
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก 
เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 

และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 (เดือนเมษายน พ.ศ.2564 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564) 

****************************** 

  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 66 วรรค
หนึ่ง ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หน่วยงานรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น 
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซักจงึขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
   ประกาศ ณ วันที่ 2  เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 
 
 
 
      .......................................................... 

   (นายเกรียงศักดิ์  ศรีไสย) 
   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วันที่ เลขที่
1 3809900013961 ทวีทรัพย์ 888 จัดชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพือ่ใช้ในส ำนักงำน

กองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำซัก
4,900.00         2 เม.ย. 64 97 1

2 1035162237 ร้ำนบูรพำเคร่ืองเขียน จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน ( ธงชำติผ้ำต่วน ขนำด 
3.00 x4.50 เมตร) จ ำนวน 4 ผืน 
ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำ
ซัก

4,800.00         5 เม.ย. 64 99 1

3 0803516000123 หจก.ล้ิมจี่เซ่ง จัดซ้ือวัสดุ/อุปกรณ์ ในกำรด ำเนินโครงกำร
ส ำนักงำนสีเขียวเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
ประจ ำปีงบประมำณ 2564

930.00            8 เม.ย. 64 102 1

4 3800800940412 ศิลำเงินภัทร อุปกรณ์จัดสวน จัดซ้ือวัสดุ/อุปกรณ์ ในกำรด ำเนินโครงกำร
ส ำนักงำนสีเขียวเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
ประจ ำปีงบประมำณ 2565

4,880.00         8 เม.ย. 64 103 1

5 3101401207701 นำยเสวก  พำนุมำศ จัดซ้ือวัสดุ/อุปกรณ์ ในกำรด ำเนินโครงกำร
ส ำนักงำนสีเขียวเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
ประจ ำปีงบประมำณ 2567

1,500.00         8 เม.ย. 64 105 1

6 0803516000123 หจก.ล้ิมจี่เซ้ง จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์และส่วนประกอบกำร
ฝึกอบรมอำชีพระยะส้ัน(กำรท ำปำท่องโก๋ 
ซำลำเปำทอด และสังขยำ) ประจ ำปี
งบประมำณ 2564

450.00            8 เม.ย. 64 107 1

เหตผุลสนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ

เอกสารอ้างอิงจ านวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้างชื่อผู้ประกอบการเลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน

ล าดบัที่

ประจ าไตรมาสที ่3 ประจ าปีงบประมาณ 2564 (เดอืนเมษายน พ.ศ.2564 ถึง เดอืนมถุินายน พ.ศ.2564)
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก



หน้ำที ่2

7 0803535000029 บริษัทยุ่ยล้งนคร จ ำกัด  จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ส ำหรับงำนสี และลูกกล้ิง
 เพือ่ใช้ด ำเนินงำนตำมโครงกำรส ำนักงำนสี
เขียวเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ประจ ำปี
งบประมำณ 2564

3,095.00         21 เม.ย. 64 113 1

8 0803516000123 หจก.ล้ิมจี่เซ่ง  จัดซ้ือป้ำยช่องติดผนัง 1 ด้ำน ขนำด A4 
แนวนอน เพือ่ใช้ด ำเนินงำนตำมโครงกำร
ส ำนักงำนสีเขียวเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ประจ ำปีงบประมำณ 2564

3,360.00         21 เม.ย. 64 114 1

9 โรงพิมพ์อำสำรักษำดินแดน จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน(แบบพิมพ์ ) เพือ่ใช้ใน
ส ำนักงำนกองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ท่ำซัก

2,176.80         23 เม.ย. 64 115 1

10 0845535000011 บริษัทพีเอสออยล์ จ ำกัด จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงเพือ่ใช้ส ำหรับ
เคร่ืองจักรกลสูบน้ ำ

2,694.00         26 เม.ย. 64 116 1

11 1809900383193 นำงสำวจินตนำ เลิศทรัพย์  จัดซ้ือน้ ำด่ืมชนิดถัง ประจ ำเดือน พฤษภำคม
 2564 จ ำนวน 93 ถัง

1,209.00         30 เม.ย. 64 119 1

12 0845535000011 บริษัทพีเอสออยล์ จ ำกัด  จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิง (น้ ำมันโซล่ำ,น้ ำมัน
เบนซิน) เพือ่ใช้ใส่รถยนต์และเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้หรืออุปกรณ์ต่ำงๆของส ำนักงำน
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำซัก 
ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2564

24,700.00       30 เม.ย. 64 120 1

13 0845535000011 บริษัทพีเอสออยล์ จ ำกัด  จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิง (น้ ำมันโซล่ำ,น้ ำมัน
เบนซิน) เพือ่ใช้ใส่รถยนต์และเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้หรืออุปกรณ์ต่ำงๆของกองช่ำง
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำซัก ประจ ำเดือน
 พฤษภำคม 2565

20,200.00       30 เม.ย. 64 121 1



หน้ำที ่3

14 0845535000011 บริษัทพีเอสออยล์ จ ำกัด จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิง (น้ ำมันโซล่ำ,น้ ำมัน
เบนซิน) เพือ่ใช้ใส่รถยนต์และเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้หรืออุปกรณ์ต่ำงๆของกองคลัง
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำซัก ประจ ำเดือน
 พฤษภำคม 2564

1,200.00         30 เม.ย. 64 122 1

15 3802004238 บริษัท นครดี.ซี.จ ำกัด จัดซ้ือเคร่ืองท ำน้ ำร้อน น้ ำเย็น จ ำนวน 1 
เคร่ือง

4,790.00         11 พ.ค. 64 127 1

16 0803537000793 หจก.สยำมเซอร์วิส 1994  จัดซ้ือแบตเตอรร่ี ส ำหรับรถยนต์ ขนำด 85
 แอมป์ 620 CCA เพือ่ใช้กับรถยนต์
ส่วนกลำง หมำยเลขทะเบียน กว 6809 นศ
 กองคลังองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำซัก

3,700.00         24 พ.ค. 64 130 1

17 1809900383193 นำงสำวจินตนำ เลิศทรัพย์  จัดซ้ือน้ ำด่ืมชนิดถัง ประจ ำเดือน มิถุนำยน 
2564 จ ำนวน 90 ถัง

1,170.00         31 พ.ค. 64 132 1

18 0845535000011 บริษัทพีเอสออยล์ จ ำกัด  จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิง (น้ ำมันโซล่ำ,น้ ำมัน
เบนซิน) เพือ่ใช้ใส่รถยนต์และเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้หรืออุปกรณ์ต่ำงๆของส ำนักงำน
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำซัก 
ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2564

30,000.00       31 พ.ค. 64 133 1

19 0845535000011 บริษัทพีเอสออยล์ จ ำกัด จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิง (น้ ำมันโซล่ำ,น้ ำมัน
เบนซิน) เพือ่ใช้ใส่รถยนต์และเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้หรืออุปกรณ์ต่ำงๆของกองช่ำง
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำซัก ประจ ำเดือน
 มิถุนำยน   2564

18,700.00       31 พ.ค. 64 134 1



หน้ำที ่4

20 0845535000011 บริษัทพีเอสออยล์ จ ำกัด จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิง (น้ ำมันโซล่ำ,น้ ำมัน
เบนซิน) เพือ่ใช้ใส่รถยนต์และเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้หรืออุปกรณ์ต่ำงๆของกองคลัง
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำซัก ประจ ำเดือน
 มิถุนำยน 2564

1,200.00         31 พ.ค. 64 135 1

21 0803516000123 หจก.ล้ิมจี่เซ่ง จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน(ธงตรำสัญลักษณ์ สท.
ขนำด 60x90 ซม. จ ำนวน 10 ผืน

600.00            8 ม.ิย. 64 141 1

22 3801200631461 ร้ำนนครศรีธรรมรำชเฟอร์นิเจอร์ จัดซ้ือโต๊ะพับเอนกประสงค์ขำว  แผ่นหน้ำ
โต๊ะ ท ำจำกไม้อัด หรือไม้แผ่นปำร์ติเกิล ปิด
ทับด้วยโฟมเมก้ำสีขำว ขนำดกว้ำง 
180x60x75 เซนติเมตร

3,800.00         21 ม.ิย. 64 155 1

23 3800300082409 ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด รำชำกระจก
อลูมิเนียมนคร

จัดซ้ือบันไดอลูมิเนียม เพือ่ใช้ในกำรซ่อมแซม
ไฟฟ้ำ และงำนต่ำงๆของกองช่ำง องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลท่ำซัก

2,300.00         21 ม.ิย. 64 156 1

24 3809900013961 ทวีทรัพย์  888 จัดซ้ือผ้ำหมึกปร้ินเตอร์ดอทเมตริกซ์ เอปสัน 
LQ-2090   จ ำนวน 4 กล่อง  ของ
ส ำนักงำนกองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ท่ำซัก

3,920.00         28 ม.ิย. 64 158 1

25 0803516000123 หจก.ล้ิมจี่เซ่ง จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนอำสำสมัครดูแล (ผู้สูงอำย/ุคน
พิกำร/ผู้ป่วยเร้ือรัง) ประจ ำปีงบประมำณ 
2564

1,007.00         28 ม.ิย. 64 159 1

26 1809900383193 นำงสำวจินตนำ เลิศทรัพย์  จัดซ้ือน้ ำด่ืมชนิดถัง ประจ ำเดือน กรกฎำคม
 2564 จ ำนวน 93 ถัง

1,209.00         30 ม.ิย. 64 160 1



หน้ำที ่5

27 0845535000011 บริษัทพีเอสออยล์ จ ำกัด  จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิง (น้ ำมันโซล่ำ,น้ ำมัน
เบนซิน) เพือ่ใช้ใส่รถยนต์และเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้หรืออุปกรณ์ต่ำงๆของส ำนักงำน
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำซัก 
ประจ ำเดือน กรกฎำคม2564

30,000.00       30 ม.ิย. 64 161 1

28 0845535000011 บริษัทพีเอสออยล์ จ ำกัด จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิง (น้ ำมันโซล่ำ,น้ ำมัน
เบนซิน) เพือ่ใช้ใส่รถยนต์และเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้หรืออุปกรณ์ต่ำงๆของกองช่ำง
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำซัก ประจ ำเดือน
 กรกฎำคม   2564

30,000.00       30 ม.ิย. 64 162 1

29 0845535000011 บริษัทพีเอสออยล์ จ ำกัด จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิง (น้ ำมันโซล่ำ,น้ ำมัน
เบนซิน) เพือ่ใช้ใส่รถยนต์และเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้หรืออุปกรณ์ต่ำงๆของกองคลัง
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำซัก ประจ ำเดือน
 กรกฎำคม2564

1,200.00         30 ม.ิย. 64 163 1

30 3800200088987 นำยเสถียร  แก้วซัง จัดจ้ำงซ่อมแซมรถจักรยำนยนต์พ่วงข้ำง 
หมำยเลขทะเบียน 1 กณ 1790 นศ  และ
รถจักรยำนยนต์พ่วงข้ำง หมำยเลขทะเบียน 
ครฉ 649 นศ   จ ำนวน 2 คัน

1,490.00         7 เมษำยน 2564 228 1

31 3810100168466 นำยสุมิตร สมจิตต์ จัดจ้ำงท ำป้ำยไวนิลด่ำนคัดกรองโควิด 19 
ต ำบลท่ำซัก ขนำด 2x4 เมตร  พร้อมเจำะตำ
ไก่ จ ำนวน 1 ป้ำย

1,600.00         21 เมษำยน 2564 230 1

32 3800101443151 นำงประทุม พงธิพันธ์ จ้ำงเหมำส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนและบันทึกข้อมูลจ ำนวนสุนัขและ
แมว ในเขตพืน้ทีต่ ำบลท่ำซัก รอบที ่1

3,000.00         23 เมษำยน 2564 231 1



หน้ำที ่6

33 3809900102824 อู่หมูจักรกล จัดจ้ำงซ่อมแซมรถบรรทุกน้ ำเอนกประสงค์ 
หมำยเลขทะเบียน ผค 3359 นศ

4,480.00         26 เมษำยน 2564 233 1

34 0505557002621 บริษัทวี เพอร์เฟค ออโต้คำร์ 
จ ำกัด

จัดจ้ำงซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลำง หมำยเลข
ทะเบียน กอ 3089 นศ

3,814.23         26 เมษำยน 2564 234 1

35 3809900102824 อู่หมูจักรกล จัดจ้ำงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมำยเลข
ทะเบียน  81-4214 นศ

4,680.00         26 เมษำยน 2564 235 1

36 0805540000091 บริษัท เอส.พ.ีเอ.คอมพิวเตอร์ 
จ ำกัด

จัดจ้ำงตรวจสอบและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์  
PC เลขครุภัณฑ์ 416-63-0057 กอง
สวัสดิกำรสังคม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำ
ซัก

1,590.00         26 เมษำยน 2564 236 1

37 1809700006612 ร้ำนเทคอินโฮม จัดจ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ประจ ำ
ส ำนักงำนกองคลังองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ท่ำซัก  จ ำนวน  1  เคร่ือง

3,810.00         29 เมษำยน 2564 238 1

38 0803537000793 หจก.สยำมเซอร์วิส 1994 จัดจ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ
 หมำยเลขทะเบียน 81-4214 นศ

3,560.00         29 เมษำยน 2564 239 1

39 1809700006612 ร้ำนเทคอินโฮม จัดจ้ำงซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ ำ
กองคลังองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำซัก

3,820.00         29 เมษำยน 2564 240 1

40 1809900760965 นำยยศพล  มำนะพงศ์ จ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติหน้ำทีใ่นงำน
บ ำรุงรักษำซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564

15,483.87       30 เมษำยน 2564 241 1



หน้ำที ่7

41 0803559001393 หจก.เคซี นครศรี แอนด์ โอ เอ เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำรหมึกด ำประจ ำ
ส ำนักงำนกองช่ำง พร้อมดูแลระบบหมึก
พิมพ์และบ ำรุงรักษำให้ใช้กำรได้ดีเสมอ ตำม
ระยะมิเตอร์ ประจ ำปีเดือน  พฤษภำคม 
2564

2,502.50         30 เมษำยน 2564 242 1

42 0803559001393 หจก.เคซี นครศรี แอนด์ โอ เอ เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำรหมึกด ำภำยใน
ส ำนักงำนปลัด อบต.ท่ำซัก พร้อมดูแลระบบ
หมึกพิมพ์และบ ำรุงรักษำให้ใช้กำรได้ดีเสมอ 
ตำมระยะมิเตอร์ ประจ ำปีเดือน พฤษภำคม 
 2564

5,790.50         30 เมษำยน 2564 243 1

43 1809900637004 นำงสำวสุดำรัตน์  อุ่ยสกุล จัดจ้ำงบุคลำกรประจ ำโครงกำรบริหำร
จัดกำรศูนย์ปฏิบัติกำรร่วม ในกำรช่วยเหลือ
ประชำชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอ ำเภอ อ ำเภอเมืองนครศรีธรรมรำช 
จังหวัดนครศรีธรรมรำช

31,500.00       30 เมษำยน 2564 244 1

44 0805540000091 บริษัท เอส.พ.ีเอ.คอมพิวเตอร์ 
จ ำกัด

จัดจ้ำงซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ ำ
กองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำซัก

1,740.00         6 พฤษภำคม 2564 246 1

45 1809900181302 นำยศุภชัย  มะ จ้ำงเหมำบริกำรจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอก
ปฏิบัติหน้ำทีใ่นงำนจัดเก็บขยะมูลฝอยตำม
อำคำรบ้ำนเรือนและทีร่องรับขยะมูลฝอย
และน ำขยะมูลฝอยไปท ำลำย  ประจ ำปี
งบประมำณ  2564

15,967.75       7 พฤษภำคม 2564 247 1



หน้ำที ่8

46 0803537000793 หจก.สยำมเซอร์วิส 1994 จัดจ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมล้อหลังซ้ำย 
รถบรรทุกขยะ หมำยเลขทะเบียน 
81-4214 นศ

1,500.00         7 พฤษภำคม 2564 248 1

47 0803537000793 หจก.สยำมเซอร์วิส 1994 จัดจ้ำงบ ำรุงรักษำซ่อมแซม และเปล่ียนถ่ำย
น้ ำมันเคร่ือง รถยนต์ส่วนกลำง หมำยเลข
ทะเบียน กง 9497 นศ องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลท่ำซัก

3,202.00         7 พฤษภำคม 2564 249 1

48 0805556000291 บริษัทแอทไซน์มีเดีย พลัส จ ำกัด จัดจ้ำงฉำกกั้นอะคลิลิค ประจ ำกองคลัง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำซัก

4,550.00         11 พฤษภำคม 2564 251 1

49 0805556000291 บริษัทแอทไซน์มีเดีย พลัส จ ำกัด จัดจ้ำงฉำกกั้นอะคลิลิค กองสวัสดิกำรสังคม 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำซัก

4,000.00         11 พฤษภำคม 2564 252 1

50 0805556000291 บริษัทแอทไซน์มีเดีย พลัส จ ำกัด จัดจ้ำงท ำฉำกกั้นอะคลิลิค  ป้องกันกำรแพร่
ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019  
(COVID-19 ) บริเวณจุดคัดกรองด้ำนหน้ำ 
ทีท่ ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำซัก

5,000.00         13 พฤษภำคม 2564 253 1

51 0805556000291 บริษัทแอทไซน์มีเดีย พลัส จ ำกัด จัดจ้ำงท ำฉำกกั้นอะคลิลิค  ป้องกันกำรแพร่
ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019  
(COVID-19 ) บริเวณหน้ำห้องกองช่ำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำซัก

3,300.00         18 พฤษภำคม 2564 254 1

52 0805556000291 บริษัทแอทไซน์มีเดีย พลัส จ ำกัด จัดจ้ำงท ำกรอบบัวไม้ป้ำยประชำสัมพันธ์
แผนทีท่ำงอำกำศ ขนำด 136*206 ซม

2,020.00         18 พฤษภำคม 2564 255 1

53 3809900236821 จเร คงชื่น จัดจ้ำงบ ำรุงรักษำตรวจสอบและซ่อมบ ำรุง
ระบบลูกปืนล้อรถลำกรถขุดดินตีนตะขำบ

3,025.00         18 พฤษภำคม 2564 256 1



หน้ำที ่9

54 3800200088987 นำยเสถียร  แก้วซัง จัดจ้ำงซ่อมแซมรถจักรยำนยนต์พ่วงข้ำง 
หมำยเลขทะเบียน 1 กณ 1790 นศ  และ
รถจักรยำนยนต์พ่วงข้ำง หมำยเลขทะเบียน 
ครฉ 649 นศ   จ ำนวน 2 คัน

1,290.00         18 พฤษภำคม 2564 257 1

55 0803559001393 หจก.เคซี นครศรี แอนด์ โอ เอ เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำรหมึกด ำประจ ำ
ส ำนักงำนกองช่ำง พร้อมดูแลระบบหมึก
พิมพ์และบ ำรุงรักษำให้ใช้กำรได้ดีเสมอ ตำม
ระยะมิเตอร์ ประจ ำปีเดือน  มิถุนำยน 2564

2,500.00         31 พฤษภำคม 2564 260 1

56 0803559001393 หจก.เคซี นครศรี แอนด์ โอ เอ เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำรหมึกด ำภำยใน
ส ำนักงำนปลัด อบต.ท่ำซัก พร้อมดูแลระบบ
หมึกพิมพ์และบ ำรุงรักษำให้ใช้กำรได้ดีเสมอ 
ตำมระยะมิเตอร์ ประจ ำปีเดือน มิถุนำยน  
2564

9,495.25         31 พฤษภำคม 2564 261 1

57 0803537000793 หจก.สยำมเซอร์วิส 1994 จัดจ้ำงเปล่ียนยำงในด้ำนหน้ำ รถบรรทุกขยะ
 หมำยเลขทะเบียน 81-9043 นศ องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลท่ำซัก

2,450.00         2 มิถุนำยน 2564 263 1

58 3809900236821 จเร คงชื่น จัดจ้ำงตรวจสอบและซ่อมบ ำรุงรถยนต์
ส่วนกลำง หมำยเลขทะเบียน บท 9107 นศ
    กองช่ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำซัก

1,500.00         7 มิถุนำยน 2564 264 1

59 3809900236821 จเร คงชื่น จัดจ้ำงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ  (ซ่อมแซมท่อ
ดูดน้ ำมัน) หมำยเลขทะเบียน 81-4214 นศ
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำซัก

1,000.00         10 มิถุนำยน 2564 267 1



หน้ำที ่10

60 3800101279164 ร้ำนฟอร์ดก๊อปปี้  จัดจ้ำงท ำแผ่นพับ ขนำด A4 ขำวด ำ หน้ำ-
หลัง เพือ่ด ำเนินกำรโครงกำรเฝ้ำระวังป้องกัน
และควบคุมโรคไวรัสโคโรน่ำ 2019 
(COVID-19) ในกลุ่มผู้สูงอำยุและบุคคลทีม่ี
ภำวะพึง่พิง ปีงบประมำณ 2564 จ ำนวน 
1,800 ใบ

1,800.00         15 มิถุนำยน 2564 268 1

61 3809900102824 อู่หมูจักรกล จัดจ้ำงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (ซ่อมแซม
เปล่ียนยำงบังโคลนหน้ำด้ำนในซ้ำย-ขวำ 
รวมทัง้เปล่ียนอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวข้อง) หมำยเลข
ทะเบียน 81-4214 นศ

3,080.00         21 มิถุนำยน 2564 271 1

62 3809900236821 จเร คงชื่น จัดจ้ำงบ ำรุงรักษำ ตรวจสอบและซ่อมบ ำรุง
ระบบลูกปืนล้อรถลำกรถขุดดินตีนตะขำบ 
กองช่ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำซัก

3,145.00         21 มิถุนำยน 2564 272 1

63 3800200088987 นำยเสถียร  แก้วซัง จัดจ้ำงซ่อมแซมรถจักรยำนยนต์พ่วงข้ำง 
หมำยเลขทะเบียน 1 กณ 1790 นศ   กอง
ช่ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำซัก

810.00            21 มิถุนำยน 2564 273 1

64 0803559001393 หจก.เคซี นครศรี แอนด์ โอ เอ เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำรหมึกด ำประจ ำ
ส ำนักงำนกองช่ำง พร้อมดูแลระบบหมึก
พิมพ์และบ ำรุงรักษำให้ใช้กำรได้ดีเสมอ ตำม
ระยะมิเตอร์ ประจ ำปีเดือน  กรกฎำคม 
2564

5,101.25         30 มิถุนำยน 2564 278 1



หน้ำที ่11

65 0803559001393 หจก.เคซี นครศรี แอนด์ โอ เอ เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำรหมึกด ำภำยใน
ส ำนักงำนปลัด อบต.ท่ำซัก พร้อมดูแลระบบ
หมึกพิมพ์และบ ำรุงรักษำให้ใช้กำรได้ดีเสมอ 
ตำมระยะมิเตอร์ ประจ ำปีเดือน กรกฎำคม  
2564

5,064.75         30 มิถุนำยน 2564 279 1

66 3800101439544 นำงอ ำพร  สโมสร จ้ำงเหมำบริกำรเก็บเงินค่ำน้ ำประปำและค่ำ
ขยะ บริเวณบ้ำนจัดสรร หมู่ที ่4และหมู่ที ่5 
 ต ำบลท่ำซัก   ประจ ำปีงบประมำณ 2564(
เดือน ก.ค.-ก.ย. 2564)

28,800.00       30 มิถุนำยน 2564 280 1

67 3800101437657 นำงอุไรวรรณ ขำวด ำ จ้ำงเหมำบริกำรจดมำตรน้ ำประปำและเก็บ
ค่ำน้ ำประปำพร้อมค่ำขยะรำยเดือน  หมู่ที ่ 3
 และ 5  ต ำบลท่ำซัก    ประจ ำปีงบประมำณ
 2564(เดือน ก.ค.-ก.ย. 2564)

22,500.00       30 มิถุนำยน 2564 281 1

68 1809900564872 นำงสำวภัทรำ สุขสุด   จัดจ้ำงเหมำบุคคลปฏิบัติงำนด้ำนเอกสำร
และบันทึกข้อมูลกำรจัดเก็บค่ำน้ ำประปำ
และค่ำธรรมเนียมขยะ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564(เดือน ก.ค.-ก.ย. 2564)

28,200.00       30 มิถุนำยน 2564 282 1

69 นำยบุญฤทธิ ์สุขบำงพงศ์ จ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติหน้ำทีข่ับรถฟำร์ม
แทรกเตอร์  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2564(เดือน ก.ค.-ก.ย. 2564)

31,500.00       30 มิถุนำยน 2564 283 1

70 1800100141545 นำงสำวกรองกำญจน์ ภูมิกรำนต์ จ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติงำนส ำรวจภำคสนำม
ปรับปรุงข้อมูลแผนทีภ่ำษีและทะเบียน
ทรัพย์สินองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำซัก 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564(เดือน 
ก.ค.-ก.ย. 2564)

28,200.00       30 มิถุนำยน 2564 284 1



หน้ำที ่12

71 5800100002033 นำงสำวศรีสุดำ เพ็ชรำ จ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติหน้ำทีดู่แลควำม
สะอำดเรียบร้อย ประจ ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำซัก ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564(เดือน ก.ค.-ก.ย. 
2564)

27,000.00       30 มิถุนำยน 2564 285 1

72 3800101443177 นำงสำวชนำภำ พงศธิพันธ์ จ้ำงเหมำบริกำรท ำหน้ำที ่ท ำควำมสะอำด
ประจ ำส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ท่ำซัก ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564(
เดือน ก.ค.-ก.ย. 2564)

25,500.00       30 มิถุนำยน 2564 286 1

73 1770500050629 นำงสำวสุนิดำ อำศัย จ้ำงบุคคลภำยนอกต ำแหน่งบุคคลทัว่ไป เพือ่
ปฏิบัติหน้ำทีดู่แลควำมสะอำดเรียบร้อย
บริเวณ รอบๆ ส ำนักงำน องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลท่ำซัก และงำนอื่นๆทีไ่ด้รับ
มอบหมำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564(เดือน ก.ค.-ก.ย. 2564)

23,400.00       30 มิถุนำยน 2564 287 1

74 3800100958793 นำยสุชำติ จิตจ ำนงค์ จ้ำงเหมำบริกำรท ำหน้ำที ่ยำมรักษำควำม
ปลอดภัยประจ ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลท่ำซัก ประจ ำ 
ปีงบประมำณพ.ศ. 2564(เดือน ก.ค.-ก.ย. 
2564)

21,345.00       30 มิถุนำยน 2564 288 1

75 2809900002082 นำยวริศ ระเบียบโอษฐ์ จ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติหน้ำทีใ่นงำนป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย ประจ ำปีงบประมำณ
 พ.ศ.2564(เดือน ก.ค.-ก.ย. 2564)

24,600.00       30 มิถุนำยน 2564 289 1



หน้ำที ่13

76 1809900248903 นำยนพรัตน์ บุญสว่ำง จ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติหน้ำทีใ่นงำนป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย ประจ ำปีงบประมำณ
 พ.ศ.2564(เดือน ก.ค.-ก.ย. 2564)

25,200.00       30 มิถุนำยน 2564 290 1

77 1809900094311 นำยสำมำรถ ชูจันทร์ จ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติหน้ำทีใ่นงำนป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย ประจ ำปีงบประมำณ
 พ.ศ.2564(เดือน ก.ค.-ก.ย. 2564)

23,400.00       30 มิถุนำยน 2564 291 1

78 3800101905154 นำยสรัณญู ลีลำทอง จ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติหน้ำทีใ่นงำนป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย ประจ ำปีงบประมำณ
 พ.ศ.2564(เดือน ก.ค.-ก.ย. 2564)

24,000.00       30 มิถุนำยน 2564 292 1

79 นำยอนุชิต พินทอง จ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติหน้ำทีใ่นงำนป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย ประจ ำปีงบประมำณ
 พ.ศ.2564(เดือน ก.ค.-ก.ย. 2564)

24,000.00       30 มิถุนำยน 2564 293 1

80 1800100241981 นำยอำนันต์ สุขดี จ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติหน้ำทีใ่นงำนป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย ประจ ำปีงบประมำณ
 พ.ศ.2564(เดือน ก.ค.-ก.ย. 2564)

23,400.00       30 มิถุนำยน 2564 294 1

81 1809900717229 นำงสำวธวัลรัตน์ กระจ่ำงโลก จ้ำงเหมำบุคลำกรปฏิบัติหน้ำทีง่ำนส่งเสริม
กำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ประจ ำปี
งบประมำณ  2564(เดือน ก.ค.-ก.ย. 2564)

28,200.00       30 มิถุนำยน 2564 295 1



หน้ำที ่14

82 1800100216332 นำงสำวซัลวำ ดำรำกัย จัดจ้ำงเหมำบุคลำกรปฏิบัติหน้ำทีผู้่ดูแลเด็ก
ประจ ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลท่ำซัก ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2564(เดือน ก.ค.-ก.ย. 2564)

27,000.00       30 มิถุนำยน 2564 296 1

83 1800100208071 นำงสำวสุกัลยำ เก็มกำเม็น จัดจ้ำงเหมำบุคลำกรปฏิบัติหน้ำทีผู้่ดูแลเด็ก
ประจ ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลท่ำซัก ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2564(เดือน ก.ค.-ก.ย. 2564)

27,000.00       30 มิถุนำยน 2564 297 1

84 3800101423630 นำยเฉลิมเกียรติ ชะนะสุข จ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติหน้ำทีใ่นงำนป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย ประจ ำปีงบประมำณ
 พ.ศ.2564(เดือน ก.ค.-ก.ย. 2564)

23,400.00       30 มิถุนำยน 2564 298 1

85 1909802216232 นำยวุฒิชัย ศรีจันทร์ จ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติหน้ำทีใ่นงำนป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย ประจ ำปีงบประมำณ
 พ.ศ.2564(เดือน ก.ค.-ก.ย. 2564)

23,400.00       30 มิถุนำยน 2564 299 1

86 5800100087179 นำยอนันต์ ลีลำทอง จ้ำงเหมำบริกำรจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอก
ปฏิบัติหน้ำทีใ่นงำนจัดเก็บขยะมูลฝอยตำม
อำคำรบ้ำนเรือนและทีร่องรับขยะมูลฝอย
และน ำขยะมูลฝอยไปท ำลำย  ประจ ำปี
งบประมำณ  2564(เดือน ก.ค. 2564)

9,000.00         30 มิถุนำยน 2564 300 1



หน้ำที ่15

87 3800100679606 นำยมำนพ จิระวรรณ จ้ำงเหมำบริกำรจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอก
ปฏิบัติหน้ำทีใ่นงำนจัดเก็บขยะมูลฝอยตำม
อำคำรบ้ำนเรือนและทีร่องรับขยะมูลฝอย
และน ำขยะมูลฝอยไปท ำลำย  ประจ ำปี
งบประมำณ  2564(เดือน ก.ค.2564)

9,000.00         30 มิถุนำยน 2564 301 1

88 1800100096388 นำยศุภชัย มะ จ้ำงเหมำบริกำรจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอก
ปฏิบัติหน้ำทีใ่นงำนจัดเก็บขยะมูลฝอยตำม
อำคำรบ้ำนเรือนและทีร่องรับขยะมูลฝอย
และน ำขยะมูลฝอยไปท ำลำย  ประจ ำปี
งบประมำณ  2564(เดือน ก.ค. 2564)

9,000.00         30 มิถุนำยน 2564 302 1

89 3800101461132 นำยสมพร ขวัญเจริญ จ้ำงเหมำบริกำรจดมำตรน้ ำประปำและเก็บ
ค่ำน้ ำประปำพร้อมค่ำขยะรำยเดือน  หมู่ที ่ 6
 และหมู่ที ่9  ต ำบลท่ำซัก   ประจ ำปี
งบประมำณ 2564(เดือน ก.ค.-ก.ย. 2564)

12,600.00       30 มิถุนำยน 2564 303 1

90 3800100519676 นำยสวัสด์ิ อิสมำแอล จ้ำงเหมำบริกำรจดมำตรน้ ำประปำและเก็บ
ค่ำน้ ำประปำพร้อมค่ำขยะรำยเดือน  หมู่ที ่ 7
 และ8  ต ำบลท่ำซัก   ประจ ำปีงบประมำณ 
2564(เดือน ก.ค.-ก.ย. 2564)

12,600.00       30 มิถุนำยน 2564 304 1

91 3800101429069 นำยสุบรรจบ จรลักษณ์ จ้ำงเหมำบริกำรจดมำตรน้ ำประปำและเก็บ
ค่ำน้ ำประปำพร้อมค่ำขยะรำยเดือน  หมู่ที ่ 
1,2,และ4  ต ำบลท่ำซัก   ประจ ำปี
งบประมำณ 2564(เดือน ก.ค.-ก.ย. 2564)

22,500.00       30 มิถุนำยน 2564 305 1
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92 1809900718993 นำยภำกร หงส์พันธ์ จ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติงำนส ำรวจภำคสนำม
ปรับปรุงข้อมูลแผนทีภ่ำษีและทะเบียน
ทรัพย์สินองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำซัก 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564(เดือน 
ก.ค.-ก.ย. 2564)

27,000.00       30 มิถุนำยน 2564 306 1

93 1800800268751 นำยปิยะพงษ์ บุญพล จัดจ้ำงเหมำบริกำรผู้ช่วยคนขับรถขุดดิน
ตีนตะขำบ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564(เดือน ก.ค.-ก.ย. 2564)

23,400.00       30 มิถุนำยน 2564 307 1

94 1801600165550 นำยชิษณุพงค์ เพ็ชรำ จ้ำงเหมำบริกำรจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอก
ปฏิบัติหน้ำทีใ่นงำนจัดเก็บขยะมูลฝอยตำม
อำคำรบ้ำนเรือนและทีร่องรับขยะมูลฝอย
และน ำขยะมูลฝอยไปท ำลำย  ประจ ำปี
งบประมำณ  2564

36,000.00       30 มิถุนำยน 2564 308 1

95 1102700506976 นำงกุลนิษฐ์ วิลัยยะ จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลปฏิบัติหน้ำทีง่ำนธรุ
กำรและจัดเก็บเอกสำร ของส ำนักงำนกอง
ช่ำง อบต.ท่ำซัก ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564(เดือน ก.ค.-ก.ย. 2564)

28,200.00       30 มิถุนำยน 2564 309 1

96 3800101423371 นำยจ ำเนียร ระเบียบโอษฐ์ จ้ำงเหมำบริกำรปฎิบัติหน้ำทีซ่่อมแซมระบบ
ประปำหมู่บ้ำนภำยในต ำบลท่ำซัก  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564(เดือน ก.ค.-ก.ย. 
2564)

25,200.00       30 มิถุนำยน 2564 310 1

97 3800101440755 นำยพมอน จีนนุพงศ์ จ้ำงเหมำบริกำรปฎิบัติหน้ำทีซ่่อมแซมระบบ
ประปำหมู่บ้ำนภำยในต ำบลท่ำซัก  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564(เดือน ก.ค.-ก.ย. 
2564)

28,800.00       30 มิถุนำยน 2564 311 1



หน้ำที ่17

98 3800101421840 นำยเฉลิมพล เพ็ชรำ จ้ำงเหมำบริกำรปฎิบัติหน้ำทีซ่่อมแซมระบบ
ประปำหมู่บ้ำนภำยในต ำบลท่ำซัก  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564(เดือน ก.ค.-ก.ย. 
2564)

24,600.00       30 มิถุนำยน 2564 312 1

99 นำยเชำวลิต โพธิพ์ันธ์ จ้ำงเหมำบริกำรปฎิบัติหน้ำทีซ่่อมแซมระบบ
ประปำหมู่บ้ำนภำยในต ำบลท่ำซัก  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564(เดือน ก.ค.-ก.ย. 
2564)

24,000.00       30 มิถุนำยน 2564 313 1

100 นำยภักดี เพ็ชรำ จ้ำงเหมำบริกำรปฎิบัติหน้ำทีซ่่อมแซมระบบ
ประปำหมู่บ้ำนภำยในต ำบลท่ำซัก  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564(เดือน ก.ค.-ก.ย. 
2564)

24,000.00       30 มิถุนำยน 2564 314 1

101 นำยสำยัณห์ ลุกเซ็น จ้ำงเหมำบริกำรปฎิบัติหน้ำทีซ่่อมแซมระบบ
ประปำหมู่บ้ำนภำยในต ำบลท่ำซัก  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564(เดือน ก.ค.-ก.ย. 
2564)

24,000.00       30 มิถุนำยน 2564 315 1

102 3801200284418 นำยอภิรักษ์ ห่อหุม้ จ้ำงเหมำบริกำรปฎิบัติหน้ำทีเ่ป็นผู้ช่วยใน
งำนก่อสร้ำงต่ำงๆขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลท่ำซัก   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2564(เดือน ก.ค.-ก.ย. 2564)

27,000.00       30 มิถุนำยน 2564 316 1

103 1800100109013 นำยเรวัตร สิงสำหัส จ้ำงเหมำบริกำรจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอก
ปฏิบัติหน้ำทีใ่นงำนจัดเก็บขยะมูลฝอยตำม
อำคำรบ้ำนเรือนและทีร่องรับขยะมูลฝอย
และน ำขยะมูลฝอยไปท ำลำย  ประจ ำปี
งบประมำณ  2564(เดือน ก.ค. 2564)

9,000.00         30 มิถุนำยน 2564 317 1



หน้ำที ่18

104 3800101421807 นำยอุดม เพ็ชรำ จ้ำงเหมำบริกำรจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอก
ปฏิบัติหน้ำทีใ่นงำนจัดเก็บขยะมูลฝอยตำม
อำคำรบ้ำนเรือนและทีร่องรับขยะมูลฝอย
และน ำขยะมูลฝอยไปท ำลำย  ประจ ำปี
งบประมำณ  2564(เดือน ก.ค. 2564)

9,000.00         30 มิถุนำยน 2564 318 1

105 1800900164361 นำงสำวขนิษฐำพร อร่ำมวิทย์ จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลปฏิบัติงำนสวัสดิกำร
สังคมและสังคมสงเครำะห์ ประจ ำปี
งบประมำณ  พ.ศ.2564(เดือน ก.ค.-ก.ย. 
2564)

28,200.00       30 มิถุนำยน 2564 319 1

106 1800100127810 นำงสำวพวิณี ภูมิระเบียบ จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลปฏิบัติงำนธุรกำร
ประจ ำกองสวัสดิกำรสังคมองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลท่ำซัก ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.
2564(เดือน ก.ค.-ก.ย. 2564)

28,200.00       30 มิถุนำยน 2564 320 1

1,329,697.90 รวมเป็นเงินทัง้สิ้น
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