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ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสียภาษ/ี ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน

(1) เลขประจําตัวประชาชน (3) (4)  ที่จัดซื้อจัดจาง วันที่ เลขที่ (7)

(2) (5)

1 1509900958661 นายวิทยา ราชใจมา จางสํารวจขอมูลจํานวนสุนัข, แมวและขอมูลอื่นๆ ของ

สุนัขและแมว บานปาเดื่อ หมูที่ 1 ตําบลขัวมุง ตาม

โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา  ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564

             240.00 16 เม.ย.64 เลมที่ 1 เลขที่ 5 1

2 3501900348721 นางไขแกว เขียววรรณ จางสํารวจขอมูลจํานวนสุนัข, แมวและขอมูลอื่นๆ ของ

สุนัขและแมว บานสันทรายกอม หมูที่ 2 ตําบลขัวมุง ตาม

โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา  ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564

             516.00 16 เม.ย.64 เลมที่ 1 เลขที่ 6 1

3 3501900355574 นางยุพิน คํายอดใจ จางสํารวจขอมูลจํานวนสุนัข, แมวและขอมูลอื่นๆ ของ

สุนัขและแมว บานปากเหมือง หมูที่ 3 ตําบลขัวมุง ตาม

โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา  ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564

             642.00 16 เม.ย.64 เลมที่ 1 เลขที่ 3 1

4 3501900351242 นางชอผกา โปธายะ จางสํารวจขอมูลจํานวนสุนัข, แมวและขอมูลอื่นๆ ของ

สุนัขและแมว บานทามะโอ หมูที่ 4 ตําบลขัวมุง ตาม

โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา  ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564

             483.00 16 เม.ย.64 เลมที่ 1 เลขที่ 2 1

5 3580400309475 วาที่รอยตรีหญิงศรีไพร 

วงศสุริยะ

จางสํารวจขอมูลจํานวนสุนัข, แมวและขอมูลอื่นๆ ของ

สุนัขและแมว บานขัวมุง หมูที่ 5 ตําบลขัวมุง ตาม

โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา  ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564

             387.00 16 เม.ย.64 เลมที่ 1 เลขที่ 1 1

         2,268.00

เอกสารอางอิง  (6)

รายละเอียดแนบทายประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ประจําไตรมาสที่ 3   (เดือนเมษายน พ.ศ.2564  ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564)

เทศบาลตําบลขัวมุง     อ.สารภี     จ.เชียงใหม

รวม



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสียภาษ/ี ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง
จํานวนเงินรวม

เหตุผลสนับสนุน

(1) เลขประจําตัวประชาชน (3) (4)  ที่จัดซื้อจัดจาง วันที่ เลขที่ (7)

(2) (5)

6 3501900551373 นางปรานี เปงธินา จางสํารวจขอมูลจํานวนสุนัข, แมวและขอมูลอื่นๆ ของ

สุนัขและแมว บานหัวดง หมูที่ 6 ตําบลขัวมุง ตาม

โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา  ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564

             312.00 16 เม.ย.64 เลมที่ 1 เลขที่ 6 1

7 1509900237513 นายณัฐวุฒิ  คําปก จางสํารวจขอมูลจํานวนสุนัข, แมวและขอมูลอื่นๆ ของ

สุนัขและแมว บานหัวดง หมูที่ 7 ตําบลขัวมุง ตาม

โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา  ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564

             285.00 16 เม.ย.64 เลมที่ 1 เลขที่ 3 1

8 3501900557967 นางสาวศรีไว หมื่นเถ จางสํารวจขอมูลจํานวนสุนัข, แมวและขอมูลอื่นๆ ของ

สุนัขและแมว บานไรดง หมูที่ 8 ตําบลขัวมุง ตาม

โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา  ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564

             435.00 16 เม.ย.64 เลมที่ 1 เลขที่ 6 1

9 1509900998891 นางสาวอุบลวรรณ สารปน จางสํารวจขอมูลจํานวนสุนัข, แมวและขอมูลอื่นๆ ของ

สุนัขและแมว บานเดื่องกเหนือ หมูที่ 9 ตําบลขัวมุง ตาม

โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา  ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564

             285.00 16 เม.ย.64 เลมที่ 1 เลขที่ 1 1

10 3501900382130 นายณรงค สุนันตะ จางสํารวจขอมูลจํานวนสุนัข, แมวและขอมูลอื่นๆ ของ

สุนัขและแมว บานเดื่องกใต หมูที่ 10 ตําบลขัวมุง ตาม

โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา  ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564

             252.00 16 เม.ย.64 เลมที่ 1 เลขที่ 3 1

         1,569.00

เอกสารอางอิง  (6)

รายละเอียดแนบทายประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

รวม

ประจําไตรมาสที่ 3   (เดือนเมษายน พ.ศ.2564  ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564)

เทศบาลตําบลขัวมุง     อ.สารภี     จ.เชียงใหม



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสียภาษ/ี ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง
จํานวนเงินรวม

เหตุผลสนับสนุน

(1) เลขประจําตัวประชาชน (3) (4)  ที่จัดซื้อจัดจาง วันที่ เลขที่ (7)

(2) (5)

11 1509900958661 นายวิทยา ราชใจมา จางฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาฯใหกับสุนัขและแมว 

ตามจํานวนสุนัขและแมวที่ไดสํารวจ ของบานปาเดื่อ     

หมูที่ 1 ตําบลขัวมุง ตามโครงการปองกันและควบคุมโรค

พิษสุนัขบา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2564

             600.00 29 เม.ย.64 เลมที่ 1 เลขที่ 6 1

12 3501900348721 นางไขแกว เขียววรรณ จางฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาฯใหกับสุนัขและแมว 

ตามจํานวนสุนัขและแมวที่ไดสํารวจ ของบานสันทรายกอม

 หมูที่ 2 ตําบลขัวมุง ตามโครงการปองกันและควบคุมโรค

พิษสุนัขบา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2564

             600.00 29 เม.ย.64 เลมที่ 1 เลขที่ 7 1

13 3501900434768 นายทิยันต  ไชยชนะ จางฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาฯใหกับสุนัข

และแมว ตามจํานวนสุนัขและแมวที่ไดสํารวจ ของบาน

ปากเหมือง หมูที่ 3  ตําบลขัวมุง ตามโครงการปองกัน

และควบคุมโรคพิษสุนัขบา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  

2564

             600.00 29 เม.ย.64 เลมที่ 1 เลขที่ 4 1

14 3501900357348 นายธวัชชัย อินตะเสาร จางฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาฯใหกับสุนัขและแมว 

ตามจํานวนสุนัขและแมวที่ไดสํารวจ ของบานทามะโอ หมู

ที่ 4  ตําบลขัวมุง ตามโครงการปองกันและควบคุมโรคพิษ

สุนัขบา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2564

             600.00 29 เม.ย.64 เลมที่ 1 เลขที่ 1 1

         2,400.00

ประจําไตรมาสที่ 3   (เดือนเมษายน พ.ศ.2564  ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564)

เทศบาลตําบลขัวมุง     อ.สารภี     จ.เชียงใหม

รวม

รายละเอียดแนบทายประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

เอกสารอางอิง  (6)



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสียภาษ/ี ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง
จํานวนเงินรวม

เหตุผลสนับสนุน

(1) เลขประจําตัวประชาชน (3) (4)  ที่จัดซื้อจัดจาง วันที่ เลขที่ (7)

(2) (5)
15 5501900027425 นายประชัน ทะนันไชย จางฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาฯใหกับสุนัขและแมว 

ตามจํานวนสุนัขและแมวที่ไดสํารวจ ของบานขัวมุง หมูที่ 

5  ตําบลขัวมุง ตามโครงการปองกันและควบคุมโรคพิษ

สุนัขบา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2564

             600.00 29 เม.ย.64 เลมที่ 1 เลขที่ 7 1

16 3501900551373 นางปรานี เปงธินา จางฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาฯใหกับสุนัขและแมว 

ตามจํานวนสุนัขและแมวที่ไดสํารวจ ของบานหัวดง หมูที่ 

6  ตําบลขัวมุง ตามโครงการปองกันและควบคุมโรคพิษ

สุนัขบา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2564

             600.00 29 เม.ย.64 เลมที่ 1 เลขที่ 4 1

17 1509900237513 นายณัฐวุฒิ  คําปก จางฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาฯใหกับสุนัขและแมว 

ตามจํานวนสุนัขและแมวที่ไดสํารวจ ของบานหัวดง หมูที่ 

7  ตําบลขัวมุง ตามโครงการปองกันและควบคุมโรคพิษ

สุนัขบา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2564

             600.00 29 เม.ย.64 เลมที่ 1 เลขที่ 4 1

18 3501900557967 นางสาวศรีไว หมื่นเถ จางฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาฯใหกับสุนัขและแมว 

ตามจํานวนสุนัขและแมวที่ไดสํารวจ ของบานไรดง หมูที่ 8

  ตําบลขัวมุง ตามโครงการปองกันและควบคุมโรคพิษ

สุนัขบา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2564

             600.00 29 เม.ย.64 เลมที่ 1 เลขที่ 7 1

19 3501900568853 นายประดิษฐ  ศรีตันดา จางฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาฯใหกับสุนัข

และแมว ตามจํานวนสุนัขและแมวที่ไดสํารวจ ของบาน

เดื่องกเหนือ หมูที่ 9  ตําบลขัวมุง ตามโครงการปองกัน

และควบคุมโรคพิษสุนัขบา  ประจําปงบฯ พ.ศ.  2564

             600.00 29 เม.ย.64 เลมที่ 1 เลขที่ 3 1

         3,000.00

รายละเอียดแนบทายประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ประจําไตรมาสที่ 3   (เดือนเมษายน พ.ศ.2564  ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564)

เทศบาลตําบลขัวมุง     อ.สารภี     จ.เชียงใหม

เอกสารอางอิง  (6)

รวม



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสียภาษ/ี ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง
จํานวนเงินรวม

เหตุผลสนับสนุน

(1) เลขประจําตัวประชาชน (3) (4)  ที่จัดซื้อจัดจาง วันที่ เลขที่ (7)

(2) (5)

20 3501900382130 นายณรงค สุนันตะ จางฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาฯใหกับสุนัขและแมว 

ตามจํานวนสุนัขและแมวที่ไดสํารวจ ของบานเดื่องกใต 

หมูที่ 10  ตําบลขัวมุง ตามโครงการปองกันและควบคุม

โรคพิษสุนัขบา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2564

             600.00 29 เม.ย.64 เลมที่ 1 เลขที่ 4 1

21 1509900937515 รานทองดีทวีทรัพยพาณิชย จัดซื้อวัสดุเพื่อซอมแซมบานกรณีเกิดเหตุวาตภัย 3,696.00          16 เม.ย.64 เลมที่ 3 เลขที่ 6 1

 ในพื้นที่ตําบลขัวมุง

22 1509900937515 รานทองดีทวีทรัพยพาณิชย จัดซื้อวัสดุเพื่อซอมแซมบานกรณีเกิดเหตุวาตภัย 3,269.00          26 เม.ย.64 เลมที่ 3 เลขที่ 7 1

ในพื้นที่ตําบลขัวมุง

23 1509900937515 รานทองดีทวีทรัพยพาณิชย จัดซื้อวัสดุเพื่อซอมแซมบานกรณีเกิดเหตุวาตภัย 224.00             7 มิ.ย.64 เลมที่ 4 เลขที่ 2 1

ในพื้นที่ตําบลขัวมุง

24 3501900351552 รานปาลม แอนด ปอป จัดซื้อวัสดุเลี้ยงรับรองการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 

1 ครั้งที่ 1 ป 2564

          1,250.00 4 มิ.ย.64 เลมที่ 30 เลขที่ 10 3

25 0503553006507 หางหุนสวนจํากัด จัดซื้อวัสดุเลี้ยงรับรองการประชุมสภา สมัยสามัญ              500.00 5 ก.ค.64 1D06407-0079 3

แดงเบเกอรรี่  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ป 2564

26 0505562016236  บริษัท เชียงใหมทวีทรัพย จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ประจําเดือนกรกฎาคม         95,000.00 29 มิ.ย.64 บันทึกตกลงซื้อ 1

ออยล จํากัด  -กันยายน 2564 5/2564

     104,539.00

     113,776.00

รายละเอียดแนบทายประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

รวมทั้งสิ้น

ประจําไตรมาสที่ 3   (เดือนเมษายน พ.ศ.2564  ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564)

เทศบาลตําบลขัวมุง     อ.สารภี     จ.เชียงใหม

เอกสารอางอิง  (6)

รวม
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