


ล ำดบั
ที่

(๑)
1 23 ก.ค.64 137/2564
2 10 ส.ค.64 201/2564
3 10 ส.ค.64 202/2564
4 13 ส.ค.64 203/2564
5 2 ก.ย.64 027/1345
6 จ้างท าปา้ยไวนลิโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบคุลากรฯลฯ 2 ก.ย.64 159/89
7 3 ก.ย.64 -
8 20 ก.ย.64 128/6361
9 30 ก.ย.64 -

10 30 ก.ย.64 -
11 30 ก.ย.64 -
12 30 ก.ย.64 -
13 30 ก.ย.64 -
14 30 ก.ย.64 -
15 30 ก.ย.64 -
16 30 ก.ย.64 -
17 30 ก.ย.64 -
18 30 ก.ย.64 -
19 30 ก.ย.64 -

0505538000929 บ.เพิม่พูลปิโตรเลียม (9999) จก.

รำยละเอียดแนบทำ้ยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดชือ้จัดจ้ำงหรือผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ
ประจ ำไตรมำสที ่4 (เดอืน กรกฎำคม  พ.ศ. ๒๕๖4  ถึงเดอืน กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖4)

เทศบำลต ำบลจอมทอง
เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี/ จ ำนวนเงินรวม

(๕)
วันที่ เลขที่

(๗)
เลขประจ ำตวัประชำชน

(๒) (๓) (๔)
ทีจ่ัดชือ้จัดจ้ำง

ชือ่ผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุีจ่ัดชือ้จัดจ้ำง
เอกสำรอ้ำงอิง(๖) 

เหตผุลสนับสนุน

1จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงฯ โครงการควบคุมและปอ้งกันโรคไข้เลือดออก 3,780.00          
1500201199690 นายพงศธร  ปญัญาจักร จ้างปฏบิติังานการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่น 11 ส.ค.64-30 ก.ย.64 15,096.00        
1509900936501 นายวสันต์  หมูแ่ม่ริม จ้างปฏบิติังานการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่น 11 ส.ค.64-30 ก.ย.64 15,096.00        
1509901573835 นางสาวกิ่งกาญจน ์ ดิษกุล จ้างปฏบิติังานการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่น 16 ส.ค.64-30 ก.ย.64 13,645.00        

จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนกองช่าง ต.ค.64-มี.ค.65

0505538000929 บ.เพิม่พูลปิโตรเลียม (9999) จก. จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนงานปอ้งกันฯ ต.ค.64-มี.ค.65 133,473.60      

3510300401621 นางพีรญา    พลเมฆ จา้งเหมาปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนเทศบาลฯ เดือน ต.ค.64 - มี.ค.65 54,000.00        

0505538000929

0505538000929
0505538000929 34,635.60        

58,066.56        จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนกองการศึกษา ต.ค.64-ก.ย.65

23500200295811 ภมูิใจถ่ายเอกสาร จ้างพิมพ์เอกสารโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบคุลากรฯลฯ 2,210.00          

1
1

1
1
1

2
2
1
1

บ.เพิม่พูลปิโตรเลียม (9999) จก. จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนงานก าจัดขยะฯ ต.ค.64-มี.ค.65 250,715.88      

917.00             ร้านล้ิมคูณเฮง วัสดุโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบคุลากรฯลฯ
2,340.00          

0505538000929 บ.เพิม่พูลปิโตรเลียม (9999) จก.
บ.เพิม่พูลปิโตรเลียม (9999) จก.

1
1
1

บ.เพิม่พูลปิโตรเลียม (9999) จก. จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนส านกัปลัด ต.ค.64-มี.ค.65 139,610.64      

1500200130696 นางสาวอังคณา   จายสาย จา้งเหมาปฏิบัติงานครูผู้ดูแลเด็กโรงเรียนฯ เดือน ต.ค.64 - มี.ค.65

1

นางทัศนยี์   สุต๋าค า จา้งเหมาปฏิบัติงานแม่บ้านโรงเรียนเทศบาลฯ เดือน ต.ค.64 - มี.ค.65 54,000.00        3500200682296

0505538000929

60,000.00        

1500200022364 ร้านจอมทองท าปา้ย 480.00             2

1

1
1500200123207 นางสาวปาริชาติ   ชุมภศูรี จา้งเหมาปฏิบัติงานครูผู้ดูแลเด็กโรงเรียนฯ เดือน ต.ค.64 - มี.ค.65 60,000.00        1

บ.เพิม่พูลปิโตรเลียม (9999) จก. จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนกองคลัง ต.ค.64-มี.ค.65 3,799.20          

นางสมอน  จาถานนั จา้งท ากระเป๋าใส่เอกสารโครงการอบรมสัมมนาเพือ่พัฒนาบุคลากรฯลฯ

บ.เพิม่พูลปิโตรเลียม (9999) จก. จดัซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนงานบริการสาธารณสุขฯ ต.ค.64-มี.ค.65

3500200803484
4101500009638

90,117.60        
0505538000929



ล ำดบั
ที่

(๑)
20 30 ก.ย.64 -
21 30 ก.ย.64 -
22 30 ก.ย.64 -
23 30 ก.ย.64 -
24 30 ก.ย.64 -
25 30 ก.ย.64 -
26 30 ก.ย.64 -
27 30 ก.ย.64 -
28 30 ก.ย.64 -
29 30 ก.ย.64 -
30 30 ก.ย.64 -
31 30 ก.ย.64 -
32 30 ก.ย.64 -
33 30 ก.ย.64 -
34 30 ก.ย.64 -
35 30 ก.ย.64 -
36 30 ก.ย.64 -
37 30 ก.ย.64 -
38 30 ก.ย.64 -1500200118637 นายวัฒนา   กุณาธรรม จา้งเหมาปฏิบัติงานด้านการบ ารุงรักษาถนนฯ เดือน ต.ค.64 - มี.ค.65 54,000.00        1

1509901278396 นางสาวพิมพ์ผกา  กาวิน ปฏิบัติงานเจา้หน้าทีก่ารเงินงานกจิการประปา เดือน ต.ค.64 - มี.ค.65 54,000.00        1
3500200016938 นายประเสริฐ   ชุมภศูรี จา้งเหมาปฏิบัติงานด้านการบ ารุงรักษาถนนฯ เดือน ต.ค.64 - มี.ค.65 54,000.00        1

3500200663852 นายยุวกรณ์   ค าวัน จา้งเหมาปฏิบัติงานด้านการบ ารุงรักษาถนนฯ เดือน ต.ค.64 - มี.ค.65 54,000.00        1
3500200455389 นายจรูญ   ธรรมดา จา้งเหมาปฏิบัติงานเจา้หน้าทีป่ระปา เดือน ต.ค.64 - มี.ค.65 54,000.00        1

1500200143682 นางสาววรัชญ์ฐภคั   ศรีเปง็ จา้งเหมาปฏิบัติงานการแพทยฉ์กุเฉนิ เดือน ต.ค.64 - มี.ค.65 54,000.00        1
3500200159313 นายนพิล   มาลาตุ๋ย จา้งเหมาปฏิบัติงานด้านการบ ารุงรักษาถนนฯ เดือน ต.ค.64 - มี.ค.65 54,000.00        1

3500200823701 นายทองค า    ต๊ะมัง จา้งเหมาปฏิบัติงานการแพทยฉ์กุเฉนิ เดือน ต.ค.64 - มี.ค.65 54,000.00        1
1509901387608 นางสาวณัฐพัชร์    ต๊ะวัน จา้งเหมาปฏิบัติงานการแพทยฉ์กุเฉนิ เดือน ต.ค.64 - มี.ค.65 54,000.00        1

1509900936501 นายวสันต์  หมูแ่ม่ริม จา้งปฏิบัติงานการแพทยฉ์กุเฉนิท้องถิ่น เดือน ต.ค.64 - มี.ค.65 54,000.00        1
1500201199690 นายพงศธร  ปญัญาจักร จา้งปฏิบัติงานการแพทยฉ์กุเฉนิท้องถิ่น เดือน ต.ค.64 - มี.ค.65 54,000.00        1

3500200482386 นางอัมพร   โท๊ะวัง จา้งเหมาปฏิบัติงานแม่บ้านศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กฯ เดือน ต.ค.64 - มี.ค.65 54,000.00        1
1509901573835 นางสาวกิ่งกาญจน ์ ดิษกุล จา้งปฏิบัติงานการแพทยฉ์กุเฉนิท้องถิ่น เดือน ต.ค.64 - มี.ค.65 54,000.00        1

3500200490133 นางวันเพ็ญ   บญุศรีไหว จา้งเหมาปฏิบัติงานครูผู้สอนชั้น ป.1/2 เดือน ต.ค.64 - มี.ค.65 60,000.00        1
1509901143962 นางสาวจิราพรรณ   จันทิมา 60,000.00        1จา้งเหมาปฏิบัติงานครูผู้ดูแลเด็กศูนยเ์ด็กฯ เดือน ต.ค.64 - มี.ค.65

1509900800196 นางสาวศิริพร   บญุมาตา จา้งเหมาปฏิบัติงานครูผู้สอนชั้น ป.2/2 เดือน ต.ค.64 - มี.ค.65 60,000.00        1
1500200108402 นายประสิทธิ์   เตวัง จา้งเหมาปฏิบัติงานครูสอนคอมพิวเตอร์ เดือน ต.ค.64 - มี.ค.65 60,000.00        1

3500200857819 นายช านาญ   ค าอุด จา้งเหมาปฏิบัติงานคนสวนโรงเรียนเทศบาลฯ เดือน ต.ค.64 - มี.ค.65 54,000.00        1
5500200014478 นางนภิา   สุปนิโน จา้งเหมาปฏิบัติงานครูผู้สอนชั้น ป.2/1 เดือน ต.ค.64 - มี.ค.65 60,000.00        1

เทศบำลต ำบลจอมทอง
เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี/

ชือ่ผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุีจ่ัดชือ้จัดจ้ำง
จ ำนวนเงินรวม เอกสำรอ้ำงอิง(๖) 

เหตผุลสนับสนุน
เลขประจ ำตวัประชำชน ทีจ่ัดชือ้จัดจ้ำง

วันที่ เลขที่
(๒) (๓) (๔) (๕) (๗)

รำยละเอียดแนบทำ้ยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดชือ้จัดจ้ำงหรือผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ
ประจ ำไตรมำสที ่4 (เดอืน กรกฎำคม  พ.ศ. ๒๕๖4  ถึงเดอืน กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖4)



ล ำดบั
ที่

(๑)
39 30 ก.ย.64 -
40 30 ก.ย.64 -
41 30 ก.ย.64 -
42 30 ก.ย.64 -
43 30 ก.ย.64 -
44 30 ก.ย.64 -
45 30 ก.ย.64 -
46 30 ก.ย.64 -
47 30 ก.ย.64 -

รวมทัง้สิน้
หมำยเหต ุ: เงือ่นไขกำรบนัทกึขอ้มลู

(1) ระบลุ าดับที่เรียงตามล าดับวันท่ีท่ีมีการจัดซ้ือจัดจ้าง
(2) ระบเุลขประจ าตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
(3) ระบชุื่อผู้ประกอบการ
(4) ระบรุายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวัสดุส านกังาน ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เปน็ต้น
(5) ระบจุ านวนเงินรวมที่มีการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง  กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการใหร้วมจ านวนเงินที่จัดซ้ือจัดจ้างทุกรายการ
(6) ระบวุันที่/เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนงัสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(7) ระบเุหตุผลสนบัสนนุในการจัดซ้ือจัดจ้างนัน้  โดยใหร้ะบเุปน็เลขอ้างอิง ดังนี้
     1 หมายถึง  การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนงัสือกรมบญัชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322  ลงวันที่ 24 สิงหาคม  2560

2,533,983.08  
1589900074843 นายพงศธร   โอบอ้อม จ้างเหมาคัดแยกขยะ เดือน ต.ค.64 - มี.ค.65 54,000.00        1

1500200025981 นายวิทยา    ธรรมดา จ้างเหมาปฏบิติังานด้านงานปอ้งกันฯ เดือน ต.ค.64 - มี.ค.65 54,000.00        1
3500200887831 นายจักรพงษ์   แก้วใจกัน จ้างเหมาคัดแยกขยะ เดือน ต.ค.64 - มี.ค.65 54,000.00        1

นายพงษ์พิพัฒน ์ แสนวงค์มา 54,000.00        1

1500200011654 นายนราศักด์ิ   วิระราช จ้างเหมาปฏบิติังานด้านงานปอ้งกันฯ เดือน ต.ค.64 - มี.ค.65 54,000.00        1
1500200110881 นายมงคล    อุปนนัท์ จ้างเหมาปฏบิติังานด้านงานปอ้งกันฯ เดือน ต.ค.64 - มี.ค.65 54,000.00        1

จ้างเหมาปฏบิติังานด้านงานปอ้งกันฯ เดือน ต.ค.64 - มี.ค.65
3500200469606 นายพงศกร   เรือนแก้ว จ้างเหมาปฏบิติังานด้านงานปอ้งกันฯ เดือน ต.ค.64 - มี.ค.65 54,000.00        1
1509963032901

3500200457209 นางสุทิศ   แก้ววันดี ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดส านักงานฯ เดือน ต.ค.64 - มี.ค.65 54,000.00        1
1509900831954 นางสาวเบญจพร  ต้อตานา ปฏิบัติงานศูนย์ความเป็นเลิศเทศบาลต าบลจอมทอง เดือน ต.ค.64-ม.ีค.65 54,000.00        1

รำยละเอียดแนบทำ้ยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดชือ้จัดจ้ำงหรือผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ
ประจ ำไตรมำสที ่4 (เดอืน กรกฎำคม  พ.ศ. ๒๕๖4  ถึงเดอืน กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖4)

เทศบำลต ำบลจอมทอง
เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี/

ชือ่ผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุีจ่ัดชือ้จัดจ้ำง
จ ำนวนเงินรวม เอกสำรอ้ำงอิง(๖) 

เหตผุลสนับสนุน
เลขประจ ำตวัประชำชน ทีจ่ัดชือ้จัดจ้ำง

วันที่ เลขที่
(๒) (๓) (๔) (๕) (๗)



                    ยกเว้นการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
     2  หมายถึง  การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
     3  หมายถึง  การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนงัสือคณะกรรมการวินจิฉัยปญัหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
                     ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119  ลงวันที่ 9 มีนาคม  2561
     4  หมายถึง  การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื่น ๆ นอกเหนอืจาก 1 - 3



991,983.08           



1,056,000.00         



486,000.00           


