
วันที่ เลขที่

1

3-5104-00246-61-9 ส่ีออการพิมพ์ โดย นายชนาวุธ ทา
ปัญญา จ้างท าป้ายโครงการวันเด็ก

แห่งชาติ             4,000 7 ม.ค. 62 59/2562 เป็นผู้มีอาชีพ

2

3-5103-0010-22-3 ล้ีอิเล็คทริค โดย นางแสงจันทร์ เดช
อูป

จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองตัด
หญ้า 454-47-002             1,550 29 ม.ค. 62 67/2562 เป็นผู้มีอาชีพ

3

3-5103-0010-22-3 ล้ีอิเล็คทริค โดย นางแสงจันทร์ เดช
อูป

จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองตัด
หญ้า 459-57-003             3,660 29 ม.ค. 62 68/2562 เป็นผู้มีอาชีพ

4

3-5104-00387-99-9 น้ าด่ืมนันท์นภัส โดย นายประสุจน์ 
ถาเบา

จัดซ้ือน้ าด่ืม เดือน 
กุมภาพันธ์ 62

            1,460 29 ม.ค. 62 70/2562 เป็นผู้มีอาชีพ

5

3-5104-00029-29-4 นางสุมาลย์   สารจินดาพงศ์ จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ ส าหรับ
หมู่บ้าน เดือน กุมภาพันธ์ 62             3,920 29 ม.ค. 62 71/2562 เป็นผู้มีอาชีพ

6

3-5104-00028-92-1 น.ส.สุคิม  ตันติธารานุกูล จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ ส าหรับ
ส านักงาน กุมภาพันธ์ 62

              560 29 ม.ค. 62 72/2562 เป็นผู้มีอาชีพ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาศที ่2 เดอืน มกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลแมล่าน อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน

ล าดับที ่
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี
เลขประจ าตัวประชาชน

(2)
ชื่อผู้ประกอบการ  (3)

รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง  
 (4)

จ านวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง 

(5)

เอกสารอ้างอิง (6)

เหตุผลสนับสนุน (7)



7

1-5104-00111-48-2 นายจักรพงศ์  ต๊ะสุภา จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านพัสดุ
 เดือน กุมภาพันธ์ 62 10,000          29 ม.ค. 62 73/2562

จ้างเหมาบุคคลธรรมดา
 ตาม กค 0421.4/ว.82

8

1-5104-00108-34-1 ว่าทีร้่อยตรีหญิงพัธนันท์  สายปัญญา จ้างเหมาบริการ ผช.จัดเก็บ
รายได้ เดือน กุมภาพันธ์ 62

10,000          29 ม.ค. 62 74/2562
จ้างเหมาบุคคลธรรมดา
 ตาม กค 0421.4/ว.82

9

1-5104-00413-89-9 ว่าทีร่.ต.หญิง จันทร์จิรา  วันต๊ะลา จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ชุมชน เดือน กุมภาพันธ์ 62

            8,000 29 ม.ค. 62
จ้างเหมาบุคคลธรรมดา
 ตาม กค 0421.4/ว.82

10

1-5104-00119-61-1 นายเจนณรงค์    ยาตา จ้างเหมาขับรถปฏิบัติการ 
EMS เดือน กุมภาพันธ์ 62           10,000 29 ม.ค. 62

จ้างเหมาบุคคลธรรมดา
 ตาม กค 0421.4/ว.82

11

1-5104-00112-88-8 น.ส.นลินี  สมลา จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
ธุรการกองการศึกษา เดือน 
กุมภาพันธ์ 62

            8,000 29 ม.ค. 62
จ้างเหมาบุคคลธรรมดา
 ตาม กค 0421.4/ว.82

12

1-5099-01568-16-5 นายสุริยา  จามน้อยพรหม
จ้างเหมาผช.ปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทาฯ เดือน 
กุมภาพันธ์ 62             7,000 29 ม.ค. 62

จ้างเหมาบุคคลธรรมดา
 ตาม กค 0421.4/ว.82

13

1-5104-00142-49-3 นางรัชนีกร   เขื่อนควบ จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
ธุรการส านักปลัด เดือน 
กุมภาพันธ์ 62 8,000            29 ม.ค. 62

จ้างเหมาบุคคลธรรมดา
 ตาม กค 0421.4/ว.82

14

3-5104-00390-89-2 นายสว่าง   สายปัญญา
จ้างเหมาปฏิบัติงานรักษา
ความปลอดภัย เดือน 
กุมภาพันธ์ 2562 10,000          29 ม.ค. 62

จ้างเหมาบุคคลธรรมดา
 ตาม กค 0421.4/ว.82



15

3-5104-03852-92-0 นายสมกล่ัน   กันจินะ จ้างเหมาปฏิบัติงาน         
ขับรถบรรทุกน้ า เดือน 
กุมภาพันธ์ 62

10,000          29 ม.ค. 62
จ้างเหมาบุคคลธรรมดา
 ตาม กค 0421.4/ว.82

16

1-5104-00157-38-5 น.ส.สุพิชญา  ต๊ะสุภา จ้างเหมาผู้ช่วย จนท.การเงิน
และบัญชี เดือน กุมภาพันธ์ 
62 6,000            29 ม.ค. 62

จ้างเหมาบุคคลธรรมดา
 ตาม กค 0421.4/ว.82

17

1-5104-00018-31-8 นายมานพ  อุตมี จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านช่าง
ไฟฟ้า เดือน กุมภาพันธ์ 62 10,000          29 ม.ค. 62

จ้างเหมาบุคคลธรรมดา
 ตาม กค 0421.4/ว.82

18

3-3104-00390-60-4 นายสมพร พิงเจริญ
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน
ด้าน รถ ems เดือน 
กุมภาพันธ์ 62 6,000            29 ม.ค. 62

จ้างเหมาบุคคลธรรมดา
 ตาม กค 0421.4/ว.82

19

051-35470-007-21 บริษัทสยามอินเตอร์ออยจ ากัด โดย
 น.ส. ปพิชญา พงษ์พัฒนเสถียร

จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและล่อ
ล่ืน เดือน กุมภาพันธ์ 62

28,340          29 ม.ค. 62 เป็นผู้มีอาชีพ

20

3-5104-00246-61-9
ส่ีออการพิมพ์ โดย นายชนาวุธ ทา
ปัญญา

จัดจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์
เสียภาษี

2,700            1 ก.พ. 62 82/2562 เป็นผู้มีอาชีพ

21

3-5103-00102-23
ล้ีอิเล็คทริค โดย นางแสงจันทร์ เดช
อูป

จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองตัด
หญ้าพร้อมเปล่ียนใบมีด

3,660            11 ก.พ. 62 86/2562 เป็นผู้มีอาชีพ



22

3-5104-00458-77-2 P4 คอมพิวเตอร์ โดย นางสาว
อรวรรณ ปินตาปาง

จัดจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์
ส านักงานกองคลัง 650              21 ก.พ. 62 87/2562 เป็นผู้มีอาชีพ

23

3-5103-00102-23 ล้ีอิเล็คทริค โดย นางแสงจันทร์ เดช
อูป

จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองตัด
หญ้า หมายเลข 459-57-003 480              25 ก.พ. 62 89/2562 เป็นผู้มีอาชีพ

24

3-5104-00246-61-9 ส่ีออการพิมพ์ โดย นายชนาวุธ ทา
ปัญญา

จ้างท าป้ายโครงการป้องกัน
ไฟป่าและหมอกควัน

3,500            1 มี.ค. 62 92/2562 เป็นผู้มีอาชีพ

25

1-5104-00111-48-2 นายจักรพงศ์  ต๊ะสุภา จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านพัสดุ
 เดือน มีนาคม 62

10,000          1 มี.ค. 62 94/2562
จ้างเหมาบุคคลธรรมดา
 ตาม กค 0421.4/ว.82

26

1-5104-00108-34-1 ว่าทีร้่อยตรีหญิงพัธนันท์  สายปัญญา จ้างเหมาบริการ ผช.จัดเก็บ
รายได้ เดือน มีนาคม 62

10,000          1 มี.ค. 62 95/2562
จ้างเหมาบุคคลธรรมดา
 ตาม กค 0421.4/ว.82

27

3-5104-00029-29-4 นางสุมาลย์   สารจินดาพงศ์ จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ ส าหรับ
หมู่บ้าน มีนาคม 62

4,340            1 มี.ค. 62 96/2562 เป็นผู้มีอาชีพ

28

3-5104-00028-92-1 น.ส.สุคิม  ตันติธารานุกูล จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ ส าหรับ
ส านักงาน มีนาคม 62

620              1 มี.ค. 62 97/2562 เป็นผู้มีอาชีพ

29

3-5104-00387-99-9 น้ าด่ืมนันท์นภัส โดย นายประสุจน์ 
ถาเบา

จัดซ้ือน้ าด่ืม เดือน มีนาคม 62

1,040            1 มี.ค. 62 เป็นผู้มีอาชีพ

30

1-5104-00413-89-9 ว่าทีร่.ต.หญิง จันทร์จิรา  วันต๊ะลา จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ชุมชน เดือน มีนาคม 62             8,000 1 มี.ค. 62

จ้างเหมาบุคคลธรรมดา
 ตาม กค 0421.4/ว.82



31

1-5104-00119-61-1 นายเจนณรงค์    ยาตา จ้างเหมาขับรถปฏิบัติการ 
EMS เดือน มีนาคม 62           10,000 1 มี.ค. 62

จ้างเหมาบุคคลธรรมดา
 ตาม กค 0421.4/ว.82

32

1-5104-00112-88-8 น.ส.นลินี  สมลา จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
ธุรการกองการศึกษา เดือน 
มีนาคม 62             8,000 1 มี.ค. 62

จ้างเหมาบุคคลธรรมดา
 ตาม กค 0421.4/ว.82

33

1-5099-01568-16-5 นายสุริยา  จามน้อยพรหม จ้างเหมาผช.ปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทาฯ เดือน 
มีนาคม 62

            7,000 1 มี.ค. 62
จ้างเหมาบุคคลธรรมดา
 ตาม กค 0421.4/ว.82

34

1-5104-00142-49-3 นางรัชนีกร   เขื่อนควบ จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
ธุรการส านักปลัด เดือน 
มีนาคม 62 8,000            1 มี.ค. 62

จ้างเหมาบุคคลธรรมดา
 ตาม กค 0421.4/ว.82

35

3-5104-00390-89-2 นายสว่าง   สายปัญญา จ้างเหมาปฏิบัติงานรักษา
ความปลอดภัย เดือน 
มีนาคม 2562 10,000          1 มี.ค. 62

จ้างเหมาบุคคลธรรมดา
 ตาม กค 0421.4/ว.82

36

3-5104-03852-92-0 นายสมกล่ัน   กันจินะ จ้างเหมาปฏิบัติงาน      ขับ
รถบรรทุกน้ า เดือน มีนาคม 
62 10,000          1 มี.ค. 62

จ้างเหมาบุคคลธรรมดา
 ตาม กค 0421.4/ว.82

37

1-5104-00157-38-5 น.ส.สุพิชญา  ต๊ะสุภา จ้างเหมาผู้ช่วย จนท.การเงิน
และบัญชี เดือน มีนาคม 62 6,000            1 มี.ค. 62

จ้างเหมาบุคคลธรรมดา
 ตาม กค 0421.4/ว.82

38

1-5104-00018-31-8 นายมานพ  อุตมี จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านช่าง
ไฟฟ้า เดือน มีนาคม 62 10,000          1 มี.ค. 62

จ้างเหมาบุคคลธรรมดา
 ตาม กค 0421.4/ว.82



39

3-3104-00390-60-4 นายสมพร พิงเจริญ จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน
ด้าน รถ ems เดือน มีนาคม
 62

6,000            1 มี.ค. 62
จ้างเหมาบุคคลธรรมดา
 ตาม กค 0421.4/ว.82

40

3-5104-00246-61-9 ส่ีออการพิมพ์ โดย นายชนาวุธ ทา
ปัญญา

จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการ
ประชาคม

500 1 มี.ค. 62 98/2562 เป็นผู้มีอาชีพ

41

3-5104-00426-74-9 นายจันทร์ค า  แปจุมปู จัดจ้างซ่อมแซมห้องน้ า
ส านักงาน 2,000 12 ม.ีค. 62 101/2562 เป็นผู้มีอาชีพ

42

3-5104-00246-61-9 ส่ีออการพิมพ์ โดย นายชนาวุธ ทา
ปัญญา

จัดจ้างท าป้ายโครงการ

500 12 ม.ีค. 62 101.1/2562เป็นผู้มีอาชีพ

43

3-1606-00377-43-5 นายเกรียงไกร  พลอยบุตร จัดซ้ือเมล็ดพันธุพ์ืชและ
สมุนไพร 2,500 12 ม.ีค. 62 102/2562 เป็นผู้มีอาชีพ

44

1-5104-00015-74-91 ช่างเต้ียดานาโน โดย นางสาววชิรา
ภรณ์ เพ็ญสุข

จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์
ส่วนกลางยี่ห้อ มาสดา 3,000 15 ม.ีค. 62 103/2562 เป็นผู้มีอาชีพ

45

5-2554-9000-19-4 บริษัทเล่า จิน กวง จ ากัด จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกายเส้ือ
กั๊กสะท้อนแสง 3,000 18 ม.ีค. 62 105/2562 เป็นผู้มีอาชีพ

46

5-2554-9000-19-4 บริษัทเล่า จิน กวง จ ากัด จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
กระบองไฟกระพริบ 3,000 18 ม.ีค. 62 106/2562 เป็นผู้มีอาชีพ

47

051-35470-007-21 บริษัทสยามอินเตอร์ออยจ ากัด โดย
 น.ส. ปพิชญา พงษ์พัฒนเสถียร

จัดซ้ือบิลน้ ามันเชื้อเพลิงและ
หล่อล่ืน 500 19 ม.ีค. 62 107/2562 เป็นผู้มีอาชีพ

48

051-35470-007-21 บริษัทสยามอินเตอร์ออยจ ากัด โดย
 น.ส. ปพิชญา พงษ์พัฒนเสถียร

จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและล่อ
ล่ืน เดือน มีนาคม 62 26,620 เป็นผู้มีอาชีพ



49

3-5104-00246-66-19 ส่ีออการพิมพ์ โดย นายชนาวุธ ทา
ปัญญา

จัดจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์
เลือกต้ังปี 2562 1,000 21 ม.ีค. 62 109/2562 เป็นผู้มีอาชีพ


