
          รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ

                                             ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืนมกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดอืน มีนาคม พ.ศ.2563)

                                                           เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา   จังหวัดอุตรดติถ์

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดชื้อจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตผุลสนับสนุน

เลขประจ าตวัประชาชน (3) (4) ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วันที่ เลขที่ (7)

(2) (5)

3530100379192 น้้าด่ืมตราจริมทิพย์ ค่าจัดซ้ือวัสดุส้านักงาน (น้้าด่ืม รร.อนุบาล และ 456.00 2 ม.ค.63 96/'2563 4

รร.ศูนย์เทศบาลต้าบลจริม 6 ศูนย์เดือน ม.ค.63

0533555000450 หจก.ร่วมจิตปิโตรเล่ียม ค่าจัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 14,891.70 2 ม.ค.63 97/'2563 1

มกราคม 2563  (ส้านักปลัด)

0533555000450 หจก.ร่วมจิตปิโตรเล่ียม ค่าจัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 2,448.10 2 ม.ค.63 98/'2563 1

มกราคม 2563 (กองคลัง)

0533555000450 หจก.ร่วมจิตปิโตรเล่ียม ค่าจัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 5,593.40 2 ม.ค.63 99/'2563 1

มกราคม 2563 (กองช่าง)

0533555000450 หจก.ร่วมจิตปิโตรเล่ียม ค่าจัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 2,959.10 2 ม.ค.63 100/'2563 1

มกราคม 2563 (กองสาธารณสุข)

0533555000450 หจก.ร่วมจิตปิโตรเล่ียม ค่าจัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 6,822.90 2 ม.ค.63 101/'2563 1

มกราคม 2563 (กองการศึกษา)

0533555000450 หจก.ร่วมจิตปิโตรเล่ียม ค่าจัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 6,173.60 2 ม.ค.63 102/'2563 1

มกราคม 2563 (กองการศึกษา)

'3530300179430 นายมานพ    อินตา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าทีช่่างซ่อมระบบประปา 72,000.00 2 ม.ค.63 ถึง 103/'2563 1

เดือนมกราคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2563 30 ก.ย.63

3530300143583 ร้านเออิงค์เจ็ท ค่าจ้างเหมาป้ายไวนิลโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ 3,700.00 9 ม.ค.63 116/'2563 4

ประจ้าปี 2563

เอกสารอ้างอิง '(6)



เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดชื้อจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตผุลสนับสนุน

เลขประจ าตวัประชาชน (3) (4) ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วันที่ เลขที่ (7)

(2) (5)

เอกสารอ้างอิง '(6)

3530100379192 น้้าด่ืมตราจริมทิพย์ ค่าจัดซ้ือวัสดุส้านักงาน (น้้าด่ืม รร.อนุบาล และ 420.00 3 ก.พ.63 127/'2563 4

รร.ศูนย์เทศบาลต้าบลจริม 6 ศูนย์เดือน ก.พ.63

0533555000450 หจก.ร่วมจิตปิโตรเล่ียม ค่าจัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 17,787.70 3 ก.พ.63 128/'2563 1

กุมภาพันธ์ 2563  (ส้านักปลัด)

0533555000450 หจก.ร่วมจิตปิโตรเล่ียม ค่าจัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 686.40 3 ก.พ.63 129/'2563 1

กุมภาพันธ์ 2563 (กองคลัง)

0533555000450 หจก.ร่วมจิตปิโตรเล่ียม ค่าจัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 7,326.00 3 ก.พ.63 130/'2563 1

กุมภาพันธ์ 2563 (กองช่าง)

0533555000450 หจก.ร่วมจิตปิโตรเล่ียม ค่าจัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 4,712.90 3 ก.พ.63 133/'2563 1

กุมภาพันธ์ 2563 (กองสาธารณสุข)

0533555000450 หจก.ร่วมจิตปิโตรเล่ียม ค่าจัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 5,692.90 3 ก.พ.63 131/'2563 1

กุมภาพันธ์ 2563 (กองการศึกษา)

0533555000450 หจก.ร่วมจิตปิโตรเล่ียม ค่าจัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 1,901.80 3 ก.พ.63 132/'2563 1

กุมภาพันธ์ 2563 (กองการศึกษา)

1530300061599 นายวรวิช   อินฮุย ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที[่บันทึกข้อมูลตามโครง 56,000.00 2 ม.ีค.63 161/'2563 1

การแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน ต้ังแต่วันที ่2 

มีนาคม 2563 ถึง วันที ่30 กันยายน 2563

3530100379192 น้้าด่ืมตราจริมทิพย์ ค่าจัดซ้ือวัสดุส้านักงาน (น้้าด่ืม รร.อนุบาล และ 636.00 2 ม.ีค.63 162/'2563 4

รร.ศูนย์เทศบาลต้าบลจริม 6 ศูนย์เดือน ม.ีค.63

0994000098359 องค์การค้าของ สกสค. ค่าจัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 7,703.20 2 ม.ีค.63 163/'2563 1

มีนาคม 2563  (ส้านักปลัด)

0994000098359 องค์การค้าของ สกสค. ค่าจัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 1,350.00 2 ม.ีค.63 164/'2563 1



เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดชื้อจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตผุลสนับสนุน

เลขประจ าตวัประชาชน (3) (4) ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วันที่ เลขที่ (7)

(2) (5)

เอกสารอ้างอิง '(6)

มีนาคม 2563 (กองคลัง)

0994000098359 องค์การค้าของ  สกสค. ค่าจัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 5,227.60 2 ม.ีค.63 165/'2563 1

มีนาคม 2563 (กองช่าง)

0994000098359 องค์การค้าของ สกสค. ค่าจัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 2,290.20 2 ม.ีค.63 168/'2563 1

มีนาคม 2563 (กองสาธารณสุข)

0994000098359 องค์การค้าของ  สกสค. ค่าจัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 3,465.25 2 ม.ีค.63 166/'2563 1

มีนาคม 2563 (กองการศึกษา)

0994000098359 องค์การค้าของ  สกสค. ค่าจัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 2,037.50 2 ม.ีค.63 167/'2563 1

มีนาคม 2563 (กองการศึกษา)

0994000188251 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดนค่าจัดซ้ือวัสดุส้านักงานแบบพิมพ์อาสารักษาดินแดนใบ 1,821.90 13 ม.ีค.63 IT6305821 4

เสร็จรับเงินภาษีทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้าง จ้านวน 20 เล่ม

3530300221789 นางศรีไพร   แก้วเงิน ค่าจ้างเหมาท้าอาหาร, อาหารว่างและเคร่ืองด่ืมส้าหรับผู้ 8,000.00 27 ม.ีค.63 1/19 4

เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ใน

การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVid -19)

และการจัดท้าหน้ากากอนามัยเพือ่การป้องกันตนเอง

350300143583 ร้านเออิงค์เจ็ท ค่าจ้างเหมาท้าป้ายไวนิลโครงการ/รณรงค์ (ขนาด 1.7 1,800.00 27 ม.ีค.63 129/2563 4

เมตร X 3.5 เมตร จ้านวน 1 ป้าย และ ขนาด 1 เมตร
x 2 เมตร จ้านวน 3 ป้าย) ตาม  “ โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

 2019 ( COVID - 19 ) และการจัดท้าหน้ากากอนามัย

เพือ่การป้องกันตนเอง

รวมทัง้สิ้น 243,904.15


