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ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสียภาษ/ี ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน

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

(2) (5)

1 0503540003113 หจก.สารภีการพิมพ จางเหมาบริการถายเอกสารพรอมเย็บดานขาง (ราง) เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

       1,764.00 10 ส.ค.64 ใบสั่งจาง 113/64 1

2 3501900382407 รานสปดเวย จางเหมาบริการทําปายไวนิล ตามโครงการสงเสริมการมีสวนรวม

ของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ตนทาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2564 

          360.00 24 ส.ค.64 ใบสั่งจาง 120/64 1

3 3501900382407 รานสปดเวย จางเหมาบริการทําปายไวนิล จํานวน 4 ปาย        1,170.00 22 ก.ย.64 ใบสั่งจาง 131/64 1

4 3510400336596 รานเอช็อป จัดซื้อวัสดุ ตามโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการ

คัดแยกขยะที่ตนทาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 จํานวน 7

 รายการ

          964.00 23 ส.ค.64 ใบสั่งซื้อ 103/64 1

5 3501900351552 รานปาลม แอนด ปอป จัดซื้อวัสดุเลี้ยงรับรองสําหรับผูเขาอบรม ตามโครงการสงเสริม

การมีสวนรวมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ตนทาง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2564  จํานวน 8 รายการ

       1,750.00 23 ส.ค.64 ใบสั่งซื้อ 104/64 1

6 3501900351552 รานปาลม แอนด ปอป จัดซื้อวางพรอมเครื่องดื่มสําหรับผูเขารวมการประชุม

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลขัวมุง ครั้งที่ 2/2564

          205.00 5 ส.ค.64 เลมที่ 30 เลขที่ 13 3

7 3501900351552 รานปาลม แอนด ปอป จัดซื้อวางพรอมเครื่องดื่มสําหรับผูเขารวมการประชุมสภา           500.00 13 ส.ค.64 เลมที่ 30 เลขที่ 14 3

8 3501900351552 รานปาลม แอนด ปอป จัดซื้อวางพรอมเครื่องดื่มสําหรับผูเขารวมการประชุมสภา           500.00 24 ส.ค.64 เลมที่ 30 เลขที่ 16 3

9 3501900351552 รานปาลม แอนด ปอป จัดซื้อวางพรอมเครื่องดื่มสําหรับผูเขารวมการประชุมสภา           495.00 21 ก.ย.64 เลมที่ 30 เลขที่ 20 3

       7,708.00

เอกสารอางอิง  (6)

รายละเอียดแนบทายประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ประจําไตรมาสที่ 4   (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564  ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2564)

เทศบาลตําบลขัวมุง     อ.สารภี     จ.เชียงใหม

รวมทั้งสิ้น
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