
童瑞軒前脚討
篭れ地軸珊「盲　や皿前融合洲軸露物n細請

珊肌___⑤Q__囲輔如拙__出銭軸

議場打つ言論倒「綿飴鍋「油壷精細聞手搭1鞘品霜錨

忠地∴地「肌晒湘諦前場命的せ湘前脚1

細拙論肌蹴輔剛胸中n「諭緬「諦観掴轟萌噂「酬・乱読齢の

計捕捉㊥鑓萌」i

細雨n「細浦輔弼細岡珊脚掴調n「盲朋や音帆綱約両「都

南揃n「諦「細∩萌紙描恥晶堀口脚等紳輔餓壷諭競闘抑制「鋤

綱弱轟軸綱蕪)晶楠珊軽覇暗証珊軸柵珊冊棚.既約翻崩諦

踊制般銃も髄航続露「謝雨読宙前脚輸掛物需品盲○⑥。胡00め丘痛論言。

臨月肌般b納品棚聯壷醐「脚静満函∩高畠乱n闇討描圃壷…醐発

癌「論理「競甑闘端「脱藩棚輔脚南「繭駕紬「轟「綱崎脚晶

珊轟堅調講説　紳輔謙　醐即轟醐醐請轟「暗諒闇増車脚「雪

崩揮口論菰葡阜南端謙相即紳輔.蝶b飢班旧繭網棚∩細謂胴肌。競

寄諸肌肌轟山師「U

恥/
細論軸壷明

毎轟誘軸棚「)

J勧抑制1訪「U飢∩溺舌端胴「

一二土

(物置洞「講読前「爺朝露潮翻)

地質圃「n「網棚舘Uf調号∩や「盲1猷n用い佃

邸①「録つむn「盲∩郎桐角や

(物置型鋤鍋満「補)

調「肌湘肌請品種別∩醐盲端物1



วันที่ เลขที่

1 ๐ ๑๐๓๕ ๑๕๐๒๒ ๘๙ ๘ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สหเตลวาณิชย์ จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง (กองคลัง) 50,000.00       1-ต.ค.-63 1/2564
2 ๐ ๑๐๓๕ ๑๕๐๒๒ ๘๙ ๘ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สหเตลวาณิชย์ จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง (กองช่าง) 100,000.00     1-ต.ค.-63 2/2564
3 ๐ ๑๐๓๕ ๑๕๐๒๒ ๘๙ ๘ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สหเตลวาณิชย์ จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง (ส านักปลัด) 100,000.00     1-ต.ค.-63 3/2564
4 ๐ ๑๐๓๕ ๑๕๐๒๒ ๘๙ ๘ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สหเตลวาณิชย์ จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง (ดับเพลิง ส านักปลัด) 40,000.00       1-ต.ค.-63 4/2564
5 ๐ ๑๐๓๕ ๑๕๐๒๒ ๘๙ ๘ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สหเตลวาณิชย์ จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง (กองสาธารณสุข) 100,000.00     1-ต.ค.-63 5/2564
6 ๓ ๗๔๐๓ ๐๐๘๘๙ ๕๘ ๓ นายอภิชัย ก.ศรีสุวรรณ จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอร่ี) 7,000.00         28-ต.ค.-63 6/2565
7 ๓ ๗๔๐๓ ๐๐๘๘๙ ๕๘ ๓ นายอภิชัย ก.ศรีสุวรรณ จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอร่ี) 2,600.00         30-ต.ค.-63 7/2564

8 ๑ ๑๐๒๐ ๐๒๐๖๔ ๓๔ ๐ นางสาวพรรณธิกา ว่องวุฒิ จ้างเหมาเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง รถจักร
 ยานยนต์ หมายเลขทะเบยีน 1กน-746

120.00            2-ต.ค.-63 1/2564

9 ๓ ๔๑๐๑ ๐๑๕๑๕ ๖๐ ๑ นางสาวเกศ สุภะดี
จ้างเหมาบคุคลท าความสะอาดอาคาร 
นางสาวเกศ สุภะดี

132,000.00     9-ต.ค.-63 2/2564

10 ๐ ๗๓๕๕ ๑๘๐๐๐ ๐๑ ๘
บริษัทโตโยต้านครปฐม ผู้
จ าหน่ายโตโยต้าจ ากัด

จ้างเหมาซ่อมรถบรรทกุนั่ง สองตอน 
TOYOTA หมายเลขทะเบยีน กข 8255

7,940.47         28-ต.ค.-63 3/2564

11 ๐ ๗๔๓๕ ๔๔๐๐๐ ๓๘ ๙
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด โปรวายเดอร์
 ซัพพลาย (๒๐๐๑)

จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์เอกสาร 
หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0109

1,209.00         30-ต.ค.-63 4/2564

12 ๐ ๗๔๕๕ ๕๔๐๐๐ ๘๓ ๙ บริษัท ฤตธนา รียูส
 จ้างเหมาก าจัดขยะมูลฝอยภายในเขต
เทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ 

588,600.00     9-ต.ค.-63 1/2564

รวมทั้งสิ้น 1,129,469.47 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรอืผู้ได้รบัการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรอืข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าเดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563

...............เทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา...............

ล าดับที่
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง
(4)

 จ านวนเงนิรวม
ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน
(7)



(3) ระบชุื่อผู้ประกอบการ

(7) ระบเุหตุผลสนับสนุนในการจัดซ้ือจัดจ้างนั้น โดยใหร้ะบเุปน็เลขอ้างอิง ดังนี้ 
     1 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือกรมบญัชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 
                   ยกเว้นการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
     2 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
     3 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญัหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                   ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561                                                                                                       
     4 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1 - 3

หมายเหตุ  :  เงือ่นไขการบันทึกข้อมลู
(1) ระบลุ าดับที่เรียงตามล าดับวันที่ที่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง
(2) ระบเุลขประจ าตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ

(4) ระบรุายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวัสดุส านักงาน ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เปน็ต้น
(5) ระบจุ านวนเงินรวมที่มีการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการใหร้วมจ านวนเงินที่จัดซ้ือจัดจ้างทกุรายการ 
(6) ระบวัุนที/่เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน


	img276
	สขร. -ต.ค.

