564 (CNTR-0474/64)



404

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค            55,000.00            55,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 223 วิศวการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 223 วิศวการ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

33/2564 (CNTR-0485/64)

405

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค           201,800.00           201,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 223 วิศวการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 223 วิศวการ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

34/2564 (CNTR-0486/64)

406

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค           142,800.00           142,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 223 วิศวการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 223 วิศวการ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

35/2564 (CNTR-0487/64)

407

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค           423,000.00           423,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 223 วิศวการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 223 วิศวการ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

36/2564 (CNTR-0488/64)

408

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค           162,000.00           162,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 223 วิศวการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 223 วิศวการ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

37/2564 (CNTR-0489/64)

409

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค            88,000.00            88,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ณัฏฐกิตต์การ

พาณิชย์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ณัฏฐกิตต์การ

พาณิชย์

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

38/2564 (CNTR-0491/64)

410

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค           588,000.00           588,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ณัฏฐกิตต์การ

พาณิชย์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ณัฏฐกิตต์การ

พาณิชย์

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

39/2564 (CNTR-0492/64)

411
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค           144,000.00           144,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ณัฏฐกิตต์การ

พาณิชย์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ณัฏฐกิตต์การ

พาณิชย์

เสนอราคาต่ าสุด 40/2564 (CNTR-0505/64)



412
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค           793,000.00           793,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพชรนคร 

แอนด์ ซัน ก่อสร้าง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพชรนคร 

แอนด์ ซัน ก่อสร้าง

เสนอราคาต่ าสุด 41/2564 (CNTR-0506/64)

413
ค่าปรับปรุงที่ดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

          394,000.00           394,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพชรนคร 

แอนด์ ซัน ก่อสร้าง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพชรนคร 

แอนด์ ซัน ก่อสร้าง

เสนอราคาต่ าสุด 42/2564 (CNTR-0504/64)

414
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค            13,900.00            13,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เค โฟร์ บิลด้ิง จ ากัด บริษัท เค โฟร์ บิลด้ิง จ ากัด เสนอราคาต่ าสุด 43/2564 (CNTR-0510/64)

415

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค           304,000.00           304,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เค โฟร์ บิลด้ิง จ ากัด บริษัท เค โฟร์ บิลด้ิง จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

44/2564 (CNTR-0511/64)

416

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค           244,000.00           244,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เค โฟร์ บิลด้ิง จ ากัด บริษัท เค โฟร์ บิลด้ิง จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

45/2564 (CNTR-0512/64)

417

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค            28,900.00            28,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เค โฟร์ บิลด้ิง จ ากัด บริษัท เค โฟร์ บิลด้ิง จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

46/2564 (CNTR-0513/64)

418

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค           380,000.00           380,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เค โฟร์ บิลด้ิง จ ากัด บริษัท เค โฟร์ บิลด้ิง จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

47/2564 (CNTR-0514/64)

419

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน              5,522.60              5,522.60 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0409/64-1

420

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน              9,922.70              9,922.70 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0410/64-1



421

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน              8,366.60              8,366.60 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0413/64-1

422

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน              4,249.50              4,249.50 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0414/64-1

423

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน              3,170.30              3,170.30 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

CNTR-0415/64-1

424

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ              1,800.00              1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางรติมา หล่ิมไพศาล นางรติมา หล่ิมไพศาล ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที่  118/2564 

(CNTR-0462/64)

425

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ            25,770.00            25,770.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเจริญก๊อปปี้เซ็นเตอร์ โดย

นายพงษ์ฐกิตต์ิ  หัตถกิจวัฒนา

ร้านเจริญก๊อปปี้เซ็นเตอร์ โดย

นายพงษ์ฐกิตต์ิ  หัตถกิจวัฒนา

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที่  123/2564 

(CNTR-0475/64)

426

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง

และพิธีการ

               750.00                750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ครัวศรีพูน โดยนางสาวศรีพูน 

จันต๊ะมงคล

ครัวศรีพูน โดยนางสาวศรีพูน 

จันต๊ะมงคล

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที่ 120/2564 

(CNTR-0465/64)

427

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง

และพิธีการ

             3,800.00              3,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ครัวศรีพูน โดยนางสาวศรีพูน 

จันต๊ะมงคล

ครัวศรีพูน โดยนางสาวศรีพูน 

จันต๊ะมงคล

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที่ 124/2564 

(CNTR-0477/64)

428

เงินส ารองจ่าย              2,000.00              2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจันทรัตน์  บุญมาลา นางสาวจันทรัตน์  บุญมาลา ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที่ 125/2564 

(CNTR-0519/64)



429

เงินส ารองจ่าย              4,000.00              4,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางพิมพ์ใจ  ไวเลิศ นางพิมพ์ใจ  ไวเลิศ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที่ 126/2564 

(CNTR-0522/64)

430

วัสดุส านักงาน            11,570.00            11,570.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนพคุณ ร้านนพคุณ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือ 258/2564 (CNTR-0493/64)

431

วัสดุก่อสร้าง              3,425.00              3,425.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจิตราพาณิชย์ ร้านจิตราพาณิชย์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือ 259/2564 (CNTR-0494/64)

432

วัสดุส านักงาน              1,000.00              1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนพคุณ ร้านนพคุณ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่  245/2564 

(CNTR-0481/64)

433

วัสดุส านักงาน              9,827.00              9,827.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนพคุณ ร้านนพคุณ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่  247/2564 

(CNTR-0469/64)

434

วัสดุการเกษตร              2,200.00              2,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกรพินธ์พันธุ์ไม้ ร้านกรพินธ์พันธุ์ไม้ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่  248/2564 

(CNTR-0470/64)

435

วัสดุการเกษตร              1,300.00              1,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจิตราพาณิชย์ ร้านจิตราพาณิชย์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่  249/2564 

(CNTR-0471/64)

436

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน              1,284.00              1,284.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่สุริวงค์

กลการ

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่สุริวงค์

กลการ

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่  264/2564 

(CNTR-0516/64)



437

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                299.60                299.60 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่สุริวงค์

กลการ

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่สุริวงค์

กลการ

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่  265/2564 

(CNTR-0517/64)

438

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                299.60                299.60 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่สุริวงค์

กลการ

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่สุริวงค์

กลการ

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่  266/2564 

(CNTR-0518/64)

439

ค่าอาหารเสริม (นม)           234,787.68           234,787.68 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ ากัด สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่  268/2564 

(CNTR-0523/64)

440

วัสดุการเกษตร 500 500 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านคนท าสวน โดยนายพีรพงษ์ 

เวียงเก่า

ร้านคนท าสวน โดยนายพีรพงษ์ 

เวียงเก่า

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 250/2564 

(CNTR-0478/64)

441

วัสดุการเกษตร 800 800 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านน้อยมอเตอร์ โดยนายณัฐพงค์

 คะปานา

ร้านน้อยมอเตอร์ โดยนายณัฐพงค์

 คะปานา

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 251/2564 

(CNTR-0480/64)

442

วัสดุคอมพิวเตอร์ 1800 1800 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านที เอ็น บี ปร้ินเตอร์เซอร์วิส ร้านที เอ็น บี ปร้ินเตอร์เซอร์วิส ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 252/2564 

(CNTR-0479/64)

443

วัสดุคอมพิวเตอร์ 960 960 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านที เอ็น บี ปร้ินเตอร์เซอร์วิส ร้านที เอ็น บี ปร้ินเตอร์เซอร์วิส ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 254/2564 

(CNTR-0484/64)

444

วัสดุส านักงาน 7402 7402 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนพคุณ ร้านนพคุณ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 255/2564 

(CNTR-0502/64)



445

วัสดุการเกษตร 2118 2118 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านคนท าสวน โดยนายพีรพงษ์ 

เวียงเก่า

ร้านคนท าสวน โดยนายพีรพงษ์ 

เวียงเก่า

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 256/2564 

(CNTR-0483/64)

446

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3600 3600 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สมศักด์ิเภสัชกรุ๊ป จ ากัด บริษัท สมศักด์ิเภสัชกรุ๊ป จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 257/2564 

(CNTR-0482/64)

447

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 1284 1284 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่สุริวงค์

กลการ

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่สุริวงค์

กลการ

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 261/2564 

(CNTR-0521/64)

448

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 299.6 299.6 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่สุริวงค์

กลการ

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่สุริวงค์

กลการ

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 262 (CNTR-0520/64)

449

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 1284 1284 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่สุริวงค์

กลการ

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่สุริวงค์

กลการ

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 263/2564 

(CNTR-0515/64)

450

วัสดุส านักงาน 7377 7377 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนพคุณ ร้านนพคุณ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่253/2564 

(CNTR-0472/64)

451

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 21480 21480 วิธีเฉพาะเจาะจง นายยิ่งพงศ์ ชัยฉะเพาะ นายยิ่งพงศ์ ชัยฉะเพาะ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

สัญญาซ้ือขายเลขที่  16/2564 

(CNTR-0476/64)

452

ครุภัณฑ์ส านักงาน 2600 2600 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สหเฟอร์นิเจอร์

 1998

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สหเฟอร์นิเจอร์

 1998

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

สัญญาเลขที่  17/2564 

(CNTR-0490/64)



453

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 692,000.00          692,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โกลบอล เอ็ม 

ไอที โซลูชั่นส์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โกลบอล เอ็ม 

ไอที โซลูชั่นส์

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

 20/2564 (CNTR-0598/64) 

454

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 1,219,000.00       1,219,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โกลบอล เอ็ม 

ไอที โซลูชั่นส์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โกลบอล เอ็ม 

ไอที โซลูชั่นส์

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

 21/2564 (CNTR-0597/64) 

455

วัสดุส านักงาน 48,355.00           48,355.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนพคุณ ร้านนพคุณ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

 296/2564 (CNTR-0587/64) 

456

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 109,500.00          109,500.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เค โฟร์ บิลด้ิง จ ากัด บริษัท เค โฟร์ บิลด้ิง จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

 48/2564 (CNTR-0525/64) 

457

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 61,800.00           61,800.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพชรนคร 

แอนด์ ซัน ก่อสร้าง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพชรนคร 

แอนด์ ซัน ก่อสร้าง

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

 49/2564 (CNTR-0547/64) 

458

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 27,800.00           27,800.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพชรนคร 

แอนด์ ซัน ก่อสร้าง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพชรนคร 

แอนด์ ซัน ก่อสร้าง

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

 50/2564 (CNTR-0548/64) 

459

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 36,800.00           36,800.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพชรนคร 

แอนด์ ซัน ก่อสร้าง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพชรนคร 

แอนด์ ซัน ก่อสร้าง

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

 51/2564 (CNTR-0549/64) 

460

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ 4,996,000.00       4,996,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ผาปูน วิศวกรรม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ผาปูน วิศวกรรม ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

 52/2564 (CNTR-0574/64) 



461

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ 354,000.00          354,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ผาปูน วิศวกรรม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ผาปูน วิศวกรรม ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

 52/2564 (CNTR-0575/64) 

462

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 7,886.20             7,886.20             วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

 CNTR-0449/64-1 

463

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 8,885.30             8,885.30             วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

 CNTR-0453/64-1 

464

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 6,535.70             6,535.70             วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

 CNTR-0455/64-1 

465
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 3,986.40             3,986.40             วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด เสนอราคาต่ าสุด  CNTR-0457/64-1 

466
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 3,170.70             3,170.70             วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด เสนอราคาต่ าสุด  CNTR-0464/64-1 

467
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 10,266.10           10,266.10           วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด เสนอราคาต่ าสุด  CNTR-0503/64-1 

468
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 9,988.00             9,988.00             วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด เสนอราคาต่ าสุด  CNTR-0507/64-1 

469

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 4,914.20             4,914.20             วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

 CNTR-0508/64-1 

470

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 9,191.40             9,191.40             วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

 CNTR-0509/64-1 



471

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 3,447.00             3,447.00             วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

 CNTR-0524/64-1 

472

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 11,100.00           11,100.00           วิธีเฉพาะเจาะจง อู่เก่งบริการ โดยนายประสงค์ 

หม่องป๊ะ

อู่เก่งบริการ โดยนายประสงค์ 

หม่องป๊ะ

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

 ใบส่ังจ้าง 138/2564 

(CNTR-0570/64)

473

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อื่น ๆ

360.00               360.00               วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว มีเดีย 

แอนด์ ทราฟฟิค

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว มีเดีย 

แอนด์ ทราฟฟิค

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

 ใบส่ังจ้างเลขที่  130/2564 

(CNTR-0536/64)

474

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อื่น ๆ

2,500.00             2,500.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ครัวศรีพูน โดยนางสาวศรีพูน 

จันต๊ะมงคล

ครัวศรีพูน โดยนางสาวศรีพูน 

จันต๊ะมงคล

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

 ใบส่ังจ้างเลขที่  131/2564 

(CNTR-0537/64)

475

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อื่น ๆ

2,500.00             2,500.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ครัวศรีพูน โดยนางสาวศรีพูน 

จันต๊ะมงคล

ครัวศรีพูน โดยนางสาวศรีพูน 

จันต๊ะมงคล

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

 ใบส่ังจ้างเลขที่  135/2564 

(CNTR-0557/64)

476

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 10,785.00           10,785.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเจริญก๊อปปี้เซ็นเตอร์ โดย

นายพงษ์ฐกิตต์ิ  หัตถกิจวัฒนา

ร้านเจริญก๊อปปี้เซ็นเตอร์ โดย

นายพงษ์ฐกิตต์ิ  หัตถกิจวัฒนา

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

 ใบส่ังจ้างเลขที่  137/2564 

(CNTR-0578/64)

477

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 14,670.00           14,670.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเจริญก๊อปปี้เซ็นเตอร์ โดย

นายพงษ์ฐกิตต์ิ  หัตถกิจวัฒนา

ร้านเจริญก๊อปปี้เซ็นเตอร์ โดย

นายพงษ์ฐกิตต์ิ  หัตถกิจวัฒนา

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

 ใบส่ังจ้างเลขที่  140/2564 

(CNTR-0584/64)

478

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 6,795.00             6,795.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเจริญก๊อปปี้เซ็นเตอร์ โดย

นายพงษ์ฐกิตต์ิ  หัตถกิจวัฒนา

ร้านเจริญก๊อปปี้เซ็นเตอร์ โดย

นายพงษ์ฐกิตต์ิ  หัตถกิจวัฒนา

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

 ใบส่ังจ้างเลขที่  141/2564 

(CNTR-0592/64)



479

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง

และพิธีการ

4,800.00             4,800.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ครัวศรีพูน โดยนางสาวศรีพูน 

จันต๊ะมงคล

ครัวศรีพูน โดยนางสาวศรีพูน 

จันต๊ะมงคล

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

 ใบส่ังจ้างเลขที่ 127/2564 

(CNTR-0526/64)

480

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อื่น ๆ

500.00               500.00               วิธีเฉพาะเจาะจง ครัวศรีพูน โดยนางสาวศรีพูน 

จันต๊ะมงคล

ครัวศรีพูน โดยนางสาวศรีพูน 

จันต๊ะมงคล

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

 ใบส่ังจ้างเลขที่ 128/2564 

(CNTR-0533/64)

481

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อื่น ๆ

1,878.00             1,878.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว มีเดีย 

แอนด์ ทราฟฟิค

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว มีเดีย 

แอนด์ ทราฟฟิค

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

 ใบส่ังจ้างเลขที่ 129/2564 

(CNTR-0532/64)

482

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อื่น ๆ

1,800.00             1,800.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว มีเดีย 

แอนด์ ทราฟฟิค

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว มีเดีย 

แอนด์ ทราฟฟิค

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

 ใบส่ังจ้างเลขที่ 132/2564 

(CNTR-0542/64)

483

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 150.00               150.00               วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสายฝนการยาง  โดยนางสาย

ฝน  กาบแดง

ร้านสายฝนการยาง  โดยนางสาย

ฝน  กาบแดง

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

 ใบส่ังจ้างเลขที่ 133/2564 

(CNTR-0565/64)

484

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง

และพิธีการ

3,800.00             3,800.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ครัวศรีพูน โดยนางสาวศรีพูน 

จันต๊ะมงคล

ครัวศรีพูน โดยนางสาวศรีพูน 

จันต๊ะมงคล

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

 ใบส่ังจ้างเลขที่ 134/2564 

(CNTR-0554/64)

485

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 400.00               400.00               วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านน้อยมอเตอร์ โดยนายณัฐพงค์

 คะปานา

ร้านน้อยมอเตอร์ โดยนายณัฐพงค์

 คะปานา

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

 ใบส่ังจ้างเลขที่ 136/2564 

(CNTR-0562/64)

486

เงินส ารองจ่าย 8,000.00             8,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง นางพิมพ์ใจ  ไวเลิศ นางพิมพ์ใจ  ไวเลิศ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

 ใบส่ังจ้างเลขที่ 139/2564 

(CNTR-0581/64)



487

วัสดุก่อสร้าง 720.00               720.00               วิธีเฉพาะเจาะจง นายเพชร บัวเรียว นายเพชร บัวเรียว ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

 ใบส่ังซ้ือ 292/2564 (CNTR-0560/64)

488

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 65,000.00           65,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกิติการไฟฟ้า โดยนายกิตติ

ศักด์ิ เป็งเฟือย

ร้านกิติการไฟฟ้า โดยนายกิตติ

ศักด์ิ เป็งเฟือย

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

 ใบส่ังซ้ือ 295/2564 (CNTR-0585/64)

489

วัสดุก่อสร้าง 51,354.00           51,354.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่ ต.เคหะภัณฑ์

(2002) จ ากัด

บริษัท เชียงใหม่ ต.เคหะภัณฑ์

(2002) จ ากัด

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

 ใบส่ังซ้ือ 297/2564 (CNTR-0583/64)

490

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 55,600.00           55,600.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซียการไฟฟ้า จ ากัด บริษัท เอเซียการไฟฟ้า จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

 ใบส่ังซ้ือ 303/2564 (CNTR-0588/64)

491

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 8,000.00             8,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง นวพรการค้า นวพรการค้า ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

 ใบส่ังซ้ือ 304/2564 (CNTR-0589/64)

492

วัสดุงานบ้านงานครัว 3,795.00             3,795.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเป่าเปา ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเป่าเปา ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

 ใบส่ังซ้ือเลขที่  267/2564 

(CNTR-0527/64)

493

วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,200.00             2,200.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทีเอ็นบีปร้ินเตอร์เซอร์วิส ร้านทีเอ็นบีปร้ินเตอร์เซอร์วิส ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

 ใบส่ังซ้ือเลขที่  269/2564 

(CNTR-0528/64)

494

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 1,284.00             1,284.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่สุริวงค์

กลการ

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่สุริวงค์

กลการ

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

 ใบส่ังซ้ือเลขที่  271/2564 

(CNTR-0529/64)



495

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 299.60               299.60               วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่สุริวงค์

กลการ

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่สุริวงค์

กลการ

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

 ใบส่ังซ้ือเลขที่  272/2564 

(CNTR-0530/64)

496

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อื่น ๆ

200.00               200.00               วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนพคุณ ร้านนพคุณ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

 ใบส่ังซ้ือเลขที่  274/2564 

(CNTR-0535/64)

497

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,080.00             1,080.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนพคุณ ร้านนพคุณ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

 ใบส่ังซ้ือเลขที่  277/2564 

(CNTR-0540/64)

498

วัสดุส านักงาน 4,794.00             4,794.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนพคุณ ร้านนพคุณ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

 ใบส่ังซ้ือเลขที่  288/2564 

(CNTR-0568/64)

499

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 4,800.00             4,800.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านหางดงการยาง โดยนายดวง

จันทร์ เกษร

ร้านหางดงการยาง โดยนายดวง

จันทร์ เกษร

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

 ใบส่ังซ้ือเลขที่  289/2564 

(CNTR-0569/64)

500

ค่าอาหารเสริม (นม) 77,261.60           77,261.60           วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ ากัด สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่  293/2564 

(CNTR-0564/64)

501
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง

และพิธีการ

875.00               875.00               วิธีเฉพาะเจาะจง ครัวศรีพูน โดยนางสาวศรีพูน 

จันต๊ะมงคล

ครัวศรีพูน โดยนางสาวศรีพูน 

จันต๊ะมงคล

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่  294/2564 

(CNTR-0571/64)

502

วัสดุส านักงาน 9,560.00             9,560.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนพคุณ ร้านนพคุณ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซือ้เลขที่  298/2564 

(CNTR-0579/64)



503

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 11,000.00           11,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หางดงการยาง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หางดงการยาง ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่  299/2564 

(CNTR-0580/64)

504

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 350.00               350.00               วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หางดงการยาง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หางดงการยาง ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่  301/52561 

(CNTR-0582/64)

505
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง

และพิธีการ

500.00               500.00               วิธีเฉพาะเจาะจง ครัวศรีพูน โดยนางสาวศรีพูน 

จันต๊ะมงคล

ครัวศรีพูน โดยนางสาวศรีพูน 

จันต๊ะมงคล

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่  302/2564 

(CNTR-0586/64)

506

วัสดุก่อสร้าง 13,650.00           13,650.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 

(มหาชน)

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 

(มหาชน)

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่  305/2564 

(CNTR-0595/64)

507

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 7,600.00             7,600.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หางดงการยาง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หางดงการยาง ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่  306/2564 

(CNTR-0590/64)

508

วัสดุส านักงาน 1,500.00             1,500.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอคิว กรุ๊ป 

แอนด์ ซัพพลาย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอคิว กรุ๊ป 

แอนด์ ซัพพลาย

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่  307/2564 

(CNTR-0591/64)

509

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ

การแพทย์

13,200.00           13,200.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอคิว กรุ๊ป 

แอนด์ ซัพพลาย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอคิว กรุ๊ป 

แอนด์ ซัพพลาย

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 260/2564 

(CNTR-0546/64)

510

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อื่น ๆ

420.00               420.00               วิธีเฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์  สายค าอ้าย นายภานุวัฒน์  สายค าอ้าย ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 270/2564 

(CNTR-0534/64)



511

วัสดุส านักงาน 690.00               690.00               วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสระอูปร๊ินท์ ร้านสระอูปร๊ินท์ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 273/2564 

(CNTR-0531/64)

512

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อื่น ๆ

52,090.00           52,090.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอบล็อค กลาสโค้ตต้ิง (ไทย

เลนด์) จ ากัด

บริษัท เอบล็อค กลาสโค้ตต้ิง (ไทย

เลนด์) จ ากัด

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 275/2564 

(CNTR-0543/64)

513

วัสดุการเกษตร 6,226.00             6,226.00             วิธีเฉพาะเจาะจง นายวงศ์  ปันกองแก้ว นายวงศ์  ปันกองแก้ว ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 278/2564 

(CNTR-0563/64)

514

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 1,284.00             1,284.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่สุริวงค์

กลการ

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่สุริวงค์

กลการ

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 281/2564 

(CNTR-0567/64)

515

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 299.60               299.60               วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่สุริวงค์

กลการ

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่สุริวงค์

กลการ

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 282/2564 

(CNTR-0566/64)

516

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 13,844.00           13,844.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอบล็อค กลาสโค้ตต้ิง (ไทย

เลนด์) จ ากัด

บริษัท เอบล็อค กลาสโค้ตต้ิง (ไทย

เลนด์) จ ากัด

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 283/2564 

(CNTR-0552/64)

517

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อื่น ๆ

960.00               960.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอบล็อค กลาสโค้ตต้ิง (ไทย

เลนด์) จ ากัด

บริษัท เอบล็อค กลาสโค้ตต้ิง (ไทย

เลนด์) จ ากัด

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 284/2564 

(CNTR-0553/64)

518

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อื่น ๆ

3,960.00             3,960.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอบล็อค กลาสโค้ตต้ิง (ไทย

เลนด์) จ ากัด

บริษัท เอบล็อค กลาสโค้ตต้ิง (ไทย

เลนด์) จ ากัด

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 285/2564 

(CNTR-0556/64)



519

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อื่น ๆ

2,000.00             2,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง นายประดิษฐ์ชยณัฐ  ใจสวน นายประดิษฐ์ชยณัฐ  ใจสวน ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 286/2564 

(CNTR-0555/64)

520

วัสดุการเกษตร 400.00               400.00               วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านน้อยมอเตอร์ โดยนายณัฐพงค์

 คะปานา

ร้านน้อยมอเตอร์ โดยนายณัฐพงค์

 คะปานา

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 287/2564 

(CNTR-0561/64)

521

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 110.00               110.00               วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านน้อยมอเตอร์ โดยนายณัฐพงค์

 คะปานา

ร้านน้อยมอเตอร์ โดยนายณัฐพงค์

 คะปานา

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 290/2564 

(CNTR-0576/64)

522

วัสดุการเกษตร 180.00               180.00               วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านน้อยมอเตอร์ โดยนายณัฐพงค์

 คะปานา

ร้านน้อยมอเตอร์ โดยนายณัฐพงค์

 คะปานา

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 291/2564 

(CNTR-0577/64)

523

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง

และพิธีการ

3,800.00             3,800.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ครัวศรีพูน โดยนางสาวศรีพูน 

จันต๊ะมงคล

ครัวศรีพูน โดยนางสาวศรีพูน 

จันต๊ะมงคล

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่142/2564 

(CNTR-0594/64)

524

วัสดุส านักงาน 4,025.00             4,025.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนพคุณ ร้านนพคุณ ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่279/2564 

(CNTR-0544/64)

525

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,380.00             3,380.00             วิธีเฉพาะเจาะจง อู่เก่งบริการ โดยนายประสงค์ 

หม่องป๊ะ

อู่เก่งบริการ โดยนายประสงค์ 

หม่องป๊ะ

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่280/2564 

(CNTR-0545/64)

526

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 87,000.00           87,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มดี ไอเดีย จ ากัด บริษัท เอ็มดี ไอเดีย จ ากัด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

สัญญาจ้างเลขที่  53/2564 

(CNTR-0593/64)



527

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อื่น ๆ

5,000.00             5,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอบล็อค กลาสโค้ตต้ิง (ไทย

เลนด์) จ ากัด

บริษัท เอบล็อค กลาสโค้ตต้ิง (ไทย

เลนด์) จ ากัด

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

สัญญาซ้ือเลขที่ 18/2564 

(CNTR-0559/64)

528

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อื่น ๆ

3,450.00             3,450.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอบล็อค กลาสโค้ตต้ิง (ไทย

เลนด์) จ ากัด

บริษัท เอบล็อค กลาสโค้ตต้ิง (ไทย

เลนด์) จ ากัด

ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุดภายใน2ปีงบประมาณ

สัญญาซ้ือเลขที่ 19/2564 

(CNTR-0558/64)
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