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ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสียภาษ/ี ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน

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

(2) (5)

1 3571200297199 นางดวงพร หงษทอง จางเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการ 84,000.00        1 ต.ค.64 1/65 4

ทําความสะอาด ดูแลสถานที่ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล

ขัวมุง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

2 3501900552574 นายสาธิต ใจอินทร จางเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการ 84,000.00        1 ต.ค.64 2/65 4

จางเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานบํารุงรักษา ทางบก ทางน้ํา 

และที่สาธารณะ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2565

3 3501900358859 นายสุภาพ แกววรรณี จางเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการ 84,000.00        1 ต.ค.64 3/65 4

จางเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานบํารุงรักษา ทางบก ทางน้ํา 

และที่สาธารณะ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2565

4 3521300256753 นายนิวัตร  ดินดํา จางเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการ 84,000.00        1 ต.ค.64 4/65 4

จางเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานบํารุงรักษา ทางบก ทางน้ํา 

และที่สาธารณะ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2565

5 3640400570423 นายสุพจน  ศรีเผือด จางเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานปองกันและบรรเทา 114,000.00     1 ต.ค.64 5/65 4

สาธารณภัยและงานกูชีพกูภัย และงานอื่นๆ ที่ไดรับ

มอบหมาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

6 1509901575986 นายฉัตรชัย  ฟองรัตน จางเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานปองกันและบรรเทา 114,000.00     1 ต.ค.64 6/65 4

สาธารณภัยและงานกูชีพกูภัย และงานอื่นๆ ที่ไดรับ

มอบหมาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

564,000.00     

เอกสารอางอิง  (6)

รายละเอียดแนบทายประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ประจําไตรมาสที่ 1   (เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนธันวาคม 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)

7 1509966014636 นายธนากรณ  จันทรหลา จางเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานปองกันและบรรเทา 114,000.00     1 ต.ค.64 7/65 4

สาธารณภัยและงานกูชีพกูภัย และงานอื่นๆ ที่ไดรับ

มอบหมาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

8 1509970074320 นายทวีศักดิ์  เรือนปวน จางเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานปองกันและบรรเทา 114,000.00     1 ต.ค.64 8/65 4

สาธารณภัยและงานกูชีพกูภัย และงานอื่นๆ ที่ไดรับ

มอบหมาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

9 1739901890952 นายณฐาชิต  สงบุญสวาท จางเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานปองกันและบรรเทา 114,000.00     1 ต.ค.64 9/65 4

สาธารณภัยและงานกูชีพกูภัย และงานอื่นๆ ที่ไดรับ

มอบหมาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

10 1500701256765 นายอนันทชัย ใจกลา จางเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานปองกันและบรรเทา 114,000.00     1 ต.ค.64 10/65 4

สาธารณภัยและงานกูชีพกูภัย และงานอื่นๆ ที่ไดรับ

มอบหมาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

11 1509901253211 วาที่ รต.หญิงพิมพรรณ จางเหมาโครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการรวมในการ 19,200.00        1 ต.ค.64 11/65 4

จันทะพิงค ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

อําเภอสารภี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

ตั้งแตเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2564  

475,200.00     

ประจําไตรมาสที่ 1   (เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2564)

เทศบาลตําบลขัวมุง     อ.สารภี     จ.เชียงใหม

เอกสารอางอิง  (6)

รวม

รายละเอียดแนบทายประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสียภาษ/ี ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน

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

(2) (5)

12 3571200050525 นายสุรพงษ  มินทะนา จัดซื้อหนังสือพิมพและนิตยสารโครงการบริหารจัดการ 1,451.00          1 ต.ค.64 1/65 4

ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอสารภี ประจําปงบประมาณ

 พ.ศ.2565 ตั้งแตเดือนตุลาคม- พฤศจิกายน 2564  

จํานวน 4 รายการ  

13 0503538005881 หจก.เชียงใหม จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประจําปงบประมาณ 210,000.00     1 ต.ค.64 2/65 4

ทวีทรัพยบริการ พ.ศ.2565 (สํานักปลัด) (ต.ค.63-มี.ค.64)

14 0503538005881 หจก.เชียงใหม จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประจําปงบประมาณ 12,000.00        1 ต.ค.64 3/65 4

ทวีทรัพยบริการ พ.ศ.2565 (กองชาง) (ต.ค.63-มี.ค.64)

15 0994000188251 โรงพิมพอาสารักษา จัดซื้อบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลขัวมุง 3,981.00          20 ต.ค.64 6/65 1

ดินแดนฯ (แทนตําแหนงที่วาง)

16 1509900937515 รานทองดีทวีทรัพยพาณิชย จัดซื้อวัสดุเพื่อซอมแซมบาน กรณีเกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่ 2,135.00          25 ต.ค.64 9/65 1

จํานวน 3 รายการ

17 3501900566214 รานทองเถียร จัดซื้อถังพลาสติกพรอมฝาปดสีแดง จํานวน 3 รายการ 2,856.00          29 ต.ค.64 13/65 1

ตามโครงการปองกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

18 1853149816 รานนพคุณ จัดซื้อเทปกั้นแนวเขตสีขาว-แดง จํานวน 5 มวน 900.00             29 ต.ค.64 14/65 1

ตามโครงการปองกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

233,323.00     

รายละเอียดแนบทายประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ประจําไตรมาสที่ 1   (เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนธันวาคม 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)

19 500701258580 นายกฤษดา ตรีครุทภัณฑ จางเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานปองกันและบรรเทา 104,500.00     29 ต.ค.64 12/65 4

สาธารณภัยและงานกูชีพกูภัย และงานอื่นๆ ที่ไดรับ

มอบหมาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

(ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2564 - กันยายน 2565)

20 8580176026488 นายพชรพล จางเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานปองกันและบรรเทา 95,000.00        30 พ.ย.64 13/65 4

โชคอํานวยภรณ สาธารณภัยและงานกูชีพกูภัย และงานอื่นๆ ที่ไดรับ

มอบหมาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

(ตั้งแตเดือนธันวาคม 2564 - กันยายน 2565)

21 3509900776372 นายศรีบุตร หนอปน จางเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการ 70,000.00        30 พ.ย.64 14/65 4

จางเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานบํารุงรักษา ทางบก ทางน้ํา 

และที่สาธารณะ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2565

(ตั้งแตเดือนธันวาคม 2564 - กันยายน 2565)

22 3501900352915 นายวิทยา มารังค จางเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการ 70,000.00        30 พ.ย.64 15/65 4

จางเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานบํารุงรักษา ทางบก ทางน้ํา 

และที่สาธารณะ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2565

(ตั้งแตเดือนธันวาคม 2564 - กันยายน 2565)

23 1509901253211 วาที่ รต.หญิงพิมพรรณ จางเหมาโครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการรวมในการ 96,000.00        30 พ.ย.64 16/65 4

จันทะพิงค ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

อําเภอสารภี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

ตั้งแตเดือนธันวาคม 2564  - กันยายน 2565

435,500.00     

รายละเอียดแนบทายประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ประจําไตรมาสที่ 1   (เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนธันวาคม 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)

24 3571200050525 นายสุรพงษ  มินทะนา จัดซื้อหนังสือพิมพ ตามโครงการบริหารจัดการ 4,560.00          30 พ.ย.64 4/65 4

ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอสารภี ประจําปงบประมาณ

 พ.ศ.2565 ตั้งแตเดือนธันวาคม 2564 - กันยายน 2565

จํานวน 2 รายการ  

25 3510400336596 รานเอช็อป จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ ตามโครงการเทิดทูนสถาบัน ประจําป 1,345.00          30 พ.ย.64 25/65 1

งบประมาณ พ.ศ.2565

26 0503553006507 หจก.แดงเบเกอรรี่ จัดซื้ออาหารวางพรอมเครื่องดื่ม ตามโครงการเทิดทูนสถาบัน 500.00             3 ธ.ค.64 26/65 1

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

6,405.00         

1,714,428.00  

รวม

รวมทั้งสิ้น

รายละเอียดแนบทายประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

เอกสารอางอิง  (6)

เทศบาลตําบลขัวมุง     อ.สารภี     จ.เชียงใหม

ประจําไตรมาสที่ 1   (เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2564)
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