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1 รักษำควำมสงบ
ภำยใน

บทก.กำรรักษำ
ควำมสงบภำยใน

คำ้งจ่ำย 59 ค่ำท่ีดิน โครงกำรปรับปรุงอำคำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั ขนำดควำมสูงไม่นอ้ยกวำ่ 5 เมตร
 ควำมยำวไม่นอ้ยกวำ่ 12 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวำ่ 60 ตรม.

             300,000.00 ต.117/60/22 สค.60 
นส.ธญัวรัตน์  มุนิกำ
นนท์

             300,000.00 9 ต.ค. 60                          -   

2 เคหะและชุมชน ไฟฟ้ำถนน คำ้งจ่ำย 59 ค่ำท่ีดิน โครงกำรก่อสร้ำงห้องน ้ำบริเวณลำนเอนกประสงคเ์ทศบำล ม.10 สทน.ขนำดควำมกวำ้ง
ไม่นอ้ยกวำ่ 10 เมตร ยำวไม่นอ้ยกวำ่ 10 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวำ่ 100 ตรม.

          1,850,000.00 ยกเลิก        1,850,000.00

3 เคหะและชุมชน ไฟฟ้ำถนน คำ้งจ่ำย 59 ค่ำท่ีดิน โครงกำรวำงท่อระบำยน ้ำ บริเวณเหมืองสำธำรณะ บำ้นสนัคะยอม ปำกทำงเขำ้ศำลเจำ้บำ้น
 ม.4 สทน. ขนำดเส้นผ่ำศูนยก์ลำงไม่นอ้ยกวำ่ 0.40 เมตร ขนำดควำมยำวไม่นอ้ยกวำ่ 50 
เมตร

             100,000.00 ต.16/61/29 พ.ย.60 
นำยณฐัวฒิุ จินำวงค์

               94,000.00 21 ธ.ค. 60               6,000.00

4 เคหะและชุมชน ไฟฟ้ำถนน คำ้งจ่ำย 59 ค่ำท่ีดิน โครงกำรก่อสร้ำงทำงเดิน คสล.บริเวณเลียบล ำเหมืองโจ ้ม.5-ม.6 สทน.ระหวำ่งบริเวณ
หมู่บำ้นกลว้ยไมถึ้งบำ้นสนัทรำยไอซ์แลนด์ ขนำดควำมกวำ้งไม่นอ้ยกวำ่ 2.50 เมตร ควำม
ยำวไม่นอ้ยกวำ่ 400 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวำ่ 1,000 ตรม.

620,000.00            ส.50/61/29 ม.ค.61 
หจก.แม่วงัก่อสร้ำง   
470,000 บำท

438,980.00             16 ก.ค.2561  
ปรับลด         
31,020 บำท

          181,020.00

5 เคหะและชุมชน บทก.เคหะและ
ชุมชน

คำ้งจ่ำย 59 ค่ำท่ีดิน ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปกำร-โครงกำรก่อสร้ำงประตูเหล็กกั้นเปิด-ปิดทำงเดิน บริเวณ
ทำงเดินเลียบคนัโจ ้ม.4 สทน.(ช่วงสะพำนหมูบำ้น) ขนำดควำมสูงไม่นอ้ยกวำ่ 1.50 ม. 
ควำมยำวไม่นอ้ยกวำ่ 6.50 ม.

16,200.00              ต.120/60/25 ก.ย.60 
น.ส.ธญัวรัตน์ มุนิกำ
นนท์

16,200.00               24 พ.ย.60  ปรับ
ลด 400 บำท

                         -   

6 เคหะและชุมชน บทก.เคหะและ
ชุมชน

คำ้งจ่ำย 59 ค่ำท่ีดิน ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปกำร-โครงกำรก่อสร้ำงประตูเหล็กกั้นเปิด-ปิดทำงเดิน บริเวณ
ทำงเดินเลียบคนัโจ ้ม.10 สทน.(ช่วงสะพำนหมูบำ้น) ขนำดควำมสูงไม่นอ้ยกวำ่ 1.50 ม. 
ควำมยำวไม่นอ้ยกวำ่ 8.80  ม.

18,900.00              ต.120/60/25 ก.ย.60 
น.ส.ธญัวรัตน์ มุนิกำ
นนท์

18,900.00               24 พ.ย.60  ปรับ
ลด 400 บำท

                         -   

7 เคหะและชุมชน บทก.เคหะและ
ชุมชน

คำ้งจ่ำย 59 ค่ำท่ีดิน ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปกำร-โครงกำรก่อสร้ำงซุม้ประตูเหล็ก บริเวณทำงเขำ้ส ำนกังำน
เทศบำล ม.1 สทน. (หลงัอำคำรป้อมยำม) ขนำดควำมสูงไม่นอ้ยกวำ่ 6.50 ม. ควำมกวำ้งไม่

นอ้ยกวำ่ 3 ม. ควำมยำวไม่นอ้ยกวำ่ 12.00 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวำ่ 36 ตรม.

720,000.00            ยกเลิก           720,000.00

8 เคหะและชุมชน บทก.เคหะและ
ชุมชน

คำ้งจ่ำย 59 ค่ำท่ีดิน ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปกำร-โครงกำรก่อสร้ำงอำคำร คสล.1ชั้น บริเวณสุสำนบำ้นสนัคะ
ยอม ม.10 สทน. ขนำดควำมกวำ้งไม่นอ้ยกวำ่ 5 ม. ควำมยำวไม่นอ้ยกวำ่ 7 ม. หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่นอ้ยกวำ่ 35 ตรม.

297,500.00            ต.121/60/25 กย.60 
น.ส.ธญัวรัตน์ มุนิกำ
นนท์

287,000.00             22 พ.ค. 61             10,500.00

รำยงำนผลกำรจดัซ้ือจดัจำ้งหรือกำรจดัหำพสัดุประจ ำปี 

ประจ ำปีงบประมำณ  2559  ณ วนัท่ี  30 กนัยำยน  2561
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9 เคหะและชุมชน บทก.เคหะและ
ชุมชน

คำ้งจ่ำย 59 ค่ำท่ีดิน ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปกำร-โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรหอสมุดและสโมสรเยำวชน ม.4 สทล.
 โดดยก่อสร้ำงอำคำร 2 ชั้น ขนำดควำมกวำ้งไม่นอ้ยกวำ่ 10-15 ม. ควำมยำวไม่นอ้ยกวำ่ 
18-25 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวำ่ 512 ตรม.

5,632,000.00         ยกเลิก        5,632,000.00

10 เคหะและชุมชน บทก.เคหะและ
ชุมชน

คำ้งจ่ำย 59 ค่ำท่ีดิน ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปกำร-โครงกำรก่อสร้ำงเมรุ คสล.บริเวณสุสำนบำ้นนำงเหลียว ม.2 
ต.หนองจอ๊ม ขนำดควำมกวำ้งไม่นอ้ยกวำ่ 13.50 ม. ควำมยำวไม่นอ้ยกวำ่ 15.65 ม.

2,850,000.00         ส 68/61 2 เม.ย.61-30 
ก.ค.61 (120 วนั) หจก.
สนัทรำยสหไมไ้ทย

2,590,000.00          ขยำยเบิกจ่ำย
 2562

          260,000.00

11 เคหะและชุมชน บทก.เคหะและ
ชุมชน

คำ้งจ่ำย 59 ค่ำท่ีดิน ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง-โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมเมรุเผำศพ
สุสำนสนัทรำยหลวง บริเวณสุสำนบำ้นสนัทรำยหลวง ม.4 สทล ขนำดควำมกวำ้งไม่นอ้ย
กวำ่ 13 ม. ยำวไม่นอ้ยกวำ่ 15 ม.

135,000.00            ต.111/60/22 สค.60 
นำยมงกุฎ  ฟูเมือง

135,000.00             7 พ.ย. 60                          -   

12 เคหะและชุมชน ไฟฟ้ำถนน คำ้งจ่ำย 59 ค่ำท่ีดิน ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค-โครงกำรปรับปรุงถนนแบบโอเวอร์เลยด์ว้ยแอสฟัสทติ์กคอ
นกรีต บริเวณบำ้นขำ้วแท่นหลวง ม.3 สทล,สุดเขตรับผิดชอบเทศบำล ขนำดควำมกวำ้งไม่

นอ้ยกวำ่ 5.50-7.00 ม. ควำมยำวไม่นอ้ยกวำ่ 432 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวำ่ 2,808 ตรม.

530,000.00            ส.23/60/8 กย.60 หจก.
รุ่งโพธ์ิสลิตำ

530,000.00             31 ต.ค. 60                          -   

13 เคหะและชุมชน ไฟฟ้ำถนน คำ้งจ่ำย 59 ค่ำท่ีดิน ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค-โครงกำรปรับปรุงถนนแบบโอเวอร์เลยด์ว้ยแอสฟัลทติ์กคอ
นกรีต พร้อมงำนปรับปรุงรำงระบำยน ้ำ 1 ฝ่ังถนนบำ้นสนัป่ำสกั ม.6 สทล. บริเวณแยกแม่

แก๊ดถึงแยกประปำหมู่บำ้น ขนำดควำมกวำ้งไม่นอ้ยกวำ่ 5.80-8.00 ม. ควำมยำวไม่นอ้ยกวำ่
 860 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวำ่ 5,590 ตรม.

2,236,000.00         ต.04/61/17 ตค.60 โดย
 บริษทั วฒันำ ดีวีลอป
เมน้ท ์จ  ำกดั

          1,798,760.00 27 ต.ค. 61           437,240.00

14 เคหะและชุมชน ไฟฟ้ำถนน คำ้งจ่ำย 59 ค่ำท่ีดิน ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค-โครงกำรขยำยไหล่ (ล ำเหมืองดู่) บำ้นป่ำลำน ม.2 สทล. 
บริเวณสะพำนขำ้มล ำเหมืองดู่ใกลสุ้สำนป่ำลำน ขนำดควำมกวำ้งไม่นอ้ยกวำ่ 3.60-9.00 ม. 
ควำมยำวไม่นอ้ยกวำ่ 4.50 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวำ่ 30 ตรม.

150,000.00            ต.65/61/13 มี.ค.61  
นำยจ ำรัส วิริยะเสนำ

148,000.00             10 เม.ย. 61               2,000.00

รวมคำ้งจ่ำย ปีงบประมำณ 2559 15,455,600.00    -                           6,356,840.00      9,098,760.00    
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1 สำธำรณสุข บทก.สำธำรณสุข  ตั้ง (7) ลว. 11 
เมย.60

ค่ำครุภณัฑ์ ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภณัฑ-์เปล่ียนแปลงสภำพรถขยะ 82-2237 ชม เป็นรถน ้ำ 
รำยละเอียดตำมรำยงำนประชุมสภำ 11 เมย.60

295,000.00            ต.79/60/26 มิย.60 อู่
ถวิลกำรช่ำง

295,000.00             27 ตค.60 -                      

2 สำธำรณสุข บทก.สำธำรณสุข  ตั้ง (11) ลว. 
15 มิย.60

ค่ำครุภณัฑ์ ค่ำครุภณัฑง์ำนบำ้นงำนครัว-โครงกำรจำ้งเหมำจดัท ำตูค้ดัแยกขยะอนัตรำย พร้อมถงัรอง
ขยะอนัตรำย ขนำดควำมกวำ้งไม่นอ้ยกวำ่ 0.80 ม.ควำมลึกไม่นอ้ยกวำ่ 0.50 ม. ควำมสูงไม่

นอ้ยกวำ่ 1.70 ม. จ ำนวน 22 ชุดๆละ 10,000.- บำท

220,000.00            ต 55/61/9 กพ.61      
ร้ำนเอส ซนั คอนสตรัค

199,400.00             8 พ.ค. 61 20,600.00            

3 สำธำรณสุข บทก.สำธำรณสุข  ตั้ง (11) ลว. 
15 มิย.60

ค่ำครุภณัฑ์ ค่ำครุภณัฑวิ์ทยำศำสตร์หรือกำรแพทย-์ค่ำจดัซ้ือถงัออกซิเจน ขนำด 6 คิว พร้อมเกจแ์ละ
สำยให้ออกซิเจนทำงจมูก จ  ำนวน 10 ถงัๆละ 8,950.- บำท โอนเพ่ิม คร้ังท่ี 14 ลว.9 สค.60  
ครุภณัฑวิ์ทยำศำสตร์หรือกำรแพทย -์ค่ำจดัซ้ือถงัอ๊อกซิเจน จ ำนวน 50 ถงัๆละ 8,950.- บำท
 ขนำด 6 คิว พร้อมเกจแ์ละสำยให้อ๊อกซิเจนทำงจมูก รวมทั้งหมดเป็น 60 ถงัๆละ 8,950.- 
บำท

537,000.00            บ.ลำนนำอินตสัเตรี
ยลแก๊ส จก. 106/61 
ลว.18/7/61 ส้ินสุด 
17/8/61(30 วนั)

338,900.00             31 ก.ค. 61 198,100.00          

4 บริหำรงำนทัว่ไป บริหำรทัว่ไป  ตั้ง (12) ลว.19
 กค.60

ค่ำครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ ำนกังำน-โทรทศัน์แอลอีดี (LED TV) ระดบัควำมละเอียดจอภำพ 1920*1080 พิก
เซล ขนำด 50 น้ิว จ  ำนวน4เคร่ืองๆละ 27,000.- บำท รำยละเอียดตำมท่ีเทศบำลก ำหนด

108,000.00            ต.10/61/24 ตค.60 
หจก.ส.วิไลกำรคำ้

105,960.00             2 พ.ย. 60 2,040.00              

5 รักษำควำมสงบภำยในบทก.กำรรักษำ
ควำมสงบภำยใน

 ตั้ง (14) ลว.9
 สค.60

ค่ำครุภณัฑ์ ครุภณัฑย์ำนพำหนะและขนส่ง-ค่ำจดัซ้ือแผงกั้นจรำจร จ ำนวน 100 อนัๆละ 1,700.- บำท 
ขนำดควำมสูง 0.90 ม. ควำมยำว 2 ม.

170,000.00            ต.02/61/9 ตค.61 โดย 
นำยประดิษฐ์  ชยัทองค ำ

170,000.00             19 ตค.60 -                      

6 สำธำรณสุข บทก.สำธำรณสุข  ตั้ง (14) ลว.9
 สค.60

ค่ำครุภณัฑ์ ครุภณัฑย์ำนพำหนะและขนส่ง-ค่ำจดัซ้ือรถพยำบำล (รถตู)้ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต  ่ำกวำ่ 
2400 ซีซี. หรือก ำลงัเคร่ืองยนตสู์งสุดไม่ต  ่ำกวำ่ 90 กิโลวตัต ์จ  ำนวน 1 คนั

2,000,000.00         ยกเลิก เขำ้สภำตั้งเป็น
รำยกำรใหม่ 2561

2,000,000.00       

7 บริหำรงำนทัว่ไป บริหำรทัว่ไป ตั้ง (21) ลว.25
 กย.60

ค่ำครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ ำนกังำน-ค่ำจดัซ้ือพดัลมไอเยน็ จ  ำนวน 4 ตวัๆละ 23,500.- บำท ปริมำณลมไม่

นอ้ยกวำ่ 18000 ลบม./ชม,ปรับระดบัแรงลมได,้ส่ำยซำ้ย-ขวำหรือหยดุส่ำยได,้จุน ้ำไดไ้ม่

นอ้ยกวำ่ 150 ลิตร,มีลอ้ เคล่ือนยำ้ยสะดวก

94,000.00               ต.08/61/18 ตค.60 
บริษทั นิยมพำนิช จ ำกดั

78,000.00               2 พ.ย. 60 16,000.00            

8 บริหำรงำนทัว่ไป บริหำรทัว่ไป ตั้ง (21) ลว.25
 กย.60

ค่ำครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ ำนกังำน-ค่ำจดัซ้ือพดัลมอุตสำหกรรม จ ำนวน 40 ตวัๆละ 2,500.- บำท ขนำด
ใบพดัไม่นอ้ยกวำ่ 25 น้ิว,ขำ/เสำท ำจำกเหล็กหรือวสัดุท่ีแข็งแรง ทนทำน,ปรับระดบัควำม
สูงได,้ปรับระดบัแรงลมได,้ปรับส่ำยซำ้ย-ขวำหรือหยดุส่ำยได,้มีระบบตดัไฟอตัโนมตั, มี 
มอก.

100,000.00             ต.08/61/18 ตค.60 
บริษทั นิยมพำนิช จ ำกดั

98,000.00               2 พ.ย. 60 2,000.00              

9 บริหำรงำนทัว่ไป บริหำรทัว่ไป ตั้ง (21) ลว.25
 กย.60

ค่ำครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ ำนกังำน-ค่ำจดัซ้ือพดัลมชนิดแขวน จ ำนวน 10 ตวัๆละ 3,100.- บำท  ขนำดใบพดั
 26 น้ิว,ขำ/เสำท ำจำกเหล็กหรือวสัดุท่ีแข็งแรง ทนทำน ส ำหรับยดึติดกบัผนงั,ปรับระดบั
ควำมสูงได,้ปรับระดบัแรงลมได,้ปรับส่ำยซำ้ย-ขวำหรือหยดุส่ำยได,้มีระบบตดัไฟอตัโนมตั
, มี มอก.

31,000.00               ต.08/61/18 ตค.60 
บริษทั นิยมพำนิช จ ำกดั

29,000.00               2 พ.ย. 60 2,000.00              
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10 บริหำรงำนทัว่ไป บริหำรทัว่ไป ตั้ง (21) ลว.25
 กย.60

ค่ำครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ ำนกังำน-ค่ำจดัซ้ือพดัลมโคจร จ ำนวน 40 ตวัๆละ 2,350 บำท ขนำดใบพดั 18 น้ิว
,สำมำรถยดึติดกบัเพดำน,ปรับระดบัแรงลมได,้มีระบบตดัไฟอตัโนมติั,มี มอก.

94,000.00               ต.08/61/18 ตค.60 
บริษทั นิยมพำนิช จ ำกดั

94,000.00               2 พ.ย. 60 -                      

11 บริหำรงำนทัว่ไป บริหำรทัว่ไป ตั้ง (21) ลว.25
 กย.60

ค่ำครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ ำนกังำน-ค่ำจดัซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน มี
ระบบฟอกอำกำศ ขนำด 36000 บีทีย ูจ  ำนวน 1 เคร่ือง

47,000.00               ต.34/61/18 ต.ค.60 
จกำรคำ้.ส.วิไล

46,760.00               16 ม.ค. 61 240.00                 

12 บริหำรงำนทัว่ไป บริหำรทัว่ไป ตั้ง (21) ลว.25
 กย.60

ค่ำครุภณัฑ์ ครุภณัฑก์ำรเกษตร-ค่ำจดัซ้ือน ้ำพุพร้อมอุปกรณ์ จ  ำนวน 4 ชุดๆละ 16,000 บำท มีฐำนรอง
น ้ำพุ ขนำดกวำ้ง 50*50 ซม.สูง 60 ซม. ,อ่ำงน ้ำพุ 3 ชั้น สูง 170 ซม. (ขนำด 90 ซม.,65 ซม.,
45 ซม.เรียงตำมล ำดบัชั้น),ป้ัมน ้ำไดโว ่1 น้ิว 1 ตวั

64,000.00               ต.07/61/18 ตค.60 โดย
 ร้ำนแกรนด์อำร์

64,000.00               19 ตค.60 -                      

13 บริหำรงำนทัว่ไป บริหำรทัว่ไป ตั้ง (21) ลว.25
 กย.60

ค่ำครุภณัฑ์ ครุภณัฑโ์ฆษณำและเผยแพร่-ค่ำจดัซ้ือเคร่ืองอำกำศยำนไร้คนขบัพร้อมกลอ้ง (Drone) 
จ ำนวน 1 ตวั มีใบพดัไม่นอ้ยกวำ่ 4 ใบผดั,ติดตั้งกลอ้งซ่ึงสำมำรถถ่ำยภำพน่ิงและบนัทึก
วีดีโอได,้มีเซ็นเซอร์กลอ้ง ขนำด 1 น้ิว สำมำรถถ่ำยภำพน่ิงได ้ฯลฯ

57,200.00               ต.06/61/18 ตค.60 โดย
 ร้ำนเชียงใหม่

เคร่ืองบินบงัคบั

57,200.00               19 ตค.60 -                      

14 บริหำรงำนทัว่ไป บริหำรทัว่ไป ตั้ง (21) ลว.25
 กย.60

ค่ำครุภณัฑ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้ำและวิทย-ุค่ำจดัซ้ือเคร่ืองเสียงพร้อมติดตั้งในอำคำรส่งเสริมสุขภำพ ชั้น 2 
จ ำนวน 1 เคร่ือง เป็นเคร่ืองผสมสญัญำณเสียง 1 เคร่ือง ,ล ำโพง ขนำด 10 น้ิว 4 ตู,้ ล ำโพง
ซบัวฟูเฟอร์ ขนำด 12 น้ิว จ  ำนวน 1 ตุ,้ไมโครโพนไร้สำย/มีสำย อยำ่งละ 2 ชุด, เคร่ืองเล่น
ภำพ 1 เคร่ือง, ตูแ้ร็ค 15 ช่อง 1 ตู้

185,000.00             ต 66/61/26 มีค.61     
บ.พีบีอิเล็กทรอนิกส์
ออโตซพัพลำย จก.

182,000.00             30 เม.ย. 61 3,000.00              

15 รักษำควำมสงบภำยในป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือนและระงบัอคัคีภยัตั้ง (21) ลว.25
 กย.60

ค่ำครุภณัฑ์ ครุภณัฑด์บัเพลิง-ค่ำจดัซ้ือสำยดบัเพลิง ชนิดผำ้ใบสีแดงพร้อมขอ้ต่อทองเหลือง ขนำด
เส้นผ่ำศูนยก์ลำง 1.5 น้ิว ยำวไม่นอ้ยกวำ่ 20 เมตร จ ำนวน 20 เส้น

180,000.00             ต.14/61/09 พ.ย.60  
ร้ำนเพ่ิมทรัพยฮ์ำร์ดแวร์

180,000.00             17 พ.ย. 60 -                      

16 สำธำรณสุข บทก.สำธำรณสุข ตั้ง (21) ลว.25
 กย.60

ค่ำครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ ำนกังำน-ค่ำจดัซ้ือโต๊ะโฟเมกำ้ จ  ำนวน 60 ตวัๆละ1,500 บำท (ขนำดกวำ้ง 80 ซม.
 ยำว 120 ซม. สูง 75 ซม. เคลือบโฟเมกำ้สีขำวเงำ,โครงขำท ำดว้ยเหล็ก กวำ้ง 1 น้ิว หนำไม่

นอ้ยกวำ่ 0.6 มม.,สำมำรถพบัขำเก็บได้

90,000.00               ต 52/61/31 มค.61 
ร้ำนธนไพศำล

90,000.00               14 ก.พ. 61 -                      

17 สำธำรณสุข บทก.สำธำรณสุข ตั้ง (21) ลว.25
 กย.60

ค่ำครุภณัฑ์ ครุภณัฑง์ำนบำ้นงำนครัว-ค่ำจำ้งเหมำท ำผำ้ม่ำนพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ณ อำคำร อสม. 
รำยละเอียดตำมท่ีเทศบำลก ำหนด

104,000.00            ยกเลิก 104,000.00          

18 สำธำรณสุข บทก.สำธำรณสุข ตั้ง (21) ลว.25
 กย.60

ค่ำครุภณัฑ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้ำและวิทย-ุค่ำจดัซ้ือตูค้วบคุมไฟฟ้ำอตัโนมติั จ  ำนวน 1 ตู ้ตำมรำยละเอียดท่ี
เทศบำลก ำหนด

128,000.00             ใบสัง่ซ้ือ สธ.72/91/7 
ธ.ค.60 หจก.โชตนำ
กำรไฟฟ้ำ

128,000.00             14 ธ.ค. 60 -                      
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19 สำธำรณสุข บทก.สำธำรณสุข ตั้ง (21) ลว.25
 กย.60

ค่ำครุภณัฑ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้ำและวิทย-ุค่ำจดัซ้ือเคร่ืองเสียงพร้อมติดตั้งในอำคำรส่งเสริมสุขภำพผูสู้งวยั 
จ  ำนวน 2 ชุดๆ ละ 185,000.- บำท รำยละเอียดตำมท่ีเทศบำลก ำหนด

370,000.00             ต.19/61/1 ธ.ค.2560 
ร้ำนพำวเวอร์เจนเนอ
เรชัน่เน็ตเวิร์ค

364,000.00             26 มี.ค. 61 6,000.00              

20 สำธำรณสุข บทก.สำธำรณสุข ตั้ง (21) ลว.25
 กย.60

ค่ำครุภณัฑ์ ครุภณัฑย์ำนพำหนะและขนส่ง-ค่ำจดัซ้ือรถบรรทุก ดีเซล ขนำด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมำตร
กระบอกสูบไม่ต  ่ำกวำ่ 6000 ซีซี.หรือก ำลงัเคร่ืองยนตสู์งสุดไม่ต  ่ำกวำ่ 170 กิโลวตัต ์แบบ
กระบะเททำ้ย จ  ำนวน 2 คนัๆละ 1,980,000 บำท รำยละเอียดตำมท่ีเทศบำลก ำหนด

3,960,000.00          บริษทั เมธิชยัไมตรี 
จ  ำกดั 27/4/61-27/5/      
  6 1   (30 วนั)

          3,440,000.00 26 ก.ค. 61 520,000.00          

21 สำธำรณสุข บทก.สำธำรณสุข ตั้ง (21) ลว.25
 กย.60

ค่ำครุภณัฑ์ ครุภณัฑวิ์ทยำศำสตร์หรือกำรแพทย -์ค่ำจดัซ้ือรถเข็นนัง่ จ  ำนวน 6 คนัๆละ 8,300 บำท 
รำยละเอียดตำมท่ีเทศบำลก ำหนด

49,800.00               ต.48/61/25 ม.ค.61  
ร้ำน BBL เทรดด้ิง

49,800.00               26 ก.พ. 61 -                      

22 สำธำรณสุข บทก.สำธำรณสุข ตั้ง (21) ลว.25
 กย.60

ค่ำครุภณัฑ์ ครุภณัฑวิ์ทยำศำสตร์หรือกำรแพทย -์ค่ำจดัซ้ือเตียงผูป่้วย 20 เตียงๆละ 27,500.- บำท 
รำยละเอียดตำมท่ีเทศบำลก ำหนด

550,000.00             บ.บีเค แพร่มำร์เก็ตต้ิง 
จ  ำกดั 24/4/61-24/5/61 
(30 วนั)

398,000.00             5 มิ.ย. 61 152,000.00          

23 สำธำรณสุข บทก.สำธำรณสุข ตั้ง (21) ลว.25
 กย.60

ค่ำครุภณัฑ์ ครุภณัฑวิ์ทยำศำสตร์หรือกำรแพทย -์ค่ำจดัซ้ือเตียงลม ส ำหรับผูป่้วยติดเตียง จ  ำนวน 10 
เตียงๆละ 7,500 บำท รำยละเอียดตำมท่ีเทศบำลก ำหนด

75,000.00               ต.49/61/25 ม.ค.61  
ร้ำนสุวรรณจินดำ

75,000.00               26 ก.พ. 61 -                      

24 สำธำรณสุข บทก.สำธำรณสุข ตั้ง (21) ลว.25
 กย.60

ค่ำครุภณัฑ์ ครุภณัฑอ่ื์นๆ-จดัซ้ือผำ้ใบคลุมเตน้ท ์จ  ำนวน 6 ผืนๆละ 38000 บำท ขนำดกวำ้งไม่นอ้ยกวำ่ 
6 ม. ยำวไม่นอ้ยกวำ่ 12 ม. พร้อมใบรำงน ้ำสำมดำ้น

228,000.00             ต.09/61/18 ตค.60 
ร้ำนชยัเจริญรวมช่ำง

228,000.00             7 พ.ย. 60 -                      

25 เคหะและชุมชน บทก.เคหะและชุมชนตั้ง (21) ลว.25
 กย.60

ค่ำครุภณัฑ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้ำและวิทย-ุค่ำจดัซ้ือชุดโคมไฟโซเดียม ขนำด 250 วตัตพ์ร้อมอุปกรณ์ จ  ำนวน
 75 ชุดๆละ 6,500.- บำท รำยละเอียดตำมท่ีเทศบำลก ำหนด

487,500.00             ใบสัง่ซ้ือกองช่ำง หจก.
เวียงพิงคเ์ซอร์วิส
แอนด์ซพัพลำย

487,500.00             7 พ.ย. 60 -                      

26 เคหะและชุมชน บทก.เคหะและชุมชนตั้ง (21) ลว.25
 กย.60

ค่ำครุภณัฑ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้ำและวิทย-ุค่ำจดัซ้ือเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ ขนำด 50 กิโลวตัต ์จ  ำนวน 1 เคร่ือง 
รำยละเอียดตำมท่ีเทศบำลก ำหนด

500,000.00             ต.20/61/6 ธ.ค.60 
บริษทัทีเอ็มเวิลด์ซพั
พลำย จ ำกดั

495,500.00             25 ม.ค. 61 4,500.00              

27 บริหำรงำนทัว่ไป บริหำรทัว่ไป เทศ1 ลว.28 
กย.60

ค่ำครุภณัฑ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้ำและวิทย-ุโครงกำรปรับปรุงพร้อมติดตั้งระบบเสียงตำมสำยในหมู่บำ้นขำ้ว
แท่น ม.3 สทล.

66,150.00               26/61/13 ธ.ค.60 หจก.
เวียงพิงคเ์ซอร์วิส
แอนด์ซพัพลำย

65,450.00               5 ม.ค. 61 700.00                 

28 บริหำรงำนทัว่ไป บริหำรทัว่ไป เทศ1 ลว.28 
กย.60

ค่ำครุภณัฑ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้ำและวิทย-ุโครงกำรปรับปรุงพร้อมติดตั้งระบบเสียงตำมสำยในหมู่บำ้นโจ ้ม.
5 สทน.

103,150.00             26/61/13 ธ.ค.60 หจก.
เวียงพิงคเ์ซอร์วิส
แอนด์ซพัพลำย

102,050.00             5 ม.ค. 61 1,100.00              



ล ำดบัที แผนงำน งำน แหล่งเงิน หมวด รำยกำร รวมเงิน เลขท่ีสญัญำ จ ำนวนเงิน วนัท่ีเบิกจ่ำย
เขำ้เงินสะสม 

หรือขยำยเบิก 61

29 บริหำรงำนทัว่ไป บริหำรทัว่ไป เทศ1 ลว.28 
กย.60

ค่ำครุภณัฑ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้ำและวิทย-ุโครงกำรปรับปรุงพร้อมติดตั้งระบบเสียงตำมสำยในหมู่บำ้นเด่น
สนัคะยอม ม.8 สทน.

99,900.00               ต.36/61/12 ม.ค.61 
หจก.พนำชยัคอน
สตรัคชัน่

99,600.00               14 ก.พ. 61 300.00                 

30 บริหำรงำนทัว่ไป บริหำรทัว่ไป เทศ1 ลว.28 
กย.60

ค่ำครุภณัฑ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้ำและวิทย-ุโครงกำรปรับปรุงพร้อมติดตั้งระบบเสียงตำมสำยในหมู่บำ้นตน้
ซำง ม.7 สทล.

25,550.00               13/61/06 พ.ย.60 
หจก.ส.อภิญญำกรุ๊ป

25,350.00               13 ธ.ค. 60 200.00                 

31 บริหำรงำนทัว่ไป บริหำรทัว่ไป เทศ1 ลว.28 
กย.60

ค่ำครุภณัฑ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้ำและวิทย-ุโครงกำรปรับปรุงพร้อมติดตั้งระบบเสียงตำมสำยในหมู่บำ้นท่อ 
ม.5 สทล.

67,950.00               13/61/06 พ.ย.60 
หจก.ส.อภิญญำกรุ๊ป

67,150.00               13 ธ.ค. 60 800.00                 

32 บริหำรงำนทัว่ไป บริหำรทัว่ไป เทศ1 ลว.28 
กย.60

ค่ำครุภณัฑ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้ำและวิทย-ุโครงกำรปรับปรุงพร้อมติดตั้งระบบเสียงตำมสำยในหมู่บำ้นทุง่
ยำว ม.1 สทล.

88,000.00               26/61/13 ธ.ค.60 หจก.
เวียงพิงคเ์ซอร์วิส
แอนด์ซพัพลำย

87,200.00               5 ม.ค. 61 800.00                 

33 บริหำรงำนทัว่ไป บริหำรทัว่ไป เทศ1 ลว.28 
กย.60

ค่ำครุภณัฑ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้ำและวิทย-ุโครงกำรปรับปรุงพร้อมติดตั้งระบบเสียงตำมสำยในหมู่บำ้นป่ำ
ลำน ม.2 สทล.

171,000.00             13/61/06 พ.ย.60 
หจก.ส.อภิญญำกรุ๊ป

170,000.00             13 ธ.ค. 60 1,000.00              

34 บริหำรงำนทัว่ไป บริหำรทัว่ไป เทศ1 ลว.28 
กย.60

ค่ำครุภณัฑ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้ำและวิทย-ุโครงกำรปรับปรุงพร้อมติดตั้งระบบเสียงตำมสำยในหมู่บำ้นป่ำ
เหมือด ม.4 ต.ป่ำไผ่

62,950.00               26/61/13 ธ.ค.60 หจก.
เวียงพิงคเ์ซอร์วิส
แอนด์ซพัพลำย

62,150.00               5 ม.ค. 61 800.00                 

35 บริหำรงำนทัว่ไป บริหำรทัว่ไป เทศ1 ลว.28 
กย.60

ค่ำครุภณัฑ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้ำและวิทย-ุโครงกำรปรับปรุงพร้อมติดตั้งระบบเสียงตำมสำยในหมู่บำ้นปินดก
 ม.8 สทล.

57,750.00               13/61/06 พ.ย.60 
หจก.ส.อภิญญำกรุ๊ป

57,250.00               13 ธ.ค. 60 500.00                 

36 บริหำรงำนทัว่ไป บริหำรทัว่ไป เทศ1 ลว.28 
กย.60

ค่ำครุภณัฑ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้ำและวิทย-ุโครงกำรปรับปรุงพร้อมติดตั้งระบบเสียงตำมสำยในหมู่บำ้นแม่

คำว ม.2 สพน.
164,850.00             ต.36/61/12 ม.ค.61 

หจก.พนำชยัคอน
สตรัคชัน่

162,950.00             14 ก.พ. 61 1,900.00              

37 บริหำรงำนทัว่ไป บริหำรทัว่ไป เทศ1 ลว.28 
กย.60

ค่ำครุภณัฑ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้ำและวิทย-ุโครงกำรปรับปรุงพร้อมติดตั้งระบบเสียงตำมสำยในหมู่บำ้นแม่

ยอ่ยใต ้ม.2 สทน.
105,250.00             13/61/06 พ.ย.60 

หจก.ส.อภิญญำกรุ๊ป
104,750.00             13 ธ.ค. 60 500.00                 

38 บริหำรงำนทัว่ไป บริหำรทัว่ไป เทศ1 ลว.28 
กย.60

ค่ำครุภณัฑ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้ำและวิทย-ุโครงกำรปรับปรุงพร้อมติดตั้งระบบเสียงตำมสำยในหมู่บำ้นแม่

ยอ่ยเหนือ ม.1 สทน.
30,400.00               26/61/13 ธ.ค.60 หจก.

เวียงพิงคเ์ซอร์วิส
แอนด์ซพัพลำย

29,800.00               5 ม.ค. 61 600.00                 

39 บริหำรงำนทัว่ไป บริหำรทัว่ไป เทศ1 ลว.28 
กย.60

ค่ำครุภณัฑ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้ำและวิทย-ุโครงกำรปรับปรุงพร้อมติดตั้งระบบเสียงตำมสำยในหมู่บำ้นสนั
คะยอม ม.4 สทน.

118,900.00             ต.36/61/12 ม.ค.61 
หจก.พนำชยัคอน
สตรัคชัน่

117,300.00             14 ก.พ. 61 1,600.00              
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40 บริหำรงำนทัว่ไป บริหำรทัว่ไป เทศ1 ลว.28 
กย.60

ค่ำครุภณัฑ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้ำและวิทย-ุโครงกำรปรับปรุงพร้อมติดตั้งระบบเสียงตำมสำยในหมู่บำ้นสนั
คะยอมใต ้ม.7 สทน.

47,200.00               ต.36/61/12 ม.ค.61 
หจก.พนำชยัคอน
สตรัคชัน่

47,200.00               14 ก.พ. 61 -                      

41 บริหำรงำนทัว่ไป บริหำรทัว่ไป เทศ1 ลว.28 
กย.60

ค่ำครุภณัฑ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้ำและวิทย-ุโครงกำรปรับปรุงพร้อมติดตั้งระบบเสียงตำมสำยในหมู่บำ้นสนั
ทรำยกอ้ม ม.9 สทล.

65,450.00               ต.36/61/12 ม.ค.61 
หจก.พนำชยัคอน
สตรัคชัน่

64,650.00               14 ธ.ค. 60 800.00                 

42 บริหำรงำนทัว่ไป บริหำรทัว่ไป เทศ1 ลว.28 
กย.60

ค่ำครุภณัฑ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้ำและวิทย-ุโครงกำรปรับปรุงพร้อมติดตั้งระบบเสียงตำมสำยในหมู่บำ้นสนั
ทรำยเงิน ม.10 สทน.

38,250.00               ต.36/61/12 ม.ค.61 
หจก.พนำชยัคอน
สตรัคชัน่

37,750.00               14 ก.พ. 61 500.00                 

43 บริหำรงำนทัว่ไป บริหำรทัว่ไป เทศ1 ลว.28 
กย.60

ค่ำครุภณัฑ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้ำและวิทย-ุโครงกำรปรับปรุงพร้อมติดตั้งระบบเสียงตำมสำยในหมู่บำ้นสนั
ทรำยทอง ม.6 สทน.

63,750.00               ต.36/61/12 ม.ค.61 
หจก.พนำชยัคอน
สตรัคชัน่

62,050.00               13 ธ.ค. 60 1,700.00              

44 บริหำรงำนทัว่ไป บริหำรทัว่ไป เทศ1 ลว.28 
กย.60

ค่ำครุภณัฑ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้ำและวิทย-ุโครงกำรปรับปรุงพร้อมติดตั้งระบบเสียงตำมสำยในหมู่บำ้นสนั
ทรำยนอ้ย ม.9 สทน.

67,000.00               13/61/06 พ.ย.60 
หจก.ส.อภิญญำกรุ๊ป

66,500.00               13 ธ.ค. 60 500.00                 

45 บริหำรงำนทัว่ไป บริหำรทัว่ไป เทศ1 ลว.28 
กย.60

ค่ำครุภณัฑ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้ำและวิทย-ุโครงกำรปรับปรุงพร้อมติดตั้งระบบเสียงตำมสำยในหมู่บำ้นสนั
ทรำยมูล ม.3 สทน.

142,450.00             26/61/13 ธ.ค.60 หจก.
เวียงพิงคเ์ซอร์วิส
แอนด์ซพัพลำย

141,150.00             5 ม.ค. 61 1,300.00              

46 บริหำรงำนทัว่ไป บริหำรทัว่ไป เทศ1 ลว.28 
กย.60

ค่ำครุภณัฑ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้ำและวิทย-ุโครงกำรปรับปรุงพร้อมติดตั้งระบบเสียงตำมสำยในหมู่บำ้นสนั
ทรำยหลวง ม.4 สทล.

33,450.00               ต.36/61/12 ม.ค.61 
หจก.พนำชยัคอน
สตรัคชัน่

33,450.00               14 ก.พ. 61 -                      

47 บริหำรงำนทัว่ไป บริหำรทัว่ไป เทศ1 ลว.28 
กย.60

ค่ำครุภณัฑ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้ำและวิทย-ุโครงกำรปรับปรุงพร้อมติดตั้งระบบเสียงตำมสำยในหมู่บำ้นสนั
ป่ำสกั ม.6 สทล.

54,000.00               ต.36/61/12 ม.ค.61 
หจก.พนำชยัคอน
สตรัคชัน่

53,500.00               14 ก.พ. 61 500.00                 

48 สำธำรณสุข บทก.สำธำรณสุข เทศ1 ลว.28 
กย.60

ค่ำครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ ำนกังำน-ค่ำจดัซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน มี
ระบบฟอกอำกำศ ขนำด 30000 บีทีย ูจ  ำนวน 16 เคร่ือง

643,200.00             ต.35/61/8 ม.ค.61 
หจก.พะเยำวงศสุ์วรรณ์

494,400.00             14 ก.พ. 60 148,800.00          

49 สำธำรณสุข บทก.สำธำรณสุข เทศ1 ลว.28 
กย.60

ค่ำครุภณัฑ์ ครุภณัฑก่์อสร้ำง-ค่ำจดัซ้ือเคร่ืองอดัอำกำศ ขนำด 300 ลิตรต่อนำที (ป้ัมลม) จ ำนวน 1 เคร่ือง 66,000.00               ยกเลิกเน่ืองจำกขนำด
ไม่เป็นไปตำมควำม
ตอ้งกำรของผูใ้ช้

ยกเลิก 66,000.00            
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50 เคหะและชุมชน บทก.เคหะและ
ชุมชน

เทศฯ ลว.13 
กย.59

ค่ำท่ีดิน ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปกำร-โครงกำรก่อสร้ำงเมรุ คสล.บริเวณสุสำนสนัทรำยมูล หมู่ท่ี 6 
ต ำบลสนัทรำยนอ้ย ขนำดควำมกวำ้งไม่นอ้ยกวำ่ 13.50 เมตร ยำวไม่นอ้ยกวำ่ 15.65 เมตร 
รำยละเอียดตำมแบบแปลนท่ีกองช่ำงเทศบำลต ำบลสนัทรำยหลวงก ำหนด

2,850,000.00         หจก.ภู่สวำ่งพำณิชย ์
สญัญำ 73/61  
30/4/61-28/8/61 (120 )

2,391,000.00          กนัเงิน(ก่อ)  
 งบ 2562

459,000.00          

51 เคหะและชุมชน บทก.เคหะและ
ชุมชน

เทศฯ ลว.13 
กย.59

ค่ำท่ีดิน ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปกำร-โครงกำรก่อสร้ำงเมรุ คสล.บริเวณสุสำนสนัคะยอม หมู่ท่ี 10 
ต ำบลสนัทรำยนอ้ย ขนำดควำมกวำ้งไม่นอ้ยกวำ่ 13.50 เมตร ยำวไม่นอ้ยกวำ่ 15.65 เมตร 
รำยละเอียดตำมแบบแปลนท่ีกองช่ำงเทศบำลต ำบลสนัทรำยหลวงก ำหนด

2,850,000.00         หจก.ภู่สวำ่งพำณิชย ์
สญัญำ 74/61  
30/4/61-28/8/61 (120 )

2,418,200.00          กนัเงิน(ก่อ)  
 งบ 2562

431,800.00          

52 เคหะและชุมชน ไฟฟ้ำถนน เทศฯ ลว.13 
กย.59

ค่ำท่ีดิน ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค-โครงกำรปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลยดว้ยแอสฟัลทติ์ก 
หมู่ท่ี 3 สทล. ขนำดควำมกวำ้งไม่นอ้ยกวำ่ 5.50-7.00  เมตร ยำวไม่นอ้ยกวำ่ 140 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวำ่ 952 ตำรำงเมตร รำยละเอียดตำมแบบแปลนกองช่ำงเทศบำลต ำบลสนั
ทรำยหลวงก ำหนด

362,000.00            362,000.00             กนัเงิน(ไมก่่อ)
   งบ 2562

-                      

53 เคหะและชุมชน ไฟฟ้ำถนน เทศฯ ลว.13 
กย.59

ค่ำท่ีดิน ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค-โครงกำรก่อสร้ำงขยำยผิวถนน บำ้นสนัทรำยหลวง หมูท่ี 4 
สทล. ขนำดควำมกวำ้งไม่นอ้ยกวำ่ 1.20-2.00 เมตร ยำวไม่นอ้ยกวำ่ 213  เมตร หรือพ้ืนท่ี
ไม่นอ้ยกวำ่ 360  ตำรำงเมตร รำยละเอียดตำมแบบแปลนกองช่ำงเทศบำลต ำบลสนัทรำย
หลวงก ำหนด

1,260,000.00         ส.51/61/29 ม.ค.61 
หจก.แม่วงัก่อสร้ำง

912,366.00             จ่ำย ก.ย.61 ปรับ
ลดวงเงิน 82,634
 บำท

347,634.00          

54 เคหะและชุมชน ไฟฟ้ำถนน ตั้ง (2) ลว.30 
พย.59

ค่ำท่ีดิน ส่ิงก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค-โครงกำรก่อสร้ำงทำงลอดสะพำน บริเวณล ำเหมืองโจ ้ใกล้
อำคำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั ม.5 สทล. ขนำดควำมกวำ้งไม่นอ้ยกวำ่ 3 เมตร 
ควำมยำวไม่นอ้ยกวำ่ 20.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวำ่ 61.50 ตำรำงเมตร

275,000.00            ต.05/61/17 ตค.60 โดย
 นำยณฐัวฒิุ     จินำวงค์

275,000.00             20 ธ.ค. 60 -                      

55 เคหะและชุมชน บทก.เคหะและ
ชุมชน

 ตั้ง (9) ลว. 25
 พค.60

ค่ำท่ีดิน ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปกำร-โครงกำรก่อสร้ำงอ่ำงน ้ำ คสล.บริเวณหนำ้ส ำนกังำนเทศบำล 
ม.1 สทน. ขนำดควำมกวำ้งไม่นอ้ยกวำ่ 5 เมตร ยำวไม่นอ้ยกวำ่ 39 เมตร ลึกไม่นอ้ยกวำ่ 
0.39 เมตร

487,500.00            ต.118/60/22 สค.60 
นส.ธญัวรัตน์  มุนิกำ
นนท์

487,500.00             9 ต.ค. 60 -                      

57 เคหะและชุมชน ไฟฟ้ำถนน  ตั้ง (9) ลว. 25
 พค.60

ค่ำท่ีดิน ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค-โครงกำรก่อสร้ำงพนงั คสล.บริเวณล ำเหมืองโจ ้ต่อของเดิม 
(ช่วยดำ้นหลงัอำคำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั) ม.5 สทล. ขนำดควำมสูงไม่นอ้ยกวำ่ 
1.75 เมตร ยำวไม่นอ้ยกวำ่ 208 เมตร

1,150,000.00         ส.21/60/4 กย.60 หจก.
บำ้นท่ำก่อสร้ำง

1,111,412.00          9/3/2561            
ลด 38,588 บำท

38,588.00            

58 เคหะและชุมชน บทก.เคหะและ
ชุมชน

ตั้ง (11) ลว.15
 มิย.60

ค่ำท่ีดิน ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง-โครงกำรปรับปรุงอำคำรศูนยส่์งเสริม
สุขภำพชุมชน บริเวณท่ีตั้งส ำนกังำนเทศบำล เพ่ือปรับปรุงเป็นท่ีจอดรถจกัรยำนยนตข์อง
เทศบำล ขนำดควำมกวำ้ง 2.90-3.20 ม. ยำว 15-28 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวำ่ 117 ตรม.

339,300.00             ตจ 119/61 ลว 12 ก.ย.
61 ณธญั

339,300.00             กนัเงิน(ก่อ)  
 งบ 2562

-                      



ล ำดบัที แผนงำน งำน แหล่งเงิน หมวด รำยกำร รวมเงิน เลขท่ีสญัญำ จ ำนวนเงิน วนัท่ีเบิกจ่ำย
เขำ้เงินสะสม 

หรือขยำยเบิก 61

59 เคหะและชุมชน ไฟฟ้ำถนน ตั้ง (11) ลว.15
 มิย.60

ค่ำท่ีดิน ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค-โครงกำรก่อสร้ำงฝำยชะลอน ้ำและกกัเก็บน ้ำ คสล.บริเวณล ำ
เหมืองโจ ้ม.7 สทน.(ใกล ้รพ.สต.สนัคะยอม) ขนำดควำมกวำ้งไม่นอ้ยกวำ่ 9 ม. ควำมสูง
สนัฝำยไม่นอ้ยกวำ่ 1.50 ม.

450,000.00             ต.109/60/21 สค.60 
นส.ธญัวรัตน์  มุนิกำ
นนท์

450,000.00             19 ตค.60 -                      

60 เคหะและชุมชน บทก.เคหะและ
ชุมชน

ตั้ง (12) ลว.19
 กค.60

ค่ำท่ีดิน ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง-โครงกำรต่อเติมห้องน ้ำสำธำรณะเทศบำล
 บริเวณสนำมกีฬำเทศบำล ม.4 สทน. ขนำดกวำ้งไม่นอ้ยกวำ่ 4.50 ม. ยำวไม่นอ้ยกวำ่ 5 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวำ่ 22.50 ตรม.

324,000.00             ต.119/60/11 กย.60 
ร้ำนณธญั

             324,000.00 15 พ.ย. 60 -                      

61 เคหะและชุมชน ไฟฟ้ำถนน ตั้ง (12) ลว.19
 กค.60

ค่ำท่ีดิน ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค-โครงกำรขยำยไหล่ถนนปิดแนวล ำเหมือง บริเวณใกลท่ี้ตั้ง
ระบบประปำหมู่บำ้นบำ้นโจ ้ม.5 สทน. ขนำดกวำ้ง 1.80-2.0 0 ม. ยำวไม่นอ้ยกวำ่ 11 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวำ่ 22 ตรม.

110,000.00             ตจ 117/61 ลว 12 ก.ย.
61 น.ส.วิภำพร ชยั
ทองค ำ

97,200.00               กนัเงิน(ก่อ)  
 งบ 2562

12,800.00            

62 เคหะและชุมชน สวนสำธำรณะ ตั้ง (14) ลว.9 
สค.60

ค่ำท่ีดิน ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค-โครงกำรจำ้งเหมำติดตั้งระบบน ้ำพุ บริเวณสวนสำธำรณะ
เทศบำลทำงทิศใตส้ะพำนขำ้มไปสนำมกีฬำเทศบำล ขนำดท่อ 2 น้ิว จ  ำนวน 4 ชุดๆละ 
20,000.- บำท

80,000.00               ต.01/61/5 ตค.60 นส.
ธญัวรัตน์  มุนิกำนนท์

80,000.00               19 ตค.60 -                      

63 เคหะและชุมชน บทก.เคหะและชุมชนตั้ง (17) ลว.11
 กย.60

ค่ำท่ีดิน ค่ำส่ิงก่อสร้ำงสำธำรณูปโภค-โรงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงระบบประปำหมู่บำ้น ม.3 สทน.
บริเวณประปำหมู่บำ้น(หอถงัแบบเหล็ก) โดยมีขนำดควำมจุไม่นอ้ยกวำ่ 30 ลบม.

485,000.00             ต 62/61/27 กพ.61-28 
เม.ย.61 หจก.เชียงใหม่

ไฟฟ์แอนด์คอม

485,000.00             11 พ.ค. 61 -                      

64 เคหะและชุมชน บทก.เคหะและชุมชนตั้ง (17) ลว.11
 กย.60

ค่ำท่ีดิน ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง-โครงกำรต่อเติมอำคำรเอนกประสงค ์
บำ้นสนัทรำยนอ้ย ม.9 สทน. ขนำดควำมกวำ้งไม่นอ้ยกวำ่ 8 ม. ขนำดควำมยำวไม่นอ้ยกวำ่ 
19 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวำ่ 154 ตรม.

924,000.00            

924,000.00             

กนัเงิน(ไมก่่อ)
   งบ 2562

-                      

65 เคหะและชุมชน บทก.เคหะและชุมชนตั้ง (17) ลว.11
 กย.60

ค่ำท่ีดิน ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง-โครงกำรต่อเติมอำคำรเอนกประสงค ์
บำ้นสนัทรำยทอง ม.6 สทน. ขนำดควำมกวำ้งไม่นอ้ยกวำ่ 15 ม. ขนำดควำมยำวไม่นอ้ยกวำ่
 17 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวำ่ 220 ตรม.

1,320,000.00         

1,320,000.00          

กนัเงิน(ไมก่่อ)
   งบ 2562

-                      

66 เคหะและชุมชน ไฟฟ้ำถนน ตั้ง (17) ลว.11
 กย.60

ค่ำท่ีดิน ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค-โครงกำรก่อสร้ำงพนงั คสล.ม.2 บำ้นป่ำลำน บริเวณล ำ
เหมืองดู่ โดยมีขนำดควำมสูงไม่นอ้ยกวำ่ 1.75 ม. ยำวไม่นอ้ยกวำ่ 200 ม.

1,200,000.00          ส.29/61/25 ธ.ค.60 
บริษทั กงเทพ จ ำกดั

967,000.00             26 มี.ค. 61 233,000.00          

67 เคหะและชุมชน ไฟฟ้ำถนน ตั้ง (17) ลว.11
 กย.60

ค่ำท่ีดิน ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค-โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บำ้นสนัทรำยนอ้ย ม.9 สทน. 
ขนำดควำมกวำ้ง 2.20-3.10 ม. ควำมยำวไม่นอ้ยกวำ่ 45.50 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวำ่ 135 
ตรม.

94,500.00               ตจ.84/61                     
 ลว.21 พ.ค.61         
นำงนภสันนัท ์ธนนัชยั

94,500.00               16 ก.ค. 61 -                      



ล ำดบัที แผนงำน งำน แหล่งเงิน หมวด รำยกำร รวมเงิน เลขท่ีสญัญำ จ ำนวนเงิน วนัท่ีเบิกจ่ำย
เขำ้เงินสะสม 

หรือขยำยเบิก 61

68 เคหะและชุมชน ไฟฟ้ำถนน ตั้ง (17) ลว.11
 กย.60

ค่ำท่ีดิน ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค-โครงกำรก่อสร้ำงลำน คสล.บำ้นสนัป่ำสกั ม.6 สทล.บริเวณ
ภำยในสุสำนบำ้นสนัป่ำสกั ขนำดควำมกวำ้ง 2.50-7 ม. ควำมยำว 8.50-18 ม. หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่นอ้ยกวำ่ 243 ตรม.

147,090.00             ตจ.85/61                     
 ลว.21 พ.ค.61         
นำงนภสันนัท ์ธนนัชยั

145,700.00             16 ก.ค. 61 1,390.00              

69 เคหะและชุมชน ไฟฟ้ำถนน ตั้ง (17) ลว.11
 กย.60

ค่ำท่ีดิน ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค-โครงกำรก่อสร้ำงขยำยไหล่ถนน คสล.บำ้นขำ้วแท่น ม.3 
สทล.บริเวณหนำ้วดัขำ้วแท่น-สุดเขตเทศบำล(สะพำนป่ำกลว้ย) โดยมีขนำดกวำ้ง 0.80-2.50
 ม. ขนำดควำมยำวไม่นอ้ยกวำ่ 328 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวำ่ 453 ตรม.

277,450.00            

277,450.00             

กนัเงิน(ไมก่่อ)
   งบ 2562

-                      

70 เคหะและชุมชน ไฟฟ้ำถนน ตั้ง (17) ลว.11
 กย.60

ค่ำท่ีดิน ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค-โครงกำรก่อสร้ำงขยำยไหล่ถนน คสล.บำ้นสนัทรำยมูล ม.3 
สทน.บริเวณตรงขำ้มบำ้นนำยประพนัธ์  ตุ่นแกว้ โดยมีขนำดกวำ้ง 0.75-2.20 ม. ขนำด
ควำมยำวไม่นอ้ยกวำ่ 73 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวำ่ 130 ตรม.

76,750.00               ตจ.86/61                     
 ลว.21 พ.ค.61         
นำงนภสันนัท ์ธนนัชยั

72,224.00               เบิก ก.ย.61 4,526.00              

71 เคหะและชุมชน ไฟฟ้ำถนน ตั้ง (17) ลว.11
 กย.60

ค่ำท่ีดิน ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค-โครงกำรก่อสร้ำงขยำยผิวถนน คสล.บำ้นแม่ยอ่ยใต ้ม.2 สทน.
 บริเวณต่อแนวขยำยผิวถนนเดิม-สำมแยกศำลำเอนกประสงคห์มู่บำ้น โดยมีควำมกวำ้ง 
1.70-2.50 ม. ขนำดควำมยำวไม่นอ้ยกวำ่ 432 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวำ่ 780 ตรม.

3,427,900.00          หจก.ผำปูนวิศวกรรม 
91/61 ลว.6/6/61            
   ( 90 วนั)

2,449,000.00          กนัเงิน(ก่อ)  
 งบ 2562

978,900.00          

72 เคหะและชุมชน ไฟฟ้ำถนน ตั้ง (17) ลว.11
 กย.60

ค่ำท่ีดิน ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค-โครงกำรก่อสร้ำงขยำยผิวถนน คสล.บำ้นโจ ้ม.5 สทน.
บริเวณต่อแนวขยำยผิวถนน (เดิม)-ม.จดัสรรลำกูน่ำโฮม มีควำมกวำ้ง 2.00-2.20 ม. ควำม
ยำวไม่นอ้ยกวำ่ 223 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวำ่ 379 ตรม.

1,329,380.00         ประกำศ B 27/61 

1,329,380.00          

กนัเงิน(ไมก่่อ)
   งบ 2562

-                      

73 เคหะและชุมชน ไฟฟ้ำถนน ตั้ง (17) ลว.11
 กย.60

ค่ำท่ีดิน ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค-โดรงกำรก่อสร้ำงขยำยผิวถนน คสล.บำ้นสนัทรำยหลวง ม.4
 สทล.บริเวณหนำ้ กสน.สนัทรำยหลวง-ต่อแนวขยำยผิวถนน (เดิม) โดยมีควำมกวำ้ง 
1.25-2.35 ม. ขนำดควำมยำวไม่นอ้ยกวำ่ 380 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวำ่ 632 ตรม.

2,488,740.00          223 วิศวกำร  97/61 
ลว.26/6/61 ส้ินสุด 
25/9/61

2,042,000.00          กนัเงิน(ก่อ)  
 งบ 2562

446,740.00          

74 สำธำรณสุข บทก.สำธำรณสุข ตั้ง (21) ลว.25
 กย.60

ค่ำท่ีดิน ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินส่ิงก่อสร้ำง-โครงกำรต่อเติมอำคำร อสม.บำ้นท่อ (2 ชั้น) 
บำ้นสนัทรำยกอ้ม ม.9 สทล. ขนำดควำมกวำ้ง 12 ม. ควำมยำว 12 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ย
กวำ่ 288 ตรม.

4,320,000.00         

4,320,000.00          

กนัเงิน(ไมก่่อ)
   งบ 2562

-                      

75 สำธำรณสุข บทก.สำธำรณสุข ตั้ง (21) ลว.25
 กย.60

ค่ำท่ีดิน ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินส่ิงก่อสร้ำง-โครงกำรปรับปรุงอำคำร อสม.บำ้นท่อ (2 ชั้น)
 กั้นห้องประชุม ขนำดควำมกวำ้ง 5.65 ม. ควำมยำว 3.85 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวำ่ 21.75 
ตรม.

45,500.00               ตจ 90/61 ลว.4/6/61  
นำยธนทรัพย ์ไขแสง

45,500.00               16 ก.ค. 61 -                      

76 สำธำรณสุข บทก.สำธำรณสุข ตั้ง (21) ลว.25
 กย.60

ค่ำท่ีดิน ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินส่ิงก่อสร้ำง-โครงกำรปรับปรุงอำคำรศูนยส่์งเสริมและ
ฟ้ืนฟูสุขภำพชุมชน

77,500.00               ตจ 89/61 ลว.4/6/61  
นำยธนทรัพย ์ไขแสง

77,500.00               16 ก.ค. 61 -                      



ล ำดบัที แผนงำน งำน แหล่งเงิน หมวด รำยกำร รวมเงิน เลขท่ีสญัญำ จ ำนวนเงิน วนัท่ีเบิกจ่ำย
เขำ้เงินสะสม 

หรือขยำยเบิก 61

77 เคหะและชุมชน บทก.เคหะและชุมชนตั้ง (21) ลว.25
 กย.60

ค่ำท่ีดิน ค่ำติดตั้งระบบไฟฟ้ำและอุปกรณ์-ค่ำติดตั้งเสำไฟฟ้ำคอนกรีตอดัแรงดนัสูง บริเวณอำคำร
ส่งเสริมสุขภำพผูสู้งวยั สูง 12 ม.3ตน้ รำยละเอียดตำมท่ีเทศบำลก ำหนด

146,000.00             ใบสัง่ซ้ือกองช่ำง หจก.
เวียงพิงคเ์ซอร์วิส
แอนด์ซพัพลำย

146,000.00             31 ต.ค. 60 -                      

78 เคหะและชุมชน บทก.เคหะและชุมชนตั้ง (21) ลว.25
 กย.60

ค่ำท่ีดิน ค่ำติดตั้งระบบไฟฟ้ำและอุปกรณ์-ค่ำติดตั้งเสำไฟฟ้ำคอนกรีตพร้อมขุดหลุม/ฝังเสำ/เทโคน
 บริเวณเลียบล ำเหมืองโจ ้ยำว 12 ม.จ ำนวน 30 ตน้ รำยละเอียดตำมท่ีเทศบำลก ำหนด

435,000.00             13/61/06 พ.ย.60 
หจก.ส.อภิญญำกรุ๊ป

435,000.00             31 ต.ค. 60 -                      

79 เคหะและชุมชน บทก.เคหะและชุมชนตั้ง (21) ลว.25
 กย.60

ค่ำท่ีดิน ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค-โครงกำรติดตั้งรำวเหล็กจอดรถจกัรยำนยนต ์บริเวณลำนจอด
รถหนำ้สวนสำธำรณะ ม.10 สทน.

115,000.00            
115,000.00             

กนัเงิน(ไมก่่อ)
   งบ 2562

-                      

80 เคหะและชุมชน บทก.เคหะและชุมชนตั้ง (21) ลว.25
 กย.60

ค่ำท่ีดิน ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค-โครงกำรก่อสร้ำงสะพำนทำงเดิน คสล.บริเวณสระน ้ำภำยใน
สวนสำธำรณะ ม.10 สทน. ขนำดกวำ้ง 2.50 ม. ยำว 90 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวำ่ 225 ตรม.

1,237,500.00         

1,237,500.00          

กนัเงิน(ไมก่่อ)
   งบ 2562

-                      

81 เคหะและชุมชน บทก.เคหะและชุมชนตั้ง (21) ลว.25
 กย.60

ค่ำท่ีดิน ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปกำร-โครงกำรก่อสร้ำงอำคำร คสล. 1 ชั้น บริเวณสวนสำธำรณะ
เทศบำล ขนำดควำมกวำ้ง 7.5-11 ม. ควำมยำว 16 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวำ่ 236 ตรม.

3,540,000.00         
3,540,000.00          

กนัเงิน(ไมก่่อ)
   งบ 2562

-                      

82 เคหะและชุมชน สวนสำธำรณะ ตั้ง (21) ลว.25
 กย.60

ค่ำท่ีดิน ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินส่ิงก่อสร้ำง-โครงกำรปรับภูมิทศัน์บริเวณลำนน ้ำพุหนำ้
ส ำนกังำนเทศบำล โดยกำรปรับปรุงถมดินด ำ ขนำดควำมกวำ้ง 15 ม. ควำมยำว 54 ม.หรือ
มีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวำ่ 220 ลบม.

121,000.00             ต.11/61/24 ตค.60 
นำยธนวฒัน์  สมจนัทร์

121,000.00             10 พ.ย. 60 -                      

83 เคหะและชุมชน สวนสำธำรณะ ตั้ง (21) ลว.25
 กย.60

ค่ำท่ีดิน ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค-โครงกำรจำ้งเหมำติดตั้งระบบน ้ำพูบริเวณลำนน ้ำพุ หนำ้
ส ำนกังำนเทศบำล ม.1 สทล

485,000.00            
485,000.00             

กนัเงิน(ไมก่่อ)
   งบ 2562

-                      

84 เคหะและชุมชน ไฟฟ้ำถนน ตั้ง (21) ลว.25
 กย.60

ค่ำท่ีดิน ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค-โครงกำรขยำยสะพำน คสล.บำ้นสนัทรำยหลวง บริเวณล ำ
เหมืองสำธำรณะใกลสุ้สำนสนัทรำยหลวง ม.4 สทล. ขนำดควำมกวำ้ง 0.60-1.10 ม. ควำม
ยำว 3.40 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวำ่ 3 ตรม.

75,000.00              

75,000.00               

กนัเงิน(ไมก่่อ)
   งบ 2562

-                      

85 เคหะและชุมชน ไฟฟ้ำถนน ตั้ง (21) ลว.25
 กย.60

ค่ำท่ีดิน ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค-โครงกำรปรับปรุงรำงระบำยน ้ำ คสล.พร้อมยกขอบและปิด
ฝำรำง ช่วงบริเวณบำ้นปินดก-สนัทรำยหลวง ม.8 สทล.

324,700.00             ตจ 95/61 ลว.18/6/61 
 น.ส.ธญัวรัตน์ มินิกำ
นนท์

312,000.00             23 ส.ค. 61 12,700.00            

86 เคหะและชุมชน ไฟฟ้ำถนน ตั้ง (21) ลว.25
 กย.60

ค่ำท่ีดิน ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค-โครงกำรก่อสร้ำงขยำยผิวถนน คสล.บริเวณล ำเหมืองซอยเขำ้
วดัแม่ยอ่ย บำ้นแม่ยอ่ยเหนือ ม.1 สทน.

521,000.00            
521,000.00             

กนัเงิน(ไมก่่อ)
   งบ 2562

-                      



ล ำดบัที แผนงำน งำน แหล่งเงิน หมวด รำยกำร รวมเงิน เลขท่ีสญัญำ จ ำนวนเงิน วนัท่ีเบิกจ่ำย
เขำ้เงินสะสม 
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87 เคหะและชุมชน ไฟฟ้ำถนน ตั้ง (21) ลว.25
 กย.60

ค่ำท่ีดิน ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค-โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บริเวณถนนภำยในหมู่บำ้นเพ่ิม
ทรัพยโ์ฮม บำ้นป่ำเหมือด ม.4 ป่ำไผ่

284,800.00             ต 56/61/9 กพ.61       
ร้ำนเอสซนั

284,800.00             26 มี.ค. 61 -                      

88 เคหะและชุมชน ไฟฟ้ำถนน ตั้ง (21) ลว.25
 กย.60

ค่ำท่ีดิน ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค-โครงกำรก่อสร้ำงขยำยผิวถนน คสล.ปิดแนวล ำเหมือง
สำธำรณะช่วงสะพำนเขำ้ประปำหมู่บำ้นไปทำงทิศเหนือบำ้นสนัทรำยหลวง ม.4 สทล.

1,336,800.00          หจก.ผำปูนวิศวกรรม 
92/61 ลว.6/6/61            
   ( 90 วนั)

1,119,000.00          กนัเงิน(ก่อ)  
 งบ 2562

217,800.00          

89 เคหะและชุมชน ไฟฟ้ำถนน ตั้ง (21) ลว.25
 กย.60

ค่ำท่ีดิน ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค-โครงกำรปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลยด์ว้ยแอสฟัสทติ์ก 
บริเวณต่อของเดิม-ถนนเล่ียงเมืองรอบนอกหมำยเลข 121 บำ้นสนัทรำยนอ้ย ม.9 สทน.

354,000.00            354,000.00             กนัเงิน(ไมก่่อ)
   งบ 2562

-                      

90 เคหะและชุมชน ไฟฟ้ำถนน ตั้ง (21) ลว.25
 กย.60

ค่ำท่ีดิน ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค-โครงกำรปรับปรุงฝำบ่อพกัไหล่ถนน 30 บ่อๆละ 12,500.- 
บำท บริเวณถนนเขำ้บำ้นสนัทรำยนอ้ย ม.9 สทน.

375,000.00             ตจ 116/61 ลว 12 ก.ย.
61 นำยเจริญ ชยัทองค ำ

375,000.00             กนัเงิน(ก่อ)  
งบ 2562

-                      

91 เคหะและชุมชน ไฟฟ้ำถนน ตั้ง (21) ลว.25
 กย.60

ค่ำท่ีดิน ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค-โครงกำรวำงท่อระบำยน ้ำ ขนำดเส้นผ่ำศูนยก์ลำง 1 ม. 
บริเวณล ำเหมืองสำธำรณะขำ้งโรงเรียนสวนองุ่น บำ้นสนัทรำยนอ้ย ม.9 สทน.

290,800.00             ตจ 94/61 ลว.18/6/61 
 น.ส.ธญัวรัตน์ มุนิกำ
นนท์

290,800.00             31 ส.ค. 61 -                      

92 เคหะและชุมชน ไฟฟ้ำถนน ตั้ง (21) ลว.25
 กย.60

ค่ำท่ีดิน ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค-โครงกำรก่อสร้ำงลำน คสล.บริเวณสุสำนสนัคะยอม ม.10 
สทน.

125,500.00            
125,500.00             

กนัเงิน(ไมก่่อ)
   งบ 2562

-                      

93 เคหะและชุมชน ไฟฟ้ำถนน ตั้ง (21) ลว.25
 กย.60

ค่ำท่ีดิน ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินส่ิงก่อสร้ำง-โครงกำรติดตั้งรำวจบั บริเวณสุสำนบำ้นป่ำ
ลำน ม.2 สทล.

35,000.00               ต.43/61/22 ม.ค.61 
นำยอนนัต ์ทศันประเส
ริฐสิน

29,100.00               26 ก.พ. 61 5,900.00              

94 เคหะและชุมชน ไฟฟ้ำถนน ตั้ง (21) ลว.25
 กย.60

ค่ำท่ีดิน ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินส่ิงก่อสร้ำง-โครงกำรติดตั้งรำวจบั บริเวณสุสำนบำ้นสนั
ป่ำสกั ม.6 สทล.

35,000.00               ต.43/61/22 ม.ค.61 
นำยอนนัต ์ทศันประเส
ริฐสิน

32,300.00               26 ก.พ. 61 2,700.00              

95 เคหะและชุมชน ไฟฟ้ำถนน ตั้ง (21) ลว.25
 กย.60

ค่ำท่ีดิน ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินส่ิงก่อสร้ำง-โครงกำรติดตั้งรำวจบั บริเวณสุสำนบำ้นสนั
ทรำยหลวง ม.4 สทล.

35,000.00               ต.43/61/22 ม.ค.61 
นำยอนนัต ์ทศันประเส
ริฐสิน

26,100.00               26 ก.พ. 61 8,900.00              

96 เคหะและชุมชน ไฟฟ้ำถนน ตั้ง (21) ลว.25
 กย.60

ค่ำท่ีดิน ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินส่ิงก่อสร้ำง-โครงกำรติดตั้งรำวจบั บริเวณสุสำนบำ้นสนั
ตะยอม ม.4 สทน.

35,000.00               ต.43/61/22 ม.ค.61 
นำยอนนัต ์ทศันประเส
ริฐสิน

25,400.00               26 ก.พ. 61 9,600.00              



ล ำดบัที แผนงำน งำน แหล่งเงิน หมวด รำยกำร รวมเงิน เลขท่ีสญัญำ จ ำนวนเงิน วนัท่ีเบิกจ่ำย
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97 เคหะและชุมชน ไฟฟ้ำถนน ตั้ง (21) ลว.25
 กย.60

ค่ำท่ีดิน ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินส่ิงก่อสร้ำง-โครงกำรติดตั้งรำวจบั บริเวณสุสำนบำ้นสนั
ทรำยมูล ม.3 สทน.

35,000.00               ต.43/61/22 ม.ค.61 
นำยอนนัต ์ทศันประเส
ริฐสิน

25,400.00               26 ก.พ. 61 9,600.00              

98 เคหะและชุมชน ไฟฟ้ำถนน ตั้ง (21) ลว.25
 กย.60

ค่ำท่ีดิน ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินส่ิงก่อสร้ำง-โครงกำรติดตั้งรำวจบั บริเวณสุสำนบำ้นแม่

คำว ม.2 สพน.
35,000.00               ต.43/61/22 ม.ค.61 

นำยอนนัต ์ทศันประเส
ริฐสิน

30,500.00               26 ก.พ. 61 4,500.00              

99 เคหะและชุมชน ไฟฟ้ำถนน เทศ1 ลว.28 
กย.60

ค่ำท่ีดิน ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค-โครงกำรก่อสร้ำงทำงเดิน คสล.สะพำนหมู่บำ้นสนัทรำยไอ
แลนด-์สะพำนหมู่บำ้นไทสนัทรำย ม.5 และ ม.6 สทน.

803,450.00            
803,450.00             

กนัเงิน(ไมก่่อ)
   งบ 2562

-                      

100 เคหะและชุมชน ไฟฟ้ำถนน เทศ1 ลว.28 
กย.60

ค่ำท่ีดิน ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค-โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.ต่อของถนนเดิมในภำยลำนกีฬำ
 บำ้นทุง่ยำว ม.1 สทล

250,000.00            
250,000.00             

กนัเงิน(ไมก่่อ)
   งบ 2562

-                      

101 เคหะและชุมชน ไฟฟ้ำถนน เทศ1 ลว.28 
กย.60

ค่ำท่ีดิน ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค-โครงกำรก่อสร้ำงพนงั คสล.ช่วงบริเวณสะพำนหนำ้สุสำน
สนัคะยอม-ต่อของเดิม บำ้นสนัทรำยเงิน ม.10 สทน.

3,000,000.00          ส.38/61/17 ม.ค.61 
หจก.บำ้นท่ำก่อสร้ำง

2,388,000.00          11 เม.ย. 61 612,000.00          

102 เคหะและชุมชน ไฟฟ้ำถนน เทศ1 ลว.28 
กย.60

ค่ำท่ีดิน ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค-โครงกำรก่อสร้ำงพนงั คสล.บำ้นท่อ ม.5 สทล.ช่วงบริเวณต่อ
พนงัเดิมหลงับำ้นพกัเฟิร์นสนัทรำย

1,500,000.00          ส.29/61/18 ม.ค.61 
หจก.สนำมจนัทร์กำร
โยธำ

1,350,000.00          2 ก.ค.61       
ค่ำปรับ 28,350  

บำท

150,000.00          

103 เคหะและชุมชน ไฟฟ้ำถนน เทศ1 ลว.28 
กย.60

ค่ำท่ีดิน ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค-โครงกำรก่อสร้ำงพนงั คสล.บำ้นแม่ยอ่ยเหนือ ม.1 สทน.ช่วง
บริเวณล ำเหมืองสำธำรณะหลงัร้ำนประดบัยนต ์(ร้ำนซำวด์เอฟเฟค)

623,000.00             ส.39/61/18 ม.ค.61 
หจก.ผำปูนวิศวกรรม

560,000.00             26 มี.ค. 61 63,000.00            

104 เคหะและชุมชน ไฟฟ้ำถนน เทศ1 ลว.28 
กย.60

ค่ำท่ีดิน ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค-โครงกำรก่อสร้ำงพนงั คสล.บำ้นสนัคะยอมใต ้ม.7 สทน.
ช่วงบริเวณสะพำนธนสำร-ฝำยกั้นและชะลอน ้ำ

360,000.00             ต.22/61/7 ธ.ค.60 
นำยณฐัวฒิุ  จินำวงค์

360,000.00             29 ธ.ค. 60 -                      

105 เคหะและชุมชน ไฟฟ้ำถนน เทศ1 ลว.28 
กย.60

ค่ำท่ีดิน ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค-โครงกำรก่อสร้ำงพนงั คสล.บำ้นสนัทรำยเงิน ม.10 สทน.
ช่วงบริเวณสะพำนธนสำร-ฝำยกั้นและชะลอน ้ำ

420,000.00             ส.23/61/7 ธ.ค.60  
นำบณฐัวฒิุ จินำวงค์

420,000.00             29 ธ.ค. 60 -                      

106 เคหะและชุมชน ไฟฟ้ำถนน เทศ1 ลว.28 
กย.60

ค่ำท่ีดิน ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค-โครงกำรก่อสร้ำงพนงั คสล.บำ้นสนัทรำยทอง ม.6 สทน. 
บริเวณขำ้งร้ำนรับท ำเบำะ

354,000.00             ตจ 115/61 ลว 12 ก.ย.
61 น.ส.วิภำพร ชยั
ทองค ำ

             340,000.00 กนัเงิน(ก่อ)  
 งบ 2562

14,000.00            



ล ำดบัที แผนงำน งำน แหล่งเงิน หมวด รำยกำร รวมเงิน เลขท่ีสญัญำ จ ำนวนเงิน วนัท่ีเบิกจ่ำย
เขำ้เงินสะสม 

หรือขยำยเบิก 61

107 เคหะและชุมชน ไฟฟ้ำถนน เทศ1 ลว.28 
กย.60

ค่ำท่ีดิน ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค-โครงกำรก่อสร้ำงพนงั คสล.บำ้นสนัทรำยทอง-บำ้นโจ ้ต.สนั
ทรำยนอ้ย บริเวณช่วงสะพำนบำ้นพิมุกต์

2,016,000.00          ส.25/61/13 ธ.ค.60 
หจก.ผำปูนวิศวกรรม

1,607,482.00          27 ก.พ. 61 408,518.00          

108 เคหะและชุมชน ไฟฟ้ำถนน เทศ1 ลว.28 
กย.60

ค่ำท่ีดิน ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค-โครงกำรก่อสร้ำงพนงั คสล.บำ้นสนัทรำยมูล ม.3 สทน.
บริเวณสะพำนบำ้นพิมุกต-์ต่อพนงัเดิม

960,000.00             ส 27/61/18 ธค.60 
หจก.ณฎัฐกิตตก์ำร
พำณิชย์

731,720.00             27 ก.พ. 61 228,280.00          

109 เคหะและชุมชน ไฟฟ้ำถนน เทศ1 ลว.28 
กย.60

ค่ำท่ีดิน ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค-โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน ้ำ คสล.บำ้นสนัคะยอม ม.4 
สทน. ช่วงบริเวณล ำเหมืองขำ้งหมู่บำ้นสนัทรำยคนัทรีวิวล์

675,000.00              27 ส.ค.61                   
 อยูร่ะหวำ่งประกำศ 675,000.00             

กนัเงิน(ไมก่่อ)
   งบ 2562

-                      

รวมคำ้งจ่ำยปีงบประมำณ 2560 60,797,210.00    -                           52,833,954.00    ก่อหน้ี (9) 7,963,256.00    



ล ำดบัที แผนงำน งำน แหล่งเงิน หมวด รำยกำร รวมเงิน เลขท่ีสญัญำ จ ำนวนเงิน วนัท่ีเบิกจ่ำย
เขำ้เงินสะสม 

หรือขยำยเบิก 61

1 เคหะและชุมชน บทก.เคหะและ
ชุมชน

จ่ำยขำด ลว.23
 พค.59

ค่ำท่ีดิน โครงกำรก่อสร้ำงพนงั คสล.บริเวณล ำเหมืองโจ ้ม.5 ถึง ม.6 สทน. (ช่วงบริเวณหมู่บำ้น
กลว้ยไมถึ้งหมูบำ้นสนัทรำยไอซ์แลนด)์ ขนำดควำมสูงไม่นอ้ยกวำ่ 1.75 เมตร ควำมยำว
ไม่นอ้ยกวำ่ 400 เมตร

2,400,000.00         ส.04/60/20 ตค.59 หจก.
เชียงรำยทรำยเพชร

2,044,665.00          14 ธ.ค. 60 355,335.00          

2 เคหะและชุมชน บทก.เคหะและ
ชุมชน

จ่ำยขำด ลว.11
 พย.59

ค่ำท่ีดิน ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค-โครงกำรก่อสร้ำงระบบประปำหมู่บำ้นขนำดใหญ่บำ้นป่ำตอง
 ม.2 สทล. (สมทบเงินงบพฒันำจงัหวดั 50%)

1,500,000.00         ยกเลิก 1,500,000.00       

3 เคหะและชุมชน บทก.เคหะและ
ชุมชน

จ่ำยขำด ลว.21
 กพ.60

ค่ำท่ีดิน งำนไฟฟ้ำถนน ประเภทค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค-โครงกำรก่อสร้ำงขยำยผิวถนน 
คสล.ปิดแนวล ำเหมืองสำธำรณะต่อของเดิมสุดเขตหมู่บำ้นสนัทรำยนอ้ย ม.9 สทน. ขนำด
ควำมกวำ้ง 2.00-2.20 ม.ควำมยำวไม่นอ้ยกวำ่ 182 ม.หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวำ่ 400.40 ตรม. 
รำยละเอียดตำมแบบกองช่ำงเทศบำลต ำบลสนัทรำยหลวงก ำหนด

1,697,800.00         ส.20/60/18 กค.60 
หจก.223วิศวกำร 
สญัญำ 1,217,000 ลด 
7,000 เหลือ 1,210,000 
บำท

1,210,000.00          10 พ.ย. 60 487,800.00          

4 เคหะและชุมชน บทก.เคหะและ
ชุมชน

จ่ำยขำด ลว.21
 กพ.60

ค่ำท่ีดิน งำนไฟฟ้ำถนน ประเภทค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค-โครงกำรก่อสร้ำงขยำยผิวถนน 
คสล.ปิดแนวล ำเหมืองสำธำรณะต่อของเดิม-สุดแนวพนงับำ้นแม่ยอ่ยใต ้ ม.2 สทน. ขนำด
ควำมกวำ้ง 1.60-1.80  ม.ควำมยำวไม่นอ้ยกวำ่ 21  ม.หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวำ่ 35.70 ตรม. 
รำยละเอียดตำมแบบกองช่ำงเทศบำลต ำบลสนัทรำยหลวงก ำหนด

180,050.00            ต.122/60/25 กย.60  
สญัญำ 179,600 ลด 
5,358 คงเหลือ 174,242

174,242.00             7 ธ.ค. 60 5,808.00              

รวมเงินค่ำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง จ่ำยขำดเงินสะสม 5,777,850.00      -                           3,428,907.00      2,348,943.00    

1        
งบ 2561

เคหะและชุมชน บทก.เคหะและ
ชุมชน

จ่ำยขำด ลว25
 ม.ค.2561

ค่ำท่ีดิน งำนไฟฟ้ำถนน ประเภทค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค-โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงผิว
จรำจรแบบ Para Asphalt Concrete บำ้นสนัป่ำสกั บริเวณใกลร้ะบบประปำหมู่บำ้น-สุดเขต
เทศบำล ขนำดควำมกวำ้ง 6.00-9.50 ม. ควำมยำว 121 ม. ควำมหนำ 0.05 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่

นอ้ยกวำ่ 864 ตร.ม.รำยละเอียดตำมแบบกองช่ำงเทศบำลต ำบลสนัทรำยหลวงก ำหนด

490,000.00             ตจ79/61                       
    ลง 11 พค.61     หจก.
 ธนะชยัแอสโซซิเอท

490,000.00             31 ก.ค. 61

2.งบ 
2561

สำธำรณสุข งำนสวนสำธำรณะ จ่ำยขำด ลว 7 
พ.ค.2561

ครุภณัฑ์ โครงกำรจดัซ้ือเรือเหล็กทอ้งแบน ขนำดยำว 5 เมตร พร้อมไมพ้ำย จ  ำนวน 20 ล ำๆละ 
12,000 บำท

240,000.00         
 ตจ81/61 ลว21 พค.
61นำยแดง บุญเรือง

230,000.00         5 ก.ค. 61 10,000.00         

3.งบ 
2561

สำธำรณสุข งำนสวนสำธำรณะ จ่ำยขำด ลว 7 
พ.ค.2561

ครุภณัฑ์ โครงกำรจดัซ้ือจกัรยำนน ้ำ (เรือถีบ) ชนิดชนิดลอนคู่ จ  ำนวน 1 ล ำ
20,000.00           

ยกไป
ด ำเนินกำร 2562

20,000.00         

4        
งบ 2561

สำธำรณสุข งำนสวนสำธำรณะ จ่ำยขำด ลว 7 
พ.ค.2561

ครุภณัฑ์ โครงกำรจดัซ้ือจกัรยำนน ้ำ (เรือถีบ) ชนิดรูปหงษ ์จ  ำนวน 1 ล ำ 25,000.00              ยกไป
ด ำเนินกำร 2562

25,000.00            

รวมเงินค่ำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง จ่ำยขำดเงินสะสม 775,000.00         -                           720,000.00         55,000.00         



ล ำดบัที แผนงำน งำน แหล่งเงิน หมวด รำยกำร รวมเงิน เลขท่ีสญัญำ จ ำนวนเงิน วนัท่ีเบิกจ่ำย
เขำ้เงินสะสม 

หรือขยำยเบิก 61

1 บริหำรงำนทัว่ไป บริหำรทัว่ไป เทศบญัญติั61 ครุภณัฑ์ ค่ำติดตั้งระบบเคร่ืองเสียง บนรถยนตส่์วนกลำง ทะเบียน ผม-865 ชม 90,000.00              นำยศกัรินทร์ เสนอภำค 90,000.00               6 ส.คต.61 -                      

2 บริหำรงำนทัว่ไป บริหำรทัว่ไป เทศบญัญติั61 ครุภณัฑ์ ค่ำจดัซ้ือรถเข็นอำหำร จ ำนวน 3 คนัๆละ 8,000 บำท 24,000.00              9: 118/61 ลว 12 ก.ย.61
 ร้ำนรำชวงคเ์ฟอร์นิเจอร์

24,000.00               กนัเงิน(ก่อ)  
 งบ 2562

-                      

3
บริหำรงำนทัว่ไป บริหำรทัว่ไป เทศบญัญติั61 ครุภณัฑ์ ค่ำจดัซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนำด 30,000 482,400.00            ต.58/61 หจก.ส.วิไล

กำรคำ้
477,600.00             30 มี.ค. 61 4,800.00              

4

บริหำรงำนทัว่ไป บริหำรทัว่ไป เทศบญัญติั61 ครุภณัฑ์ ค่ำจดัซ้ือโต๊ะพบัเหล็ก จ  ำนวน 50 ตวัๆละ 4,500 บำท 225,000.00            ต.67/61/29 มีค.61  
เอสซนั คอนสตรัคชัน่

225,000.00             7 พ.ค. 61

-                      

5

บริหำรงำนทัว่ไป บริหำรทัว่ไป เทศบญัญติั61 ครุภณัฑ์ ค่ำจำ้งเหมำท ำผำ้ม่ำนพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 75,000.00              ต.57/61/9 กพ.61 นำย
มนตรี ดวงแกว้

75,000.00               2 เม.ย. 61

-                      

6
บริหำรงำนทัว่ไป บริหำรทัว่ไป เทศบญัญติั61 ครุภณัฑ์ ค่ำจดัซ้ือเคร่ืองซกัผำ้แบบถงัคู่ ขนำด 17 กก.จ ำนวน 2 เคร่ืองๆละ 15,000 บำท 30,000.00              ต.54/61/7 กพ.61 

หจก.ส.วิไลกำรคำ้
28,400.00               14 ก.พ. 61 1,600.00              

7

บริหำรงำนทัว่ไป บริหำรงำนคลงั เทศบญัญติั61 ครุภณัฑ์ ค่ำจดัซ้ือตูบ้ำนเล่ือนกระจก ขนำด 5 ฟุต 30,000.00              30,000.00               21 ธ.ค. 60

-                      

8 บริหำรงำนทัว่ไป บริหำรงำนคลงั เทศบญัญติั61 ครุภณัฑ์ ค่ำจดัซ้ือตูเ้หล็ก 4 ล้ินชกั 39,500.00              39,500.00               21 ธ.ค. 60 -                      

9 บริหำรงำนทัว่ไป บริหำรงำนคลงั
เทศบญัญติั61

ครุภณัฑ์ ค่ำจดัซ้ือตูเ้หล็ก 2 บำน 11,000.00              11,000.00               21 ธ.ค. 60 -                      

10 กำรรักษำควำม
สงบภำยใน

กำรรักษำควำม
สงบภำยใน

เทศบญัญติั61 ครุภณัฑ์ โครงกำรติดตั้งกลอ้งวงจรปิด ชนิดอเนำล็อก ติดตั้งบริเวณ สนง.เทศบำลฯ บำ้นท่อ 35,000.00              ต.47/61/23 มค.61   
ร้ำนรำชวงคเ์อฟเฟค

32,800.00               8 ก.พ. 61 2,200.00              

11 กำรรักษำควำม
สงบภำยใน

ป้องกนัภยัฝ่ำยพล
เรือน

เทศบญัญติั61 ครุภณัฑ์ โครงกำรติดตั้งกลอ้งวงจรปิด ชนิดอเนำล็อก ติดตั้งบริเวณศูนยป้์องกนัฯ 35,000.00              ต.46/61/23 มค.61   
ร้ำนรำชวงคเ์อฟเฟค

32,800.00               8 ก.พ. 61 2,200.00              

12 สำธำรณสุข สำธำรณสุข เทศบญัญติั61 ครุภณัฑ์ ค่ำจดัซ้ืเคร่ืองอดัอำกำศหรือป้ัมลม ขนำด 315 ลิตร จ  ำนวน 1 เคร่ือง 110,000.00            ต.28/61/20 ธค.60 ร้ำน
เพ่ิมทรัพยฮ์ำร์ดแวร์

105,000.00             4 ม.ค. 61 5,000.00              

13 สำธำรณสุข บริหำรเก่ียวกบั เทศบญัญติั61 ครุภณัฑ์ ค่ำจดัซ้ือเคร่ืองสูบน ้ำ แบบหอยโข่ง จ  ำนวน 4 เคร่ืองๆละ 9,500 บำท 44,000.00              ต.28/61/20 ธค.60 ร้ำน
เพ่ิมทรัพยฮ์ำร์ดแวร์

38,000.00               12 ม.ค. 61 6,000.00              

14 สำธำรณสุข สำธำรณสุข เทศบญัญติั61 ครุภณัฑ์ ค่ำจดัซ้ือเตียงผูป่้วย ชนิดปรับเอนได ้จ  ำนวน 1 ตวั 50,000.00              ต.24/61/12 ธค.60 ร้ำน
แอมบูแลนซ์ดีซำยด์
เชียงใหม่

49,500.00               26 ธ.ค. 60 500.00                 

15 แผนงำนเคหะ
และชุมชน

บทก.เคหะและ
ชุมชน

เทศบญัญติั61 ครุภ ณฑ์ ค่ำจดัซ้ือเล่ือยวงเดือนไฟฟ้ำแบบมือถือ ขนำด 7 น้ิว จ  ำนวน 2 เคร่ืองๆละ 3,000 บำท 6,000.00                ต.33/61/27 ธค.60 ร้ำน
เพ่ิมทรัพยฮ์ำร์ดแวร์

5,980.00                 12 ม.ค. 61 20.00                   

ต.18/61 ร้ำนรำชวค์
เฟอร์นิเจอร์



ล ำดบัที แผนงำน งำน แหล่งเงิน หมวด รำยกำร รวมเงิน เลขท่ีสญัญำ จ ำนวนเงิน วนัท่ีเบิกจ่ำย
เขำ้เงินสะสม 

หรือขยำยเบิก 61

16 แผนงำนเคหะ
และชุมชน

บทก.เคหะและ
ชุมชน

เทศบญัญติั61 ครุภ ณฑ์ ค่ำจดัซ้ือเล่ือยฉลุไฟฟ้ำ จ  ำนวน 2 ตวัๆละ 2,700 บำท 5,400.00                ต.32/61/27 ธค.60 ร้ำน
เพ่ิมทรัพยฮ์ำร์ดแวร์

5,300.00                 12 ม.ค. 61 100.00                 

17 แผนงำนเคหะ
และชุมชน

บทก.เคหะและ
ชุมชน

เทศบญัญติั61 ครุภ ณฑ์ ค่ำจดัซ้ือเคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขำวด ำ แบบ Network 2 เคร่ือง 15,800.00              ต.59/61/22 กพ.61 
ร้ำนสดำยคุอมพิวเตอร์

15,700.00               27 ก.พ. 61 100.00                 

18 แผนงำนเคหะ
และชุมชน

บทก.เคหะและ
ชุมชน

เทศบญัญติั61 ครุภ ณฑ์ ค่ำจดัซ้ือเคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network 2 เคร่ือง 12,000.00              ต.59/61/22 กพ.61 
ร้ำนสดำยคุอมพิวเตอร์

11,890.00               27 ก.พ. 61 110.00                 

19 แผนงำนเคหะ
และชุมชน

บทก.เคหะและ
ชุมชน

เทศบญัญติั61 ครุภ ณฑ์ ค่ำจดัซ้ือสวำ่นเจำะกระแทกแบบไร้สำย ขนำด 10 มิลลิเมตร จ ำนวน 2 ตวั 8,400.00                8,380.00                 13 ก.พ. 61 20.00                   

20 แผนงำนเคหะ
และชุมชน

บทก.เคหะและ
ชุมชน

เทศบญัญติั61 ครุภ ณฑ์ ค่ำจดัซ้ือสวำ่นเจำะกระแทก ขนำด 13 มิลลิเมตร จ ำนวน 2 ตวั 4,000.00                3,900.00                 13 ก.พ. 61 100.00                 

21 แผนงำนเคหะ
และชุมชน

บทก.เคหะและ
ชุมชน

เทศบญัญติั61 ครุภ ณฑ์ ค่ำจดัซ้ือสวำ่นไฟฟ้ำ ขนำด 10 มิลลิเมตร จ ำนวน 2 ตวั 3,600.00                3,600.00                 13 ก.พ. 61 -                      

22 แผนงำนเคหะ
และชุมชน

บทก.เคหะและ
ชุมชน

เทศบญัญติั61 ครุภ ณฑ์ ค่ำจดัซ้ือเคร่ืองวดัระยะแสงเลเซอร์แบบมือถือ พร้อมอุปกรณ์ จ  ำนวน 1 ชุด 28,000.00              ต.614/61/9 มีคง61 บ.
ทูลโปรเฟสชัน่ จก.

27,500.00               2 เม.ย. 61 500.00                 

23 แผนงำนเคหะ
และชุมชน

บทก.เคหะและ
ชุมชน

ตั้ง (1) ลว.10 
ตค.60

ค่ำท่ีดิน ค่ำติดตั้งเสำไฟฟ้ำคอนกรีตอดัแรงดนัสูง บริเวณ สนง.เทศบำลฯ 500,000.00            หจก.เวียงพิงคเ์ซอร์วิส
แอนด์ซพัพลำย

500,000.00             7 พ.ย. 60

-                      

24 แผนงำนเคหะ
และชุมชน

บทก.เคหะและ
ชุมชน

ตั้ง (1) ลว.10 
ตค.60

ค่ำท่ีดิน โครงกำรก่อสร้ำงทำงเดินเช่ือมอำคำรส่งเสริมผูสู้งวยัถึงลำนขั้นบนัได ม.5 สทล. 75,000.00              75,000.00               กนัเงิน(ไมก่่อ)
   งบ 2562

-                      

25 แผนงำนเคหะ
และชุมชน

บทก.เคหะและ
ชุมชน

เทศบญัญติั61 ส่ิงก่อสร้ำง โครงกำรปรับปรุงทอ้งน ้ำศูนยป้์องกนัเทศบำลฯ ม.5 สทล. 95,000.00              ตจ.76/61 ลว7 พค.61 
ร้ำนนธนั

95,000.00               13 มิ.ย. 61 -                      

26 แผนงำนเคหะ
และชุมชน

บทก.เคหะและ
ชุมชน

เทศบญัญติั61 ส่ิงก่อสร้ำง โครงกำรปรับปรุงป้อมยำม บริเวณทำงเขำ้อำคำรส ำนกังำนเทศบำล 75,000.00              ตจ 96/61 ลว.18/6/61  
นำยมงกุฎ ฟูเมือง

75,000.00               31//7/61 -                      

27 เคหะและชุมชน ไฟฟ้ำถนน เทศบญัญติั61 ค่ำท่ีดิน ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปกำร-โครงกำรก่อสร้ำงขยำยผิวถนน ค.ส.ล บำ้นสนัคะยอมใต ้หมู่ 7
 ต  ำบลสนัทรำยนอ้ย (ปิดแนวล ำเหมืองสำมแยกทำงเขำ้ทำงหมู่บำ้น-จดัสรรลำกูน่ำโฮม)

5,288,300.00         หจก.223 วิศวกำร  
สญัญำ 70/61 
17/4/61-16/7/61

3,527,972.00          รอจ่ำย   2/8/61    
  วงเงินสญัญำ 
3,617,000

1,760,328.00       

28 เคหะและชุมชน ไฟฟ้ำถนน เทศบญัญติั61 ค่ำท่ีดิน ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปกำร-โครงกำรก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล บริเวณล ำเหมืองสำธำรณะ ช่วง
บำ้นป่ำเหมือด หมู4่ ต ำบลป่ำไผ-่บำ้นทุง่ยำว หมู1่ ต ำบลสนัทรำยหลวง

735,000.00            หจก.ผำปูน วิศวกรรม 
103/61(.18/7 -15/9/61)

610,000.00             กนัเงิน(ก่อ)  
 งบ 2562

125,000.00          

29 เคหะและชุมชน ไฟฟ้ำถนน เทศบญัญติั61 ค่ำท่ีดิน ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปกำร-โครงกำรก่อสร้ำงพนงั ค.ส.ล บำ้นสนัคะยอมใต ้บริเวณล ำ
เหมืองสำธำรณะบำ้นพรพิงค ์2 ต.สนัทรำยนอ้ย

2,812,000.00         2,812,000.00          กนัเงิน(ไมก่่อ)
   งบ 2562

-                      

ต.53/61/2 กพ.61 ร้ำน
เพ่ิมทรัพยฮ์ำร์ดแวร์



ล ำดบัที แผนงำน งำน แหล่งเงิน หมวด รำยกำร รวมเงิน เลขท่ีสญัญำ จ ำนวนเงิน วนัท่ีเบิกจ่ำย
เขำ้เงินสะสม 
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30 เคหะและชุมชน ไฟฟ้ำถนน เทศบญัญติั61 ค่ำท่ีดิน ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปกำร-โครงกำรขยำยไหล่ ค.ส.ล บำ้นป่ำลำน หมู่2 ช่วงบริเวณหนำ้
บำ้นทรงไทย-ใกลบ้ำ้นนำยสุทศัน์ ทนนัชยั

763,300.00            763,300.00             กนัเงิน(ไมก่่อ)
   งบ 2562

-                      

31 เคหะและชุมชน ไฟฟ้ำถนน เทศบญัญติั61 ค่ำท่ีดิน ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปกำร-โครงกำรปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลยด์ว้ยยำงแอสฟัสทติ์
กคอนกรีต บริเวณบำ้นสนัทรำยทอง หมู6่ - แยกหลงัร้ำนรับซ้ือของเก่ำ หมู9่ ต.สนัทรำยนอ้ย

3,855,000.00         หจก.เชียงใหม่ทวีโชค 
98/61 ลว.6/7/61-4/9/61

2,162,000.00          กนัเงิน(ก่อ)  
 งบ 2562

1,693,000.00       

32 เคหะและชุมชน ไฟฟ้ำถนน เทศบญัญติั61 ค่ำท่ีดิน โครงกำรก่อสร้ำงทำงเดิน คสล.ม.3 ต.สนัทรำยนอ้ย บริเวณเลียบล ำเหมืองโจ ้ช่วงสะพำน
บำ้นสนัทรำยไอซ์แลนด-์สะพำนบำ้นไทสนัทรำย

498,000.00            
ต.108/61 ลว. 28 /8/61 
น.ส.วิภำพร ชยัทองค ำ

478,600.00             กนัเงิน(ก่อ)  
 งบ 2562

19,400.00            

33 เคหะและชุมชน ไฟฟ้ำถนน เทศบญัญติั61 ค่ำท่ีดิน โครงกำรก่อสร้ำงทำงเดิน คสล.ม.4 ต.สนัทรำยนอ้ย บริเวณเลียบล ำเหมืองโจ ้ช่วงสะพำน
บำ้นไทสนัทรำย-สะพำนบำ้นพิกุล

828,000.00            

828,000.00             

กนัเงิน(ไมก่่อ)
   งบ 2562

-                      

34 เคหะและชุมชน ไฟฟ้ำถนน เทศบญัญติั61 ค่ำท่ีดิน โครงกำรก่อสร้ำงพนงั คสล.ล ำเหมืองโจ ้ม.5 ต.สนัทรำยนอ้ย บริเวณช่วงสะพำนสวน
สมพงษถึ์งแนวพนงัเดิม

240,000.00            ต.61/61/26 กพ.61   
ร้ำนเอสซนั

240,000.00             26 มี.ค. 61 -                      

35 เคหะและชุมชน ไฟฟ้ำถนน เทศบญัญติั61 ค่ำท่ีดิน โครงกำรก่อสร้ำงพนงั คสล.ล ำเหมืองโจ ้ม.3 ต.สนัทรำยนอ้ย บริเวณช่วงสะพำนเขำ้
หมู่บำ้นไทสนัทรำย

475,000.00            ต.69/61/3 เมย.61      
ร้ำนเอสซนั

475,000.00             22 พ.ค. 61 -                      

36 เคหะและชุมชน ไฟฟ้ำถนน เทศบญัญติั61 ค่ำท่ีดิน โครงกำรก่อสร้ำงพนงั คสล.บริเวณล ำเหมืองสำธำรณะ ม.5 ต.สนัทรำยนอ้ย ช่วงบริเวณ
ประตูเปิด-ปิดน ้ำดำ้นหลงัหมู่บำ้นสนัทรำยไอซ์แลนด์

1,200,000.00         หจก.ผำปูน วิศวกรรม 1,180,000.00          กนัเงิน(ก่อ)  
 งบ 2562

20,000.00            

37 เคหะและชุมชน ไฟฟ้ำถนน เทศบญัญติั61 ค่ำท่ีดิน โครงกำรจำ้งเหมำถมดินลูกรัง พนงักั้นดินล ำเหมืองโจ ้ม.5 ต.สนัทรำยนอ้ย 440,000.00            

440,000.00             

กนัเงิน(ไมก่่อ)
   งบ 2562

-                      

38 เคหะและชุมชน สวนสำธำรณะ เทศบญัญติั62 ครุภ ณฑ์ ค่ำจดัซ้ือตูค้วบคุมไฟฟ้ำอตัโนมติั ขนำด 380 โวลต ์ขนำดแรงมำ้พร้อมอุปกรณ์ จ  ำนวน 2 
เคร่ืองๆละ 15,000 บำท

30,000.00              ต.60/61/26 กพ.61 
หจก.ส.อภิญญำกรุ๊ป

30,000.00               6 มี.ค. 61

-                      

39 บริหำรงำนทัว่ไป บริหำรทัว่ไป โอน 7/61 ครุภณัฑ์ โครงกำรจำ้งเหมำจดัท ำซุม้เฉลิมพระกียรติ 110,000.00            ตจ.88/61 ลว.พค.61 
นำยกมล จินะปัญญำ

110,000.00             จ่ำยแลว้ -                      

40 รักษำควำมสงบ
ภำยใน

บริหำรเก่ียวกบั
กำรรักษำควำม
สงบภำยใน

โอน 7/61 ครุภณัฑ์ โครงกำรติดตั้งกลอ้งวงจรปิด ชนิดอเนำล็อก ติดตั้งบริเวณ อำคำรส่งเสริมสุขภำพผูสู้งวยั 90,000.00              90,000.00               กนัเงิน(ไมก่่อ)
   งบ 2562

-                      

41 สำธำรณสุข บริหำรเก่ียวกบั
สำธำรณสุข

โอน 7/61 ครุภณัฑ์ จดัซ้ือเคร่ืองตดัหญำ้แบบขอ้แข็ง จ  ำนวน 20 เคร่ืองๆละ 10,500 บำท 210,000.00            ตซ.77/61 ร้ำนเพ่ิมทรัพย์ 210,000.00             22 พ.ค. 61 -                      

42 สำธำรณสุข บริหำรเก่ียวกบั
สำธำรณสุข

โอน 7/61 ครุภณัฑ์ ค่ำจด้ซ้ือเคร่ืองตดัแต่งพุม่ไมแ้บบมือถือ ขนำด 23 น้ิว จ  ำนวน 2 เคร่ืองๆละ 16,500 บำท 33,000.00              ร้ำนเพ่ิมทรัพย ์   ตซ 
75/61  1/5/61-31/5/61

33,000.00               11 พ.ค. 61 -                      



ล ำดบัที แผนงำน งำน แหล่งเงิน หมวด รำยกำร รวมเงิน เลขท่ีสญัญำ จ ำนวนเงิน วนัท่ีเบิกจ่ำย
เขำ้เงินสะสม 
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43 สำธำรณสุข สำธำรณสุขอ่ืน โอน 7/61 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑย์ำนพำหนะและขนส่ง-ค่ำจดัซ้ือรถพยำบำล (รถตู)้ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต  ่ำกวำ่ 
2900 ซีซี.จ ำนวน 1 คนั

2,000,000.00         2,000,000.00          กนัเงิน(ไมก่่อ)
   งบ 2562

-                      

44 เคหะและชุมชน ไฟฟ้ำถนน โอน 7/61 ส่ิงก่อสร้ำง โครงกำรก่อสร้ำงขยำยผิวถนน คสล.บำ้นแม่ยอ่ยเหนือ หมู่ท่ี 1 ต.สนัทรำยนอ้ย บริเวณปิด
ล ำเหมืองสำธำรณะใกลร้้ำนซำวด์เอฟเฟค

250,000.00            250,000.00             กนัเงิน(ไมก่่อ)
   งบ 2562

-                      

45 รักษำควำมสงบ
ภำยใน

บริหำรเก่ียวกบั
กำรรักษำควำม
สงบภำยใน

โอน 8/61 
7/5/61

ครุภณัฑ์ เคร่ืองวิทย ุระบบ VHR/FM ชนิดมือถือ 5 วตัต ์จ  ำนวน 20 เคร่ืองๆละ 12,000 บำท 240,000.00            ตซ/61 ลว22/5/61 บ.
เชียงใหม่วิทยแุอสโซ

237,000.00             5 มิ.ย. 61 3,000.00              

46 เคหะและชุมชน บริหำรเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน

โอน 8/61 
7/5/61

ส่ิงก่อสร้ำง โครงกำรปรับปรุงอำคำรส ำนกังำนเทศบำลต ำบลสนัทรำยหลวง บริเวณห้องประธำนสภำ
เทศบำล ชั้น 2 โดยกำรเปล่ียนกระเบ้ีองปูพ้ืน

54,000.00              ตจ80/61 ลว22 พค.61 
นำยปฎิภำณ สุรินต๊ะ

54,000.00               22 พ.ค. 61 -                      

47 เคหะและชุมชน บริหำรเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน

โอน 8/61 
7/5/61

สิงก่อสร้ำง โครงกำรจำ้งเหมำพร้อมติดตั้งป้ำยช่ืออำคำรศูนยฟ้ื์นฟูสุขภำพชุมชน เทศบำลต ำบล      สนั
ทรำยหลวง

15,000.00              ร้ำนมณีวงคโ์ฆษณำ 
101/61 12/7/61

15,000.00               24 ก.ค. 61 -                      

48 เคหะและชุมชน บริหำรเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน

โอน 8/61 
7/5/61

ส่ิงก่อสร้ำง โครงกำรจำ้งเหมำพร้อมติดตั้งป้ำยช่ืออำคำรศูนยส่์งเสริมสุขภำพชุมชน  เทศบำลต ำบล      
สนัทรำยหลวง

15,000.00              ร้ำนมณีวงคโ์ฆษณำ 
100/61 12/7/61

15,000.00               22 ก.ค. 61 -                      

49 เคหะและชุมชน บริหำรเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน

โอน 8/61 
7/5/61

ส่ิงก่อสร้ำง โครงกำรปรับปรุงประตูเขำ้ - ออก อำคำรส ำนกังำนแบบประตูบำนเล่ือนอตัโนมติั กระจก
กรอบอลูมิเนียมพร้อมงำนติดตั้งระบบ บริเวณทำงเขำ้-ออก ส ำนกังำนเทศบำลฯ

85,000.00              93/61 ลว.14/6/61 นำย
ธนทรัพย ์ไขแสง

85,000.00               16 ก.ค. 61 -                      

50 บริหำรงำนทัว่ไป บริหำรทัว่ไป โอน 10/61 
22/05/61

ครุภณัฑ์ โครงกำรจดัท ำฐำนวำงซ้ืมเฉลิมพระเกียรติ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลย
เดช รัชกำลท่ี 9 จ ำนวน 2 ชุดๆละ 45,000 บำท

90,000.00              90,000.00               กนัเงิน(ไมก่่อ)
   งบ 2562

-                      

51 สำธำรณสุข บริหำรเก่ียวกบั
สำธำรณสุข

โอน 10/61 
22/05/61

ครุภณัฑ์ ค่ำจดัซ้ือท่ีนอนลม ส ำหรับผูป่้วยติดเตียงพร้อมป้ัมลม จ ำนวน 20 ชุดๆละ 7,500 บำท 150,000.00            150,000.00             กนัเงิน(ไมก่่อ)
   งบ 2562

-                      

52 เคหะและชุมชน บริหำรเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน

โอน 10/61 
22/05/61

ส่ิงก่อสร้ำง โครงกำรก่อสร้ำงอำคำร คสล.จ ำนวน 1 ชั้น บริเวณสุสำนบำ้นแม่คำว หมู่ 2                        
 ต.สนัพระเนตร

287,000.00            99/61 ลว.10/7/61 นำย
เกรียงไกร จินดำมณี

287,000.00             27 ก.ย. 61 -                      

53 เคหะและชุมชน บริหำรเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน

โอน 10/61 
22/05/61

ส่ิงก่อสร้ำง โครงกำรปรับปรุงศำลำสุสำนบำ้นสนัป่ำสกั หมู่ 6 ต.สนัทรำยหลวง 45,000.00              45,000.00               กนัเงิน(ไมก่่อ)
   งบ 2562

-                      

54 เคหะและชุมชน ไฟฟ้ำถนน โอน 10/61 
22/05/61

ส่ิงก่อสร้ำง โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บริเวณทำงเขำ้บำ้นนำยดนยั ชยัแกว้   บำ้นตน้ซำง หมู่ 7         
ต.สนัทรำยหลวง

62,000.00              62,000.00               กนัเงิน(ไมก่่อ)
   งบ 2562

-                      

55 เคหะและชุมชน ไฟฟ้ำถนน โอน 10/61 
22/05/61

ส่ิงก่อสร้ำง โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บริเวณทำงเขำ้บำ้นนำยสำโรจน์   รำชอุปนนัท ์  บำ้นตน้ซำง  
หมู่ 7  ต.สนัทรำยหลวง

190,000.00            190,000.00             กนัเงิน(ไมก่่อ)
   งบ 2562

-                      



ล ำดบัที แผนงำน งำน แหล่งเงิน หมวด รำยกำร รวมเงิน เลขท่ีสญัญำ จ ำนวนเงิน วนัท่ีเบิกจ่ำย
เขำ้เงินสะสม 
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56 เคหะและชุมชน ไฟฟ้ำถนน โอน 10/61 
22/05/61

ส่ิงก่อสร้ำง โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บริเวณบำ้นทุง่ยำว ซอย 5 หมู่ 1 ต.สนัทรำยหลวง 258,000.00            258,000.00             กนัเงิน(ไมก่่อ)
   งบ 2562

-                      

57 เคหะและชุมชน ไฟฟ้ำถนน โอน 10/61 
22/05/61

ส่ิงก่อสร้ำง โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บริเวณซอยเขำ้บำ้นสนัคะยอม จำกถนน 121 ตรงขำ้มโบสถ์
คริส หมู่ 4 ต.สนัทรำยนอ้ย

73,000.00              73,000.00               กนัเงิน(ไมก่่อ)
   งบ 2562

-                      

58 เคหะและชุมชน ไฟฟ้ำถนน โอน 10/61 
22/05/61

สิงก่อสร้ำง โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บริเวณซอยตรงขำ้มศำลำเอนกประสงคบ์ำ้นสนัทรำยมูล     หมู่

 3 ต.สนัทรำยนอ้ย
47,000.00              47,000.00               กนัเงิน(ไมก่่อ)

   งบ 2562

-                      

59 เคหะและชุมชน ไฟฟ้ำถนน โอน 10/61 
22/05/61

ส่ิงก่อสร้ำง โครงกำรก่อสร้ำงพนงักนัดิน คสล.บริเวณล ำเหมืองโจ ้บำ้นท่อ หมู่ 5 ต.สนัทรำยหลวง 600,000.00            หจก.223 วิศวกำร  478,000.00             กนัเงิน(ก่อ)  
 งบ 2562

122,000.00          

60 เคหะและชุมชน ไฟฟ่ำถนน โอน 10/61 
22/05/61

ส่ิงก่อสร้ำง โครงกำรก่อสร้ำงพนงักนัดิน คสล.บริเวณล ำเหมืองโจ ้(ช่วงบำ้นกลว้ยไม)้ หมู่ 5               
ต.สนัทรำยนอ้ย

200,000.00            น.ส.สรัญญำ สุริยะ 105/61 

ลว.18/7/61-31/8/61
200,000.00             17 ก.ย. 61

61 สำธำรณสุข บริหำรทัว่ไป
เก่ียวกบัสำธำรณฯ

โอน 12/61 
10/07/61

ครุภ ณฑ์ โครงกำรจำ้งเหมำท ำผำ้ม่ำนพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง อำคำรศูนยส่์งเสริมสุขภำพชุมชน 120,000.00            ยกเลิก 120,000.00          

62 เคหะและชุมชน ไฟฟ้ำถนน โอน 12/61 
10/7/61

ส่ิงก่อสร้ำง โครงกำรปรับปรุงฝำบ่อพกั จ  ำนวน 34 บ่อ  บำ้นสนัคะยอมใต ้ช่วงถนนบำ้นสนัคะยอม-
บำ้นโจ ้ต.สนัทรำยนอ้ย

495,000.00             ตจ 114/61 ลว 12 ก.ย.
61 น.ส.วิภำพร ชยั
ทองค ำ

495,000.00             กนัเงิน(ก่อ)  
 งบ 2562

-                      

63 เคหะและชุมชน ไฟฟ่ำถนน โอน 12/61 
10/07/61

ส่ิงก่อสร้ำง โครงกำรก่อสร้ำงทำงเดิน ค.ส.ล.บำ้นสนัทรำยไดซ์แลนด์ บริเวณล ำเหมืองโจ ้หมู่ท่ี 6 ต.
สนัทรำยนอ้ย

240,000.00            240,000.00             กนัเงิน(ไมก่่อ)
   งบ 2562

-                      

64 งำนบริหำรงำน
ทัว่ไป

งำนบริหำรทัว่ไป โอน 14/61     
21 ส.ค.61

ครุภณัฑ์ เคร่ืองสแกนลำยน้ิวมือ ชนิดบนัทึกเวลำเขำ้-ออกงำน จ ำนวน 2 เคร่ืองๆละ 9,700 บำท 19,400.00              19,400.00               17 ก.ย. 61 -                      

65 งำนบริหำรงำน
ทัว่ไป

งำนบริหำรทัว่ไป โอน 14/61     
21 ส.ค.61

ครุภณัฑ์ จำ้งเหมำปรับปรุงเคร่ืองเสียงห้องประชุมสภำเทศบำล ชั้น 3 ส ำนกังำนเทศบำลฯ      จ  ำนวน
 1 งำน

220,000.00            210,000.00             17 ก.ย. 61 10,000.00            

66
บรหิารงาน

ท ั่วไป

บรหิารท ั่วไป โอน 17/61 
ลว.24/09/2561

ครุภณัฑ์ คา่จดัซ้ือโทรศพัท์ชนิดเคลือ่นที ่จ านวน 1 เครือ่ง 45,000.00              45,000.00               กนัเงิน(ไมก่่อ)
   งบ 2562

67 บรหิารงาน

ท ั่วไป

บรหิารท ั่วไป โอน 17/61 
ลว.24/09/2561

ครุภณัฑ์ คา่จดัซ้ือโตะ๊พบัเหล็ก (โตะ๊โฟเมกา้) จ านวน 60 ตวัๆละ 1,850 บาท 111,000.00            111,000.00             กนัเงิน(ไมก่่อ)
   งบ 2562

68 บรหิารงาน

ท ั่วไป

บรหิารท ั่วไป โอน 17/61 
ลว.24/09/2561

ครุภณัฑ์ คา่จา้งเหมาจดัท าเสาธงสแตนเลส จ านวน 10 ตนัๆละ 4,000 บาท 40,000.00              40,000.00               กนัเงิน(ไมก่่อ)
   งบ 2562



ล ำดบัที แผนงำน งำน แหล่งเงิน หมวด รำยกำร รวมเงิน เลขท่ีสญัญำ จ ำนวนเงิน วนัท่ีเบิกจ่ำย
เขำ้เงินสะสม 
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69 บรหิารงาน

ท ั่วไป

บรหิารท ั่วไป โอน 17/61 
ลว.24/09/2561

ครุภณัฑ์ คา่จดัซ้ือรถยนต์บรรทกุขนาด 6 ลอ้ ตดิต ัง้โครงหลงัคา จ านวน 1 คนั 2,000,000.00         2,000,000.00          กนัเงิน(ไมก่่อ)
   งบ 2562

70 บรหิารงาน

ท ั่วไป

บรหิารท ั่วไป โอน 17/61 
ลว.24/09/2561

ครุภณัฑ์ คา่จดัซ้ือกลอ้งถา่ยภาพ ระบบดจิติอลแบบ DSLR (Digital single-lens 

reflex) กลอ้งสะทอ้นภาพเลนส์เดีย่วดว้ยระบบดจิติอล พรอ้มเลนส์ จ านวน 1 ตวั
65,000.00              65,000.00               กนัเงิน(ไมก่่อ)

   งบ 2562
71 บรหิารงาน

ท ั่วไป

บรหิารท ั่วไป โอน 17/61 
ลว.24/09/2561

ครุภณัฑ์ คา่จดัซ้ือเครือ่งท าน ้าเย็น-น ้ารอ้น จ านวน 5 เครือ่งๆละ 6,000 บาท 30,000.00              30,000.00               กนัเงิน(ไมก่่อ)
   งบ 2562

72 การรกัษา

ความสงบ

ภายใน

บท.รกัษาความ

สงบภายใน
โอน 17/61 
ลว.24/09/2561

ครุภณัฑ์ คา่จดัซ้ือเครือ่งรบัสง่วทิยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจ าที ่ขนาด 40 วตัต์ จ านวน

 2 เครือ่งๆละ 30,000 บาท
60,000.00              60,000.00               กนัเงิน(ไมก่่อ)

   งบ 2562
73 สาธารณสขุ บรหิารเกีย่วกบั

สาธารณสขุ
โอน 17/61 
ลว.24/09/2561

ครุภณัฑ์ คา่จา้งเหมาท าผา้มา่นพรอ้มอปุกรณ์ตดิต ัง้ ศนูย์ฟ้ืนฟูสขุภาพชุมชน เทศบาล

ต าบลสนัทรายหลวง หมู ่9 ต.สนัทรายหลวง
120,000.00            120,000.00             กนัเงิน(ไมก่่อ)

   งบ 2562
74 เคหะและชุมชน บท.เคหะและ

ชุมชน
โอน 17/61 
ลว.24/09/2561

สิง่กอ่สรา้ง โครงการตดิต ัง้เสาไฟพรอ้มดวงโคม บรเิวณลานกีฬาบา้นทุง่ยาว หมู ่1 ต.สนั

ทรายหลวง
159,000.00            159,000.00             กนัเงิน(ไมก่่อ)

   งบ 2562
75 เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน โอน 17/61 

ลว.24/09/2561

สิง่กอ่สรา้ง งานปรบัถมดนิ ภายในสสุานบา้นสนัทรายมลู หมู ่6 ต.สนัทรายน้อย 393,680.00            393,680.00             กนัเงิน(ไมก่่อ)
   งบ 2562

76 เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน โอน 17/61 
ลว.24/09/2561

สิง่กอ่สรา้ง กอ่สรา้งอาคาร คสล. 1 ช ัน้ บา้นทุง่ยาว หมู ่1 ต.สนัทรายหลวง บรเิวณภายใน

ลานกีฬาเอนกประสงค์บา้นทุง่ยาว
5,950,000.00         5,950,000.00          กนัเงิน(ไมก่่อ)

   งบ 2562
77 เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน โอน 17/61 

ลว.24/09/2561

สิง่กอ่สรา้ง กอ่สรา้งอาคาร คสล. 1 ช ัน้ บา้นสนัทรายเงนิ หมู ่10 ต.สนัทรายน้อยบรเิวณ

ภายในสสุานบา้นสะคะยอม
5,950,000.00         5,950,000.00          กนัเงิน(ไมก่่อ)

   งบ 2562
78 เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน โอน 17/61 

ลว.24/09/2561

สิง่กอ่สรา้ง ปรบัปรุงอาคาร คสล. 1 ช ัน้ บา้นเดน่สนัคะยอม หมู ่8 ต.สนัทรายน้อย บรเิวณ

ทีต่ ัง้อาคารเอนกประสงค์ประจ าหมูบ่า้น
1,225,000.00         1,225,000.00          กนัเงิน(ไมก่่อ)

   งบ 2562
79 เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน โอน 17/61 

ลว.24/09/2561

สิง่กอ่สรา้ง กอ่สรา้งอาคาร คสล. 2 ช ัน้ บา้นโจ ้หมู5่ ต.สนัทรายน้อย บรเิวณเชงิสะพาน

ขา้มล าเหมอืงโจใ้กลบ้า้นกลว้ยไม้
1,920,000.00         1,920,000.00          กนัเงิน(ไมก่่อ)

   งบ 2562
80 เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน โอน 17/61 

ลว.24/09/2561

สิง่กอ่สรา้ง ปรบัปรุงอาคาร คสล. ศนูย์ฟ้ืนฟูสขุภาพชุมชน บา้นสนัทรายกอ้ม หมู ่9 ต.สนั

ทรายหลวง
2,500,000.00         2,500,000.00          กนัเงิน(ไมก่่อ)

   งบ 2562
81 เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน โอน 17/61 

ลว.24/09/2561

สิง่กอ่สรา้ง ปรบัปรุงอาคาร คสล. บา้นป่าเหมอืด ภายในสสุานบา้นป่าเหมอืด หมู ่4 ต.ป่าไผ่ 750,000.00            750,000.00             กนัเงิน(ไมก่่อ)
   งบ 2562



ล ำดบัที แผนงำน งำน แหล่งเงิน หมวด รำยกำร รวมเงิน เลขท่ีสญัญำ จ ำนวนเงิน วนัท่ีเบิกจ่ำย
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82 เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน โอน 17/61 
ลว.24/09/2561

สิง่กอ่สรา้ง กอ่สรา้งอาคาร คสล. 2 ช ัน้ (สโมสรและหอสมดุ) บา้นสนัคะยอม หมู ่4 ต.สนั

ทรายน้อย บรเิวณทีด่นิภายในทีต่ ัง้ศนูย์สง่เสรมิสขุภาพชุมชน เทศบาลต าบลสนั

ทรายหลวง

11,160,000.00       11,160,000.00        กนัเงิน(ไมก่่อ)
   งบ 2562

83 เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน โอน 17/61 
ลว.24/09/2561

สิง่กอ่สรา้ง กอ่สรา้งอาคาร คสล. 1 ช ัน้ ภายในสสุานบา้นสนัทรายมลู หมู ่6 ต.สนัทรายน้อย 5,950,000.00         5,950,000.00          กนัเงิน(ไมก่่อ)
   งบ 2562

84 เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน โอน 17/61 
ลว.24/09/2561

สิง่กอ่สรา้ง โครงการกอ่สรา้งรางระบายน ้า คสล. บา้นสนัป่าสกั หมู ่6 ต.สนัทรายหลวง ตอ่

รางระบายน ้าเดมิถงึหลงับา้นนางณฐันีย์  ค าแกว้
57,200.00              57,200.00               กนัเงิน(ไมก่่อ)

   งบ 2562
85 เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน โอน 17/61 

ลว.24/09/2561

สิง่กอ่สรา้ง กอ่สรา้งถนน คสล. บา้นสนัทรายหลวง หมู ่4 ต.สนัทรายหลวง บรเิวณซอย

ทางเขา้บา้นเลขที ่546 (นายพพิฒัน์  ศภุโชคศริริตัน์) ถงึตอ่ถนนคอนกรีตเดมิ
476,000.00            476,000.00             กนัเงิน(ไมก่่อ)

   งบ 2562

86 เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน โอน 17/61 
ลว.24/09/2561

สิง่กอ่สรา้ง กอ่สรา้งระบบประปาหมูบ่า้น ขนา 30 ลบ.ม. บา้นป่าลาน หมู ่2 ต.สนัทราย

หลวง บรเิวณทีต่ ัง้อาคารเอนกประสงค์ (หยอ่มบา้นป่าตอง)
1,750,000.00         1,750,000.00          กนัเงิน(ไมก่่อ)

   งบ 2562
87 เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน โอน 17/61 

ลว.24/09/2561

สิง่กอ่สรา้ง กอ่สรา้งขยายสะพาน คสล. บา้นสนัทรายหลวง หมู ่4 ต.สนัทรายหลวง บรเิวณ

สะพานซอย 28 เชือ่มทางหลวงหมายเลข 1367 ชม.-สนัทราย-พรา้ว
85,000.00              85,000.00               กนัเงิน(ไมก่่อ)

   งบ 2562
88 เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน โอน 17/61 

ลว.24/09/2561

สิง่กอ่สรา้ง กอ่สรา้งขยายไหลถ่นน คสล. พรอ้มงานวางทอ่ และงานปรบัปรุงรางระบายน ้า

บา้นสนัทรายหลวง หมู ่4 ต.สนัทรายหลวง บรเิวณซอย 30
199,520.00            199,520.00             กนัเงิน(ไมก่่อ)

   งบ 2562
89 เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน โอน 17/61 

ลว.24/09/2561

สิง่กอ่สรา้ง กอ่สรา้งพนงักนัดนิ คสล. พรอ้มขยายไหลถ่นน คสล. บรเิวณล าเหมอืง

สาธารณะหน้าวดัสนัคะยอม หมู ่7 ต.สนัทรายน้อย
1,312,000.00         1,312,000.00          กนัเงิน(ไมก่่อ)

   งบ 2562
90 เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ฉ.1/2561ลว.

27/09/2561

สิง่กอ่สรา้ง โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. บา้นสนัทรายเงนิ หมู ่10 ต.สนัทรายน้อย บรเิวณ

ถนนเดมิซอยนายอะไหลเ่ชือ่มถงึทางหลวงเชียงใหม-่สนัทราย-พรา้ว
224,000.00            224,000.00             กนัเงิน(ไมก่่อ)

   งบ 2562
91 เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ฉ.1/2561ลว.

27/09/2561

สิง่กอ่สรา้ง โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. บา้นแมย่อ่ยใต ้หมู ่2 ต.สนัทรายน้อย บรเิวณ

ทางเขา้บา้นนางอไุร  อภชิยั
84,000.00              84,000.00               กนัเงิน(ไมก่่อ)

   งบ 2562
92 เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ฉ.1/2561ลว.

27/09/2561

สิง่กอ่สรา้ง โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. พรอ้มปรบัปรุงรางระบายน ้า บา้นแมย่อ่ยเหนือ หมู่

 1 ต.สนัทรายน้อย บรเิวณชว่งถนนดา้นหลงัศนูย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
1,775,290.00         1,775,290.00          กนัเงิน(ไมก่่อ)

   งบ 2562

93 เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ฉ.1/2561ลว.
27/09/2561

สิง่กอ่สรา้ง โครงการกอ่สรา้งพนงั คสล. บา้นป่าลาน หมู ่2 ต.สนัทรายหลวง บรเิวณล า

เหมอืงแมแ่กด้ตอ่พนงัเดมิถงึสะพานขา้มล าเหมอืง
896,000.00            896,000.00             กนัเงิน(ไมก่่อ)

   งบ 2562
94 เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ฉ.1/2561ลว.

27/09/2561

สิง่กอ่สรา้ง โครงการกอ่สรา้งรางระบายน ้า คสล. (รางเปิด) บา้นแมย่อ่ยเหนือ หมู ่1 ต.สนั

ทรายน้อย บรเิวณล าเหมอืงสาธารณะตอ่พนงัเดมิถงึดา้นหลงัส านกังานเทศบาล
3,680,000.00         3,680,000.00          กนัเงิน(ไมก่่อ)

   งบ 2562
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95 เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ฉ.1/2561ลว.
27/09/2561

สิง่กอ่สรา้ง โครงการขยายไหลถ่นน คสล. บา้นแมย่อ่ยใต ้หมู ่2 ต.สนัทรายน้อย ชว่งทาง

แยกทางหลวงหมายเลข 121 ถงึหน้าบา้นนายบญุเลศิ  ด ารง.ค์
123,200.00            123,200.00             กนัเงิน(ไมก่่อ)

   งบ 2562
96 เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ฉ.1/2561ลว.

27/09/2561

สิง่กอ่สรา้ง โครงการขยายไหลถ่นน คสล. บา้นสนัทรายทอง หมู ่6 ต.สนัทรายน้อย บรเิวณ

ถนนภายในหมูบ่า้นสนัทรายทองชว่งใกลร้า้นขวางตะวนัถงึสดุเขตหมู ่6 บา้น

สนัทรายทอง

153,960.00            153,960.00             กนัเงิน(ไมก่่อ)
   งบ 2562

97 เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ฉ.1/2561ลว.
27/09/2561

สิง่กอ่สรา้ง โครงการเจาะบาดาล ขนาด 6 นิ้ว พรอ้มระบบตูค้วบคมุ ภายในสสุานสนัคะยอม

 หมู ่10 ต.สนัทรายน้อย
250,000.00            250,000.00             กนัเงิน(ไมก่่อ)

   งบ 2562
98 เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ฉ.1/2561ลว.

27/09/2561

สิง่กอ่สรา้ง โครงการปรบัปรุงผวิถนนแบบโอเวอร์เลย์ ดว้ยแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต บา้นโจ ้หมู่

 5 ต.สนัทรายน้อย บรเิวณถนนภายในหมูบ่า้นธนาโชค
931,000.00            931,000.00             กนัเงิน(ไมก่่อ)

   งบ 2562
99 เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ฉ.1/2561ลว.

27/09/2561

สิง่กอ่สรา้ง โครงการปรบัปรุงผวิถนนแบบโอเวอร์เลย์ ดว้ยแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต บา้นตน้

ซาง หมู ่7 ต.สนัทรายหลวง บรเิวณตอ่ของเดมิใกลท้ีท่ าการผูใ้หญบ่า้น หมู ่7 

ถงึสดุเขตเทศบาลฯ (แมแ่กด้หลวง)

892,500.00            892,500.00             กนัเงิน(ไมก่่อ)
   งบ 2562

100 เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ฉ.1/2561ลว.
27/09/2561

สิง่กอ่สรา้ง โครงการปรบัปรุงผวิถนนแบบโอเวอร์เลย์ ดว้ยแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต บา้นสนัคะ

ยอม หมู ่4 ต.สนัทรายน้อย บรเิวณถนนหน้า รพ.สต.บา้นทอ่ ถงึสะพานขา้มล า

เหมอืงดา้นขา้งโฮมโปร

3,080,000.00         3,080,000.00          กนัเงิน(ไมก่่อ)
   งบ 2562

101 เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ฉ.1/2561ลว.
27/09/2561

สิง่กอ่สรา้ง โครงการปรบัปรุงผวิถนนแบบโอเวอร์เลย์ ดว้ยแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต พรอ้มงาน

ปรบัปรุงรางระบายน ้า บา้นแมค่าว หมู ่2 ต.สนัพระเนตร ชว่งถนนสามแยก

กลางหมูบ่า้นถงึหน้าสสุานบา้นแมค่าว 1,800,000.00      

1,800,000.00      กนัเงิน(ไมก่่อ)
   งบ 2562

102 เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ฉ.1/2561ลว.
27/09/2561

สิง่กอ่สรา้ง โครงการปรบัปรุงผวิถนนแบบโอเวอร์เลย์ ดว้ยแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต พรอ้มงาน

ปรบัปรุงรางระบายน ้า บา้นสนัทรายกอ้ม หมู ่9 ต.สนัทรายหลวง บรเิวณซอย

แสวงชยั 13 ถงึถนนบา้นสนัทรายกอ้มถงึซอยขา้งรา้นกว๋ยเตีย๋ว 1,669,350.00      

1,669,350.00      กนัเงิน(ไมก่่อ)
   งบ 2562

103 เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ฉ.1/2561ลว.
27/09/2561

สิง่กอ่สรา้ง โครงการปรบัปรุงผวิถนนแบบโอเวอร์เลย์ ดว้ยแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต พรอ้มงาน

ปรบัปรุงรางระบายน ้า บา้นสนัป่าสกั หมู ่6 ต.สนัทรายหลวง บรเิวณซอย 7 (ตน้

โพธิ)์ 250,000.00         

250,000.00         กนัเงิน(ไมก่่อ)
   งบ 2562

104 เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ฉ.1/2561ลว.
27/09/2561

สิง่กอ่สรา้ง โครงการปรบัปรุงผวิถนนแบบโอเวอร์เลย์ ดว้ยแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต พรอ้มงาน

ปรบัปรุงรางระบายน ้า บา้นโจ ้หมู ่5 ต.สนัทรายน้อย บรเิวณสีแ่ยกกลาง

หมูบ่า้นถงึสะพานขา้มล าน ้าคาว 1,034,000.00      

1,034,000.00      กนัเงิน(ไมก่่อ)
   งบ 2562

รวมค่าครุภณัฑ์ที่ดนิและส่ิงก่อสร้าง งบประมาณ 2561 84,623,800.00    80,727,822.00    ก่อ 17โครงการ ไม่ก่อ 56 โครงการ


