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ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสียภาษ/ี ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน

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

(2) (5)

1 0503538005881 หจก.เชียงใหม จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประจําปงบประมาณ 105,000.00     31 มี.ค.65 5/65 4

ทวีทรัพยบริการ พ.ศ.2565 (สํานักปลัด) (เม.ย-มิ.ย.65)

2 0503538005881 หจก.เชียงใหม จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประจําปงบประมาณ 6,000.00          31 มี.ค.65 6/65 4

ทวีทรัพยบริการ พ.ศ.2565 (กองชาง) (เม.ย-มิ.ย.65)

3 3501900027364 นายอนันต  อินทรเฟอง จัดซื้อหนังสือพิมพ ตามโครงการบริหารจัดการ 2,745.00          31 มี.ค.65 7/65 1

ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอสารภี ประจําปงบประมาณ

 พ.ศ.2565 ตั้งแตเดือนธันวาคม 2564 - กันยายน 2565

จํานวน 2 รายการ  

4 3501900561352 นายธนู  ณ เชียงใหม คาจางเหมาบริการอาหารพรอมน้ําดื่ม สําหรับกลุมบุคคล 12,050.00        3 ธ.ค.64 ใบเสร็จรับเงิน 2

กลุมเสี่ยงที่ทางราชการสั่งใหกักตัวเองในสถานการณ เลมที่ 1 เลขที่ 1

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(โควิด-19) ในพื้นที่ตําบลขัวมุง (รอบที่ 1) ประจํารอบวันที่

23 - 28 พ.ย.64

5 3501900561352 นายธนู  ณ เชียงใหม คาจางเหมาบริการอาหารพรอมน้ําดื่ม สําหรับกลุมบุคคล 23,100.00        14 ธ.ค.64 ใบเสร็จรับเงิน 2

กลุมเสี่ยงที่ทางราชการสั่งใหกักตัวเองในสถานการณ เลมที่ 1 เลขที่ 2

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(โควิด-19) ในพื้นที่ตําบลขัวมุง (รอบที่ 2) ประจํารอบวันที่

29 พ.ย. - 5 ธ.ค.64

148,895.00     รวม

รายละเอียดแนบทายประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ประจําไตรมาสที่ 2   (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2565)

เทศบาลตําบลขัวมุง     อ.สารภี     จ.เชียงใหม

เอกสารอางอิง  (6)



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสียภาษ/ี ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง
จํานวนเงินรวม

เหตุผลสนับสนุน

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

(2) (5)

6 3501900561352 นายธนู  ณ เชียงใหม คาจางเหมาบริการอาหารพรอมน้ําดื่ม สําหรับกลุมบุคคล 21,700.00        21 ธ.ค.64 ใบเสร็จรับเงิน 2

กลุมเสี่ยงที่ทางราชการสั่งใหกักตัวเองในสถานการณ เลมที่ 1 เลขที่ 3

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(โควิด-19) ในพื้นที่ตําบลขัวมุง (รอบที่ 3) ประจํารอบวันที่

6 - 12 ธ.ค.64

7 3501900561352 นายธนู  ณ เชียงใหม คาจางเหมาบริการอาหารพรอมน้ําดื่ม สําหรับกลุมบุคคล 11,750.00        30 ธ.ค.64 ใบเสร็จรับเงิน 2

กลุมเสี่ยงที่ทางราชการสั่งใหกักตัวเองในสถานการณ เลมที่ 1 เลขที่ 4

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(โควิด-19) ในพื้นที่ตําบลขัวมุง (รอบที่ 4) ประจํารอบวันที่

13 -  19 ธ.ค.64

8 3501900561352 นายธนู  ณ เชียงใหม คาจางเหมาบริการอาหารพรอมน้ําดื่ม สําหรับกลุมบุคคล 8,000.00          5 ม.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน 2

กลุมเสี่ยงที่ทางราชการสั่งใหกักตัวเองในสถานการณ เลมที่ 1 เลขที่ 5

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(โควิด-19) ในพื้นที่ตําบลขัวมุง (รอบที่ 5) ประจํารอบวันที่

20 - 26 ธ.ค.64

9 3501900561352 นายธนู  ณ เชียงใหม คาจางเหมาบริการอาหารพรอมน้ําดื่ม สําหรับกลุมบุคคล 2,400.00          12 ม.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน 2

กลุมเสี่ยงที่ทางราชการสั่งใหกักตัวเองในสถานการณ เลมที่ 1 เลขที่ 6

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(โควิด-19) ในพื้นที่ตําบลขัวมุง (รอบที่ 6) ประจํารอบวันที่

27 - 30 ธ.ค.64

43,850.00       

รายละเอียดแนบทายประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

รวม

ประจําไตรมาสที่ 2   (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2565)

เทศบาลตําบลขัวมุง     อ.สารภี     จ.เชียงใหม

เอกสารอางอิง  (6)



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสียภาษ/ี ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง
จํานวนเงินรวม

เหตุผลสนับสนุน

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

(2) (5)

10 3501900561352 นายธนู  ณ เชียงใหม คาจางเหมาบริการอาหารพรอมน้ําดื่ม สําหรับกลุมบุคคล 14,850.00        24 ม.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน 2

กลุมเสี่ยงที่ทางราชการสั่งใหกักตัวเองในสถานการณ เลมที่ 1 เลขที่ 7

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(โควิด-19) ในพื้นที่ตําบลขัวมุง (รอบที่ 7) ประจํารอบวันที่

7-16 ม.ค.65

11 3501900561352 นายธนู  ณ เชียงใหม คาจางเหมาบริการอาหารพรอมน้ําดื่ม สําหรับกลุมบุคคล 3,650.00          2 ก.พ.65 ใบเสร็จรับเงิน 2

กลุมเสี่ยงที่ทางราชการสั่งใหกักตัวเองในสถานการณ เลมที่ 1 เลขที่ 8

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(โควิด-19) ในพื้นที่ตําบลขัวมุง (รอบที่ 8) ประจํารอบวันที่

17-23 ม.ค.65

12 3501900561352 นายธนู  ณ เชียงใหม คาจางเหมาบริการอาหารพรอมน้ําดื่ม สําหรับกลุมบุคคล 8,000.00          7 ก.พ.65 ใบเสร็จรับเงิน 2

กลุมเสี่ยงที่ทางราชการสั่งใหกักตัวเองในสถานการณ เลมที่ 1 เลขที่ 9

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(โควิด-19) ในพื้นที่ตําบลขัวมุง (รอบที่ 9) ประจํารอบวันที่

24-30 ม.ค.65

13 3501900561352 นายธนู  ณ เชียงใหม คาจางเหมาบริการอาหารพรอมน้ําดื่ม สําหรับกลุมบุคคล 23,500.00        14 ก.พ.65 ใบเสร็จรับเงิน 2

กลุมเสี่ยงที่ทางราชการสั่งใหกักตัวเองในสถานการณ เลมที่ 1 

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เลขที่ 10

(โควิด-19) ในพื้นที่ตําบลขัวมุง (รอบที่ 10) ประจํารอบวันที่

31 ม.ค.-6 ก.พ.65

50,000.00       รวม

รายละเอียดแนบทายประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

เอกสารอางอิง  (6)

เทศบาลตําบลขัวมุง     อ.สารภี     จ.เชียงใหม

ประจําไตรมาสที่ 2   (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2565)



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสียภาษ/ี ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง
จํานวนเงินรวม

เหตุผลสนับสนุน

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

(2) (5)

14 3501900561352 นายธนู  ณ เชียงใหม คาจางเหมาบริการอาหารพรอมน้ําดื่ม สําหรับกลุมบุคคล 43,500.00        23 ก.พ.65 ใบเสร็จรับเงิน 2

กลุมเสี่ยงที่ทางราชการสั่งใหกักตัวเองในสถานการณ เลมที่ 1 

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เลขที่ 11

(โควิด-19) ในพื้นที่ตําบลขัวมุง (รอบที่ 11) ประจํารอบวันที่

7 - 15 ก.พ.65

15 1509900937515 รานทองดีทวีทรัพยพาณิชย จัดซื้อวัสดุเพื่อซอมแซมบานกรณีเกิดเหตุสาธารณภัย (วาตภัย) 853.00             27 ม.ค.65 ใบสงของ 2

 ในพื้นที่ตําบลขัวมุง จํานวน  3  รายการ เลมที่ 09

เลขที่ 24

44,353.00       

287,098.00     

รวม

รวมทั้งสิ้น

รายละเอียดแนบทายประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ประจําไตรมาสที่ 2   (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2565)

เทศบาลตําบลขัวมุง     อ.สารภี     จ.เชียงใหม

เอกสารอางอิง  (6)
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