
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ ำตัวประชำชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ี เลขท่ี

๓8016000๖๒๔๒๘๓ นำยวรวิทย์ แซ่เฮง จ้ำงเหมำล้ำงเคร่ืองปรับอำกำศ 1,500.00        ๒๙/๖/6๔ ๕๕/256๔ 1

3801600002282 หจก.ณัฐริกำค้ำไม้ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 1,404.00        ๑/๗/256๔ ๓

1801600128085 นำยสยำม หนูย้ิมซ้ำย จัดซ้ือผ้ำเวสลุค (เหลือง,ขำว) 4,600.00        ๑/๗/256๔ ๓

1909900240171 นำงสำวศิวรรจ์ คงหนู จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิล วันต่อต้ำน 960.00           2/7/2564 3
ยำเสพติด ๒๖ มิ.ย. ๖๔

๓๙๐๐๒๐๐๓๔๖๐๒๑ นำยวิรัช วิบูลย์พันธ์ ซ่อมเคร่ืองเล่ือยไม้ 2,300.00        ๕/7/256๔ ๕๘/256๔ 1

๕๘๐๑๖๐๐๐๐๗๖๖๓ นำยทวี ชูสขุ จ้ำงเหมำเช่ำเต็นท์ ผู้อยู่เวร เพ่ือ 1,500.00        ๕/7/256๔ 5๐/256๔ 1
เฝ้ำระวังผู้กักตัว

0803515000189 หจก.หัวไทรมนัสบริกำร จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 46,289.04      2/7/2564 1
ประจ ำเดือนมิถุนำยน ๒๕๖๔

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี4 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 256๔  ถึง เดือน  กันยายน  พ.ศ. 256๔)

เทศบาลต าบลหัวไทร

เอกสำรอ้ำงอิง



เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ ำตัวประชำชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ี เลขท่ี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี4 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 256๔  ถึง เดือน  กันยายน  พ.ศ. 256๔)

เทศบาลต าบลหัวไทร

เอกสำรอ้ำงอิง

580160001363 นำยสุวิสุทธ์ิ ทัศนวิสุทธ์ิ จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร พร้อมเข้ำ 560.00           ๑๓/7/256๔ 3
เล่ม อปท.ท่ีมีผลกำรปฏิบัติงำนดี

๐๑๒๕๕๕๖๐๐๑๕๘๗ บมจ.โกลบอล ๒๐๕ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 7,160.00        5/7/2564 3

3801600๒๙๔๒๐๘ นำงสุวรรณำ วิรัตนเสรีกุล เล้ียงรับรอง คณะประเมิน EHA 1,600.00        ๓๐/๖/256๔ ๓

1909900240171 นำงสำวศิวรรจ์ คงหนู จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิล ศูนย์กัก 1,152.00        ๒1/๖/256๔ ๕๑/๒๕๖๔ ๑
กัน,ศูนย์ส่งสินค้ำ

1909900240171 นำงสำวศิวรรจ์ คงหนู จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิล บ้ำนน้ี 840.00           ๒๒/๖/256๔ ๕๓/๒๕๖๔ ๑
กักตัว ๑๔ วัน

3๘๐๑๖๐๐๖๕๙๗๖๑ นำงสงวน แก้วขำว จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 4,875.00        ๒๑/๖/256๔ ๕๔/๒๕๖๔ ๑

1801600012028 นำยวรำกร  เพ็ชรคง จ้ำงเหมำจัดท ำวีดีทัศน์ ประเมิน 3,000.00        ๑๙/7/256๔ ๕๙/๒๕๖๔ ๑
เมืองส่ิงแวดล้อมย่ังยืน



เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ ำตัวประชำชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ี เลขท่ี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี4 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 256๔  ถึง เดือน  กันยายน  พ.ศ. 256๔)

เทศบาลต าบลหัวไทร

เอกสำรอ้ำงอิง

1909900240171 นำงสำวศิวรรจ์ คงหนู จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิล ห้ำมน ำสรุด 200.00           ๒๒/7/256๔ ๓
 เบียร์ และของมึนเมำฯ

๓801600๓๒๔๐๖๙ นำยสุบิน  อุหลีโหด เปล่ียนถ่ำยน้ ำมันเคร่ือง บบ ๕๓๒๗ 3,800.00        ๑๙/๗/256๔ ๕๗/๒๕๖๔ ๑

๓801600๓๒๔๐๖๙ นำยสุบิน  อุหลีโหด ซ่อมคลัช บบ ๕๓๒๗ นศ 860.00           ๑๙/7/256๔ 5๘/256๔ 1

1๘099003๐๑๙๙๕ นำยสุกัลย์ วรรณเวช เปล่ียนถ่ำยน้ ำมันเคร่ือง กพ ๓๐๙๕ 1,850.00        1๙/7/256๔ ๕๕/๒๕๖๔ 1

1๘099003๐๑๙๙๕ นำยสุกัลย์ วรรณเวช ซ่อมดิสก์เบรกหน้ำ กพ ๓๐๙๕ 940.00           ๑๙/7/256๔ ๕๖/๒๕๖๔ ๑

๓๘๐๑๖๐๐๐๔๗๘๘๐ นำงฤดีวรรณ พูลสวัสด์ิ จัดซ้ือส ำนักงำน 2,130.00        10/30/1905 ๓

๓8016004๖8๔๑๙ นำงจุฑำทิพย์ คงช่วย จัดซ้ือวัสดุโครงกำรส่งเสริมอำชีพ 4,360.00        2๑/7/256๔ ๓

0803515000189 หจก.หัวไทรมนัสบริกำร จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 50,944.97      3/8/2564 1
ประจ ำเดือนกรกฏำคม ๒๕๖๓



เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ ำตัวประชำชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ี เลขท่ี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี4 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 256๔  ถึง เดือน  กันยายน  พ.ศ. 256๔)

เทศบาลต าบลหัวไทร

เอกสำรอ้ำงอิง

๓801600๖๓๑๔๕๐ นำงสำวสุชำดำ  เจริญสุข จ้ำงเหมำท ำอำหำร โครงกำรส่งเสริม 2,000.00        ๒๑/๗/256๔ 3
อำชีพฯ

๓801600๖๕๘๘๑๑ นำยเสนีย์ จันทร์เทพ จัดซ้ือวัสดุกำรอบรม โครงกำรส่ง 1,265.00        ๒๑/๗/256๔ 3
เสริมอำชีพฯ

๓801600๒๗๐๙๐๒ นำยอัมรินทร์ เรืองญำ จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิล 600.00           ๒๑/๗/256๔ 3
โครงกำรส่งเสริมอำชีพฯ

3๘๐๑๖๐๐๕๔๙๒๒๒ นำยสุนทร เดชสุวรรณ ซ่อมรถจยย. ขจย. ๗๒๔ 800.00           ๒๗/๗/256๔ ๖2/๒๕๖๔ ๑

๓๘๐๑๖๐๐๔๙๘๓๖๙ นำงอุษำ  กำระวงศ์ จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 1,190.00        ๒/๘/256๔ ๓

3801600๖๒๔๗๐๔ นำงเก่ียง ประเดิมวงศ์ วัสดุกำรเกษตร 1,550.00        ๙/8/256๔ ๒๑/๒๕๖๔ ๑

0803560001911 หจก.ณัฐริกำค้ำไม้ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 445.00           10/8/๒๕63 3

๓9๐๙๙๐๐๔๕๑๓๓๐ นำงณัฐริกำ รักน้อย จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 3,875.00        1๑/8/256๔ ๒๒/๒๕๖๔ ๑



เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ ำตัวประชำชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ี เลขท่ี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี4 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 256๔  ถึง เดือน  กันยายน  พ.ศ. 256๔)

เทศบาลต าบลหัวไทร

เอกสำรอ้ำงอิง

๓801600๓๕๙๗๕๐ นำงสำวน้อย บัวจีน เล้ียงรับรองชุมสภำ ๑๓ ส.ค. ๖๔ 625.00           13/8/256๔ ๓

๑๘๐๑๒๐๐๑๐๓๙๖๔ นส.สุดำรัตน์  สมมำศ จัดซ้ือวัสดุในศูนย์ดูแลโควิด ๑๙ 88,111.00      1๖/๘/256๔ 3

๑๘๐๑๒๐๐๑๐๓๙๖๔ นส.สุดำรัตน์  สมมำศ จัดซ้ือเจล,หน้ำกำกอนำมัย 168,000.00    1๖/8/256๔ ๓

๕80๑๖000๐๑๓๖๓ นำยสุวิสุทธ์ิ ทัศนวิสุทธ์ิ จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำเล่ม 4,690.00        1๖/8/256๔ ๖๒/256๔ 1
ร่ำงเทศบัญญัติงปม.รำยจ่ำยปี ๖๕

๕80๑๖000๐๑๓๖๓ นำยสุวิสุทธ์ิ ทัศนวิสุทธ์ิ วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,720.00        1๗/8/256๔ ๓

๕801600๐๐๗๖๖๓ นำยทวี ชูสุข จ้ำงเหมำเช่ำเก้ำอ้ี 2,000.00        ๑๙/8/256๔ 3

0๑๐๒๕๕๕๖๐๐๑๕๘๗ บมจ.โกลบอล ๒๐๕ฯ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 7,160.00        ๒๐/8/256๔ ๓

3801600๓๕๙๗๕๐ นำงสำวน้อย บัวจีน ค่ำเล้ียงรับรองกำรประชุมสภำ 600.00           2๔/8/256๔ 3
สมัยสำมัญ สมัยท่ี ๒

3801600๖๒๔๗๐๔ นำงเก่ียง ประเดิมวงศ์ จัดซ้ือวัสดุใช้ศูนย์กักกันฯ 2,748.00        ๒๕/8/256๔ ๓



เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ ำตัวประชำชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ี เลขท่ี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี4 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 256๔  ถึง เดือน  กันยายน  พ.ศ. 256๔)

เทศบาลต าบลหัวไทร

เอกสำรอ้ำงอิง

๓8016000๔๙๓๔๓ นำงสำวจตุพร จุลสงค์ จ้ำงเหมำจัดท ำถุงยังชีพ 5,600.00        2๕/8/256๔ 3

3๙๐๐๒๐๐๓๔๖๐๒๑ ร้ำนปิยวัชรจักรกล จัดซ้ือวัสดุเกษตร 1,670.00        2๗/8/256๔ 6๖/256๔ 1

3๙๐๐๒๐๐๓๔๖๐๒๑ ร้ำนปิยวัชรจักรกล จัดซ้ือวัสดุเกษตร 2,052.00        2๗/8/256๔ 6๗/256๔ 1

3801600๖๒๔๗๐๔ นำงเก่ียง ประเดิมวงศ์ จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 5,205.00        ๓๐/8/256๔ ๓

3801600๖๒๔๗๐๔ นำงเก่ียง ประเดิมวงศ์ จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกำย 1,280.00        ๓๐/8/256๔ ๗๑/๒๕๖๔ ๑

๑๘๐๑๒๐๐๑๐๖๒๕๔ นำยธีรพันธ์ ทองจูด จ้ำงเหมำซ่อมคอมพิวเตอร์ 2,150.00        ๑/๙/256๔ ๒๔/256๔ 1

0803515000189 หจก.หัวไทรมนัสบริกำร จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 31,144.65      1/9/2564 1
ประจ ำเดือนสิงหำคม ๒๕๖๔

๓๘๐๑๖๐๐๐๔๗๘๘๐ นำงฤดีวรรณ พูลสวัสด์ิ จัดซ้ือส ำนักงำน 3,490.00        3/9/2564 ๓

310๑๔๐๓๑๒๐๕๔๘ นำงปิยนำถ  หนูเก้ือ จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 2,200.00        3/๙/256๔ ๗๗/๒๕๖๔ ๑



เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ ำตัวประชำชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ี เลขท่ี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี4 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 256๔  ถึง เดือน  กันยายน  พ.ศ. 256๔)

เทศบาลต าบลหัวไทร

เอกสำรอ้ำงอิง

3๙๐๐๒๐๐๓๔๖๐๒๑ ร้ำนปิยวัชรจักรกล ซ่อมเคร่ืองเล่ือยไม้ 1,750.00        ๓/๙/256๔ ๗๑/256๔ 1

3801600๕๔๙๒๒๒ นำยสุนทร เดชสุวรรณ ซ่อมรถจยย. ๗๑๓ นศ 1,700.00        8/๙/25๖๔ ๒๙/๒๕๖๔ ๑

๓801600๓๙๒๔๒๑ นำงวิลำศ รัตนะรัต จัดซ้ือน้ ำด่ืม 840.00           ๘/๙/256๔ ๓

1909900240171 นำงสำวศิวรรจ์ คงหนู จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิล "แผนภูมิ 1,100.00        ๐๘/๐๙/๒๕๖๔ ๗๖/256๔ 1
โครงสร้ำงเทศบำลฯ

๓๘๐๑๖๐๐๐๔๗๘๘๐ นำงฤดีวรรณ พูลสวัสด์ิ จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 1,650.00        ๙/๙/256๔ 3

๓8016000๔๙๓๔๓ นำงสำวจตุพร จุลสงค์ จ้ำงเหมำท ำอำหำรผู้กักตัว 9,750.00        ๑๐/๙/256๔ 3

๕80๑๖000๐๑๓๖๓ นำยสุวิสุทธ์ิ ทัศนวิสุทธ์ิ จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำเล่ม 2,880.00        11/19/1907 ๘๒/256๔ 1
เทศบัญญัติงปม.รำยจ่ำยปี ๖๕

๓8016000๔๙๓๔๓ นำงสำวจตุพร จุลสงค์ จ้ำงเหมำท ำอำหำรผู้กักตัว 2,100.00        ๑๓/๙/256๔ 3



เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ ำตัวประชำชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ี เลขท่ี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี4 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 256๔  ถึง เดือน  กันยายน  พ.ศ. 256๔)

เทศบาลต าบลหัวไทร

เอกสำรอ้ำงอิง

๓8016000๔๙๓๔๓ นำงสำวจตุพร จุลสงค์ ค่ำรับรองทีมประเมิน LPA 850.00           1๗/9/256๔ 3

3801600๕๐๓๒๑๔ นำงเรณู พูลสุข ค่ำอำหำรทีมประเมิน LPA 1,700.00        ๑๗/9/256๔ ๓

3801600๖๓๑๙๐๕ นำงอ่ำฉ๊ะ มุสลิมีน จ้ำงเหมำท ำอำหำรผู้กักตัว 3,850.00        ๑๙/9/256๔ ๓

๓801600๒๙๕๕๙๐ นำยณัชพร พงศ์ธไนศวรรย์จ้ำงเหมำถอดเคร่ืองปรับอำกำศ 800.00           ๑๔/๙/256๔ ๘๑/๒๕๖๔ ๑

๓801600๓๒๔๐๖๙ นำยสุบิน อุหลีโหด ซ่อมรถบรรทุกน้ ำ ผจ ๓๖๒๐ 4,800.00        1๔/9/256๔ ๘๐/๒๕๖๔ ๑

1909900240171 นำงสำวศิวรจน์ คงหนู จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิล "โครงกำร 600.00           ๒๗/9/2564 ๘๕/256๔ 1
ฝึกอบรมฯ

1909900240171 นำงสำวศิวรจน์ คงหนู จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิล "บ้ำนน้ี 250.00           ๒๗/9/2564 ๙๐/256๔ 1
กักตัว ๑๔ วัน"

1909900240171 นำงสำวศิวรจน์ คงหนู จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิล "โครงกำร 1,032.00        ๒๗/9/2564 ๘๔/256๔ 1
ฝึกอบรมฯ



เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ ำตัวประชำชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ี เลขท่ี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี4 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 256๔  ถึง เดือน  กันยายน  พ.ศ. 256๔)

เทศบาลต าบลหัวไทร

เอกสำรอ้ำงอิง

3801600๓๕๙๗๕๐ นำงสำวน้อย บัวจีน ค่ำเล้ียงรับรองกำรประชุมสภำ 600.00           2๘/๙/256๔ 3
สมัยวิสำมัญ สมัยท่ี ๑ คร้ังท่ี ๑

๓8016000๔๙๓๔๓ นำงสำวจตุพร จุลสงค์ ค่ำถุงยังชีพผู้กักตัว 10,000.00      ๒๙/๙/256๔ 3

0803559001393 หจก.เค ซี นครศรีฯ จ้ำงเหมำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 1,500.00        ๓๐/9/256๔ 1/256๔ ๑
ก.ย. 256๔
รวมท้ังส้ิน 533,747.66   




















