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วันที่ เลขที่

1 ๐ ๗๓๓๕ ๔๒๐๐๐ ๒๙ ๒ หจก. ปฐมครุภัณฑ์ โอ เอ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 4,835.00      1-เม.ย.-64 30/2564 1
2 ๐ ๑๐๓๕ ๑๕๐๒๒ ๘๙ ๘ หจก. สหเตลวาณิชย์ จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง (กองสาธารณสุข) 95,000.00    26-เม.ย.-64 31/2564 1
3 ๐ ๗๓๓๕ ๔๒๐๐๐ ๒๙ ๒ หจก. ปฐมครุภัณฑ์ โอ เอ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ตรายาง) 1,240.00      21-พ.ค.-64 32/2564 1
4 ๐ ๗๓๓๕ ๔๒๐๐๐ ๒๙ ๒ หจก. ปฐมครุภัณฑ์ โอ เอ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ตรายาง) 2,615.00      31-พ.ค.-64 33/2564 1
5 ๐ ๗๔๓๕ ๔๔๐๐๐ ๓๘ ๙ หจก. โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (๒๐๐๑) จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) 18,760.00    4-ม.ิย.-64 34/2564 1
6 ๐ ๗๓๓๕ ๔๒๐๐๐ ๒๙ ๒ หจก. ปฐมครุภัณฑ์ โอ เอ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ตรายาง) 3,666.00      16-มิ.ย.-64 35/2564 1
7  ๓ ๑๐๒๒ ๐๒๐๐๘ ๓๒ ๖ บางกอกภัณฑ์ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) 36,000.00    17-มิ.ย.-64 36/2564 1
8 ๐ ๗๓๓๕ ๔๒๐๐๐ ๒๙ ๒ หจก. ปฐมครุภัณฑ์ โอ เอ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ตรายาง) 625.00         21-มิ.ย.-64 37/2564 1

9 ๓ ๗๔๐๓ ๐๐๗๘๓ ๕๕ ๖ น.ส.ผกาภรณ์ ทองสิมา
จ้างเหมาจัดหาอาหารและน้ าด่ืม ใหก้ับผู้สัมผัส
ผู้ปว่ยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ที่ถูกกักกันตัวในสถานที่ควบคุม

10,800.00    20-พ.ค.-64 31/2564 1

10 ๓ ๗๔๐๓ ๐๐๒๔๒ ๓๑ ๘ นางกระแสร จริยศ
จ้างเหมาส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบยีนสัตว์ ภายในเขตเทศบาลต าบลเกษตร
พัฒนา ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๔ 

3,063.00      25-พ.ค.-64 33/2564 1

11 ๓ ๗๔๐๓ ๐๐๗๘๓ ๕๕ ๖ น.ส.ผกาภรณ์ ทองสิมา
จ้างเหมาจัดหาอาหารและน้ าด่ืม ใหก้ับผู้สัมผัส
ผู้ปว่ยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ที่ถูกกักกันตัวในสถานที่ควบคุม

1,890.00      28-พ.ค.-64 34/2564 1

12 ๓ ๗๔๐๓ ๐๐๗๘๓ ๕๕ ๖ น.ส.ผกาภรณ์ ทองสิมา
จ้างเหมาจัดหาอาหารและน้ าด่ืม ใหก้ับผู้สัมผัส
ผู้ปว่ยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ที่ถูกกักกันตัวในสถานที่ควบคุม

1,350.00      8-ม.ิย.-64 35/2564 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรอืผู้ได้รบัการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรอืข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ ..3.. (เดือน ...เมษายน... พ.ศ. ..2564.. ถึง เดือน ...มถุินายน... พ.ศ. ..2564..)

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

ล าดับ
ที่

(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง
(4)

 จ านวนเงนิรวม
ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน

(7)



วันที่ เลขที่

ล าดับ
ที่

(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง
(4)

 จ านวนเงนิรวม
ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน

(7)

13 1 1020 02064 34 0 นางสาวพรรณธิกา ว่องวุฒิ
จ้างเหมาเปล่ียนแบตเตอร่ี รถจักรยาน ยนต์ 
ทบ. 1กน-746

580.00         8-ม.ิย.-64 36/2564 1

14 ๐ ๗๔๕๕ ๕๕๐๐๑ ๖๘ ๕
บริษัท ไชยรุ่งเรือง วอเตอร์ เซอร์วิส 
จ ากัด

จ้างเหมาซ่อมแซมหอถัง-บอ่น้ าบาดาลบริเวณ
บา้นนางยม เกตุแก้ว หมู่ที่ 4 

50,718.00    22-มิ.ย.-64 37/2564 1

15 ๓ ๗๔๐๓ ๐๐๗๘๓ ๕๕ ๖ น.ส.ผกาภรณ์ ทองสิมา
จ้างเหมาจัดหาอาหารและน้ าด่ืม ใหก้ับผู้สัมผัส
ผู้ปว่ยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ที่ถูกกักกันตัวในสถานที่ควบคุม

8,100.00      23-มิ.ย.-64 38/2564 1

16 ๓ ๗๔๐๓ ๐๐๗๘๓ ๕๕ ๖ น.ส.ผกาภรณ์ ทองสิมา
จ้างเหมาจัดหาอาหารและน้ าด่ืม ใหก้ับผู้สัมผัส
ผู้ปว่ยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ที่ถูกกักกันตัวในสถานที่ควบคุม

19,845.00    28-มิ.ย.-64 39/2564 1

รวมทั้งสิ้น 259,087.00 

(3) ระบชุื่อผู้ประกอบการ

(6) ระบวัุนที/่เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

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

(4) ระบรุายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวัสดุส านักงาน ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เปน็ต้น
(5) ระบจุ านวนเงินรวมที่มีการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการใหร้วมจ านวนเงินที่จัดซ้ือจัดจ้างทกุรายการ 



วันที่ เลขที่

ล าดับ
ที่

(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง
(4)

 จ านวนเงนิรวม
ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน

(7)

(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
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