
          รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ

                                             ประจ าไตรมาสที ่4 (เดอืนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดอืน กันยายน 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 3530100379192 น้้าด่ืมตราจริมทิพย์ ค่าจัดซ้ือวัสดุส้านักงาน (น้้าด่ืม รร.อนุบาล และ 624.00 1 ก.ค.63 258/'2563 4

รร.ศูนย์เทศบาลต้าบลจริม 6 ศูนย์เดือน ก.ค.63

2 0994000098359 องค์การค้าของ สกสค. ค่าจัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 1,461.96 1 ก.ค.63 262/'2563 1

กรกฎาคม 2563 (กองสาธารณสุข)

3 0107537000882 บมจ.ธนาคารกรุงไทย ค่าจัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน โดยใช้บัตรเติมน้้ามัน 20,570.00 13 ก.ค.63 F000000098500 1

รถราชการ (Fleet Card) ประจ้าเดือน มิถุนายน 2563

(ส้านักปลัด)

4 0107537000882 บมจ.ธนาคารกรุงไทย ค่าจัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน โดยใช้บัตรเติมน้้ามัน 860.00 13 ก.ค.63 F000000098500 1

รถราชการ (Fleet Card) ประจ้าเดือน มิถุนายน 2563

(กองคลัง)

5 0107537000882 บมจ.ธนาคารกรุงไทย ค่าจัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน โดยใช้บัตรเติมน้้ามัน 2,342.00 13 ก.ค.63 F000000098500 1

รถราชการ (Fleet Card) ประจ้าเดือน มิถุนายน 2563

(กองช่าง)

6 0107537000882 บมจ.ธนาคารกรุงไทย ค่าจัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน โดยใช้บัตรเติมน้้ามัน 1,110.00 13 ก.ค.63 F000000098500 1

รถราชการ (Fleet Card) ประจ้าเดือน มิถุนายน 2563

(กองการศึกษา)

7 0107537000882 บมจ.ธนาคารกรุงไทย ค่าจัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน โดยใช้บัตรเติมน้้ามัน 1,110.00 13 ก.ค.63 F000000098500 1

รถราชการ (Fleet Card) ประจ้าเดือน มิถุนายน 2563

เอกสารอ้างอิง '(6)



ล าดบัที่ เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดชื้อจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตผุลสนับสนุน

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

(2) (5)

เอกสารอ้างอิง '(6)

(กองการศึกษา)

8 0107537000882 บมจ.ธนาคารกรุงไทย ค่าจัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน โดยใช้บัตรเติมน้้ามัน 1,970.00 13 ก.ค.63 F000000098500 1

รถราชการ (Fleet Card) ประจ้าเดือน มิถุนายน 2563

(งานสวัสดิการ)

9 0107537000882 บมจ.ธนาคารกรุงไทย ค่าจัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน โดยใช้บัตรเติมน้้ามัน 1,970.00 13 ก.ค.63 F000000098500 1

รถราชการ (Fleet Card) ประจ้าเดือน มิถุนายน 2563

(กองสาธารณสุข)

10 3530100379192 น้้าด่ืมตราจริมทิพย์ ค่าจัดซ้ือวัสดุส้านักงาน (น้้าด่ืม รร.อนุบาล และ 480.00 3 ส.ค.63 297/'2563 4

รร.ศูนย์เทศบาลต้าบลจริม 6 ศูนย์เดือน ส.ค.63

11 0994000098359 องค์การค้าของ สกสค. ค่าจัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 270.12 3 ส.ค.63 301/'2563 1

สิงหาคม 2563 (กองสาธารณสุข)

12 0107537000882 บมจ.ธนาคารกรุงไทย ค่าจัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน โดยใช้บัตรเติมน้้ามัน 20,778.00 13 ส.ค.63 F000000098514 1

รถราชการ (Fleet Card) ประจ้าเดือน กรกฎาคม 2563

(ส้านักปลัด)

13 0107537000882 บมจ.ธนาคารกรุงไทย ค่าจัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน โดยใช้บัตรเติมน้้ามัน 3,095.79 13 ส.ค.63 F000000098514 1

รถราชการ (Fleet Card) ประจ้าเดือน กรกฎาคม 2563

(กองช่าง)

14 0107537000882 บมจ.ธนาคารกรุงไทย ค่าจัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน โดยใช้บัตรเติมน้้ามัน 3,065.33 13 ส.ค.63 F000000098514 1

รถราชการ (Fleet Card) ประจ้าเดือน กรกฎาคม 2563

(กองการศึกษา)

15 0107537000882 บมจ.ธนาคารกรุงไทย ค่าจัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน โดยใช้บัตรเติมน้้ามัน 3,343.46 13 ส.ค.63 F000000098514 1

รถราชการ (Fleet Card) ประจ้าเดือน กรกฎาคม 2563



ล าดบัที่ เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดชื้อจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตผุลสนับสนุน

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

(2) (5)

เอกสารอ้างอิง '(6)

(กองสาธารณสุขฯ)

16 0107537000882 บมจ.ธนาคารกรุงไทย ค่าจัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน โดยใช้บัตรเติมน้้ามัน 5,438.69 13 ส.ค.63 F000000098514 1

รถราชการ (Fleet Card) ประจ้าเดือน กรกฎาคม 2563

(งานสวัสดิการ)

17 1530700095121 ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล ค่าจ้างเหมาจัดท้าป้ายไวนิลโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 430.00 13-ส.ค.-63 4/'2563 4

ของบทบาทสตรี

18 1530700095121 ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล ค่าจ้างเหมาจัดท้าป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบรม 570.00 20-ส.ค.-63 4/'19 4

ราชชนนีพันปีหลวง

19 1530700095121 ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล ค่าจ้างเหมาจัดท้าป้ายไวนิล โครงการวันแม่แห่งชาติ 270.00 20-ส.ค.-63 4/'19 4

20 35308800276035 นางสาวสุวัจจี  นาคหมู ค่าจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 3,750.00 20-ส.ค.-63 01/'03 3

ส้าหรับการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที3่ ประจ้าปี 

พ.ศ.2563

21 1530700095121 ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล ค่าจ้างเหมาท้าป้ายไวนิลโครงการป้องกันควบคุมปัญหา 430.00 25-ส.ค.-63 6/'11 4

ยาเสพติด ประจ้าปี 2563

22 3530300238428 นายสมนึก   อ๊อดกัน จ่ายค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืมโครงการก้าจัดขยะมูลฝอย 15,000.00 25-ส.ค.-63 ,0011/005 3

แบบประชาชนมีส่วนร่วม ปี 2563

23 0994000098359 องค์การค้าของ สกสค. ค่าจัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 436.20 1 ก.ย.63 333/'2563 1

กันยายน 2563 (ส้านักปลัด)

24 0994000098359 องค์การค้าของ สกสค. ค่าจัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 2,407.04 1 ก.ย.63 334/'2563 1

กันยายน 2563 (กองช่าง)

25 0994000098359 องค์การค้าของ สกสค. ค่าจัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 223.10 1 ก.ย.63 335/'2563 1

กันยายน 2563 (กองการศึกษา)



ล าดบัที่ เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดชื้อจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตผุลสนับสนุน

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

(2) (5)

เอกสารอ้างอิง '(6)

26 0994000098359 องค์การค้าของ สกสค. ค่าจัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 261.72 1 ก.ย.63 336/'2563 1

กันยายน 2563 (กองสาธารณสุข)

27 3530100379192 น้้าด่ืมตราจริมทิพย์ ค่าจัดซ้ือวัสดุส้านักงาน (น้้าด่ืม รร.อนุบาล และ 528.00 1 ก.ย.63 332/'2563 4

รร.ศูนย์เทศบาลต้าบลจริม 6 ศูนย์เดือน ก.ย.63

28 350300143583 ร้านเอ อิงค์เจ็ท ค่าจัดท้าป้ายไวนิล  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน 450.00 10 ก.ย.63 2563/492 4

เด็กและเยาวชนต้าบลจริม จ้านวน 1 ป้าย

29 350300143583 ร้านเอ อิงค์เจ็ท ค่าจัดท้าป้ายไวนิลโครงการฝึกทักษะส้าหรับผู้สูงอายุและ 500.00 10 ก.ย.63 2563/487 4

ผู้พิการ จ้านวน 1 ป้าย

30 0107537000882 บมจ.ธนาคารกรุงไทย ค่าจัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน โดยใช้บัตรเติมน้้ามัน 14,305.00 13 ก.ย.63 F000000098519 1

รถราชการ (Fleet Card) ประจ้าเดือน สิงหาคม 2563

(ส้านักปลัด)

31 0107537000882 บมจ.ธนาคารกรุงไทย ค่าจัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน โดยใช้บัตรเติมน้้ามัน 5,659.00 13 ก.ย.63 F000000098519 1

รถราชการ (Fleet Card) ประจ้าเดือน สิงหาคม 2563

(กองช่าง)

32 0107537000882 บมจ.ธนาคารกรุงไทย ค่าจัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน โดยใช้บัตรเติมน้้ามัน 3,415.00 13 ก.ย.63 F000000098519 1

รถราชการ (Fleet Card) ประจ้าเดือน สิงหาคม 2563

(กองการศึกษา)

33 0107537000882 บมจ.ธนาคารกรุงไทย ค่าจัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน โดยใช้บัตรเติมน้้ามัน 2,340.00 13 ก.ย.63 F000000098519 1

รถราชการ (Fleet Card) ประจ้าเดือน สิงหาคม 2563

(กองสาธารณสุขฯ)

34 0107537000882 บมจ.ธนาคารกรุงไทย ค่าจัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน โดยใช้บัตรเติมน้้ามัน 6,070.00 13 ก.ย.63 F000000098519 1

รถราชการ (Fleet Card) ประจ้าเดือน สิงหาคม 2563



ล าดบัที่ เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดชื้อจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตผุลสนับสนุน

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

(2) (5)

เอกสารอ้างอิง '(6)

(งานสวัสดิการ)

35 350300143583 ร้านเอ อิงค์เจ็ท ค่าจ้างเหมาจัดท้าป้ายไวนิลโครงการ (ขนาด 1 เมตร X3 4,350.00 18 ก.ย.63 2563/491 4

เมตร) จ้านวน 1 ป้าย และป้าย รณรงค์ให้ความรู้ (ขนาด

1 เมตร x 2 เมตร ) จ้านวน 13 ป้าย ตาม โครงการอบรม

หมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ เทศบาลต้าบลจริม ประจ้า

ปีงบประมาณ 2563

36 350300143583 ร้านเอ อิงค์เจ็ท ค่าจ้างเหมาจัดท้าป้ายไวนิลโครงการ (ขนาด 2 เมตร x 4.5 1,350.00 18 ก.ย.63 2563/490 4

เมตร ) จ้านวน 1 ผืน ตามโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหา

ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE ภายใต้กิจกรรมอบรมเชิง

แนวปฏิบัติการเสริมพลังเยาวชน ห่างไกลยาเสพติด ประจ้าปี

2563

37 3530300238428 นายสมนึก   อ๊อดกัน จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 50,000.00 29 ก.ย.63 001/012 3

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ประจ้าปีงบ

ประมาณ 2563 วันที ่9-10 กันยายน 2563 ณ ขุนฝาง

สวนม้าโฮมสเตย์

38 1530300054487 นางสุนิสา  บัวสุก จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 40,000.00 29 ก.ย.63 001/012 3

โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER

ONE ภายใต้กิจกรรมอบรมเชิงแนวปฏิบัติการเสริมพลังเยา

ชน ห่างไกลยาเสพติด ประจ้าปี 2563

รวมทัง้สิ้น 221,234.41


