
          รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ

                                             ประจ าไตรมาสที ่3 (เดอืนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดอืน มิถุนายน พ.ศ.2563)

                                                           เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา   จังหวัดอุตรดติถ์

ล าดบัที่ เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดชื้อจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตผุลสนับสนุน

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

(2) (5)

1 0994000098359 องค์การค้าของ สกสค. ค่าจัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 25,226.25 1 เม.ย.63 192/'2563 1

เมษายน 2563  (ส้านักปลัด)

2 0994000098359 องค์การค้าของ สกสค. ค่าจัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 1,396.43 1 เม.ย.63 193/'2563 1

เมษายน 2563 (กองคลัง)

3 0994000098359 องค์การค้าของ สกสค. ค่าจัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 4,204.35 1 เม.ย.63 194/'2563 1

เมษายน 2563 (กองช่าง)

4 0994000098359 องค์การค้าของ สกสค. ค่าจัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 2,022.75 1 เม.ย.63 195/'2563 1

เมษายน 2563 (กองสาธารณสุข)

5 0994000098359 องค์การค้าของ สกสค. ค่าจัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 558.05 1 เม.ย.63 196/'2563 1

เมษายน 2563 (กองการศึกษา)

6 1539900203210 นายสราวุฒิ  จิตต์ใจฉ่้า ค่าปะยางรถบรรทุกน้้า ทะเบียน บต 74 อต. 1,390.00 1 เม.ย.63 08/363 2

7 0994000098359 องค์การค้าของ สกสค. ค่าจัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 1,594.70 1 เม.ย.63 197/'2563 1

เมษายน 2563 (แผนงานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์)

8 0994000098359 องค์การค้าของ สกสค. ค่าจัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 14,633.30 1 พ.ค.63 213/'2563 1

พฤษภาคม 2563  (ส้านักปลัด)

9 0994000098359 องค์การค้าของ สกสค. ค่าจัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 500.00 1 พ.ค.63 214/'2563 1

พฤษภาคม 2563 (กองคลัง)

10 0994000098359 องค์การค้าของ สกสค. ค่าจัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 4,423.92 1 พ.ค..63 215/'2563 1

เอกสารอ้างอิง '(6)



ล าดบัที่ เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดชื้อจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตผุลสนับสนุน

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

(2) (5)

เอกสารอ้างอิง '(6)

พฤษภาคม 2563 (กองช่าง)

11 0994000098359 องค์การค้าของ สกสค. ค่าจัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 1,243.75 1 พ.ค.63 216/'2563 1

พฤษภาคม 2563 (กองการศึกษา)

12 0994000098359 องค์การค้าของ สกสค. ค่าจัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 549.00 1 พ.ค.63 217/'2563 1

พฤษภาคม 2563 (แผนงานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์)

13 0994000098359 องค์การค้าของ สกสค. ค่าจัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 1,012.92 1 พ.ค.63 218/'2563 1

พฤษภาคม 2563 (กองสาธารณสุข)

14 1539900203210 นายสราวุฒิ  จิตต์ใจฉ่้า ค่าปะยางรถบรรทุกน้้า ทะเบียน บต 74 อต. 900.00 29 พ.ค.63 7/12 2

15 0994000098359 องค์การค้าของ สกสค. ค่าจัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 804.00 1 ม.ิย.63  235/'2563 1

มิถุนายน  2563 (ส้านักปลัด)

16 0994000098359 องค์การค้าของ สกสค. ค่าจัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 195.52 1 ม.ิย.63  237/'2563 1

มิถุนายน  2563 (กองช่าง)

17 0994000098359 องค์การค้าของ สกสค. ค่าจัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 192.44 1 ม.ิย.63 238/'2563 1

มิถุนายน 2563 (กองการศึกษา)

18 0994000098359 องค์การค้าของ สกสค. ค่าจัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 1,148.55 1 ม.ิย.63 240/'2563 1

มิถุนายน 2563 (กองสาธารณสุข) 

19 0107537000882 บมจ.ธนาคารกรุงไทย ค่าจัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน โดยใช้บัตรเติมน้้ามัน 20,570.00 1 ม.ิย.63 F000000098500 1

รถราชการ (Fleet Card) ประจ้าเดือน มิถุนายน 2563

(ส้านักปลัด)

20 0107537000882 บมจ.ธนาคารกรุงไทย ค่าจัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน โดยใช้บัตรเติมน้้ามัน 860.00 1 ม.ิย.63 F000000098500 1

รถราชการ (Fleet Card) ประจ้าเดือน มิถุนายน 2563

(กองคลัง)



ล าดบัที่ เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดชื้อจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตผุลสนับสนุน

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

(2) (5)

เอกสารอ้างอิง '(6)

21 0107537000882 บมจ.ธนาคารกรุงไทย ค่าจัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน โดยใช้บัตรเติมน้้ามัน 2,342.00 1 ม.ิย.63 F000000098500 1

รถราชการ (Fleet Card) ประจ้าเดือน มิถุนายน 2563

(กองช่าง)

22 0107537000882 บมจ.ธนาคารกรุงไทย ค่าจัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน โดยใช้บัตรเติมน้้ามัน 1,110.00 1 ม.ิย.63 F000000098500 1

รถราชการ (Fleet Card) ประจ้าเดือน มิถุนายน 2563

(กองการศึกษา)

23 0107537000882 บมจ.ธนาคารกรุงไทย ค่าจัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน โดยใช้บัตรเติมน้้ามัน 1,970.00 1 ม.ิย.63 F000000098500 1

รถราชการ (Fleet Card) ประจ้าเดือน มิถุนายน 2563

(งานสวัสดิการ)

24 0107537000882 บมจ.ธนาคารกรุงไทย ค่าจัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน โดยใช้บัตรเติมน้้ามัน 2,530.00 1 ม.ิย.63 F000000098500 1

รถราชการ (Fleet Card) ประจ้าเดือน มิถุนายน 2563

(กองสาธารณสุข)

รวมทัง้สิ้น 91,377.93


