
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลหน้าสตน 
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 

และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564) 

……………………………………………………………………………………………………. 
 
  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 66 วรรค
หนึ่ง ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
คัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด นั้น 

  เทศบาลต าบลหน้าสตน จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ
สาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
 
 
 

            ประกาศ ณ วันที่   21 เดือน มกราคม พ.ศ.2565 
 
 

    
 

               (นายอรรถพล  นิยมเดชา) 
                         นายกเทศมนตรีต าบลหน้าสตน 

 
 
 



วันท่ี เลขท่ี

1 1801200103964 สุดารัตน์เภสัช วัสดุทางการแพทย์ (แอลกอฮอล์)        98,000.00 ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ 7/6 2
2 1801200103964 สุดารัตน์เภสัช วัสดุอุปกรณ์ปป้องการ โควิด 19        31,016.70 ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ 7/5 2
3 1801200103964 สุดารัตน์เภสัช ชุดตรวจ โควิด 19      123,750.00 ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ 7/7 2

4 3801600624283 ร้านสุทธิภัทรการไฟฟ้า
เปล่ียนมอเตอร์พร้อมใบพัดลมแอร์ศูนย์พักคอย โรคโควิด 
19

         4,000.00 ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 35/1740 2

5 180800203586 บรัท แฮ็ปป้ีร้ิง จ ากัด น้ าด่ืมส าหรับผู้ป่วยร์ศูนย์พักคอย โรคโควิด 19          4,903.74 ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 041/23 2
6 3800800200681 นางพะเยาว์ หมิแหละหมัน ค่าอาหาร ส าหรับกลุ่มเส่ียง โรคโควิด 19        21,582.00 ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 1/1 2

7 3501200293525 นางกัญญาภัค  นุ่นรอด
ค่าท าความสะอาดพร้อมฉีดพ่นเช้ือ ประจ าเดือน ตุลาคม 
64

         9,500.00 ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 1/5 2

8 0805560002324 บริษัท บุญน าค้าวัสดุ จ ากัด วัสดุปรับปรุงห้องน้ าศูนย์พักคอย โรคโควิด 19          3,110.65 ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ IV6411011 2
9 3801600500169 นายสุพจน์  พูลสวัสด์ิ ค่าเช่าสถานท่ี LQ        50,000.00 ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 39 2

10 1801200103964 สุดารัตน์เภสัช ชุดตรวจ โควิด 19, วัสดุอุปกรณ์ปป้องการ โควิด 19        67,765.50 ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 7/14 2
11 3801600560901 นายรักชาติ นุ่นสังข์ ค่าเช่าเคร่ืองเสียงประชาสัมพันธ์ โรคโควิด 19          6,000.00 ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ 3/1 2

12 1909900240171 ชานเมืองโฆษณาหัวไทร
จัดจ้างท าป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคโควิด
 19

         3,600.00 ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 14/50 2

13 3801600396736 นางนภานิตย์ เมฆตรง
ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี (ส าหรับตรวจ ATK เชิงรุก 
แพนันทพร)

       11,880.00 ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 07/05 2

14 3801600396736 นางนภานิตย์ เมฆตรง ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี (ส าศูนย์กักตัว รร.บ้านหน้าศาล)          2,000.00 ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 02/06 2
15 3801600503311 นางประดับ  ขุนศรี ค่าน้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชน             375.00 ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 1/18 2
16 3801200320091 นางพึงพิศ ล่าเต๊ะ ทรายหยาบถมปรับปรุงศูนย์พักคอย โรคโควิด 19          2,280.00 ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 3/6 2
17 3801600631450 นางสาวสุชาดา  เจริญสุข ค่าอาหารส าหรับเจ้าหน้าท่ีตรวจ ATK          3,200.00 ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 6/23 2
18 1801200103964 สุดารัตน์เภสัช น้ ายาฆ่าเช้ือ ขนาด 5 ลิตร          4,900.00 ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 7/15 2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาส ท่ี 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลหน้าสตน

ล าดับท่ี
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขบัตรประจ าตัว
ประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจะจัดซ้ือจัดจ้าง
 จ านวนเงินรวมท่ี

จัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง
เหตุผล

สนับสนุน



วันท่ี เลขท่ี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาส ท่ี 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลหน้าสตน

ล าดับท่ี
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขบัตรประจ าตัว
ประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจะจัดซ้ือจัดจ้าง
 จ านวนเงินรวมท่ี

จัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง
เหตุผล

สนับสนุน

19 3801600396736 นางนภานิตย์ เมฆตรง ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี (ส าหรับจุดคัดกรองแพรกเมือง)          3,000.00 ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 02/08 2
20 3800800200681 นางพะเยาว์ หมิแหละหมัน ค่าอาหาร ส าหรับกลุ่มเส่ียง โรคโควิด 19        11,484.00 ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 1/9 2
21 3801600633541 นางมะเหรียม  พันธ์หีบ ค่าอาหาร ส าหรับกลุ่มเส่ียง โรคโควิด 19        26,185.50 ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 1/12 2
22 3801600041253 ร้านมงคลพานิชย์ วัสดุปรับปรุงศูนย์พักคอย โรคโควิด 19          1,280.00 ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 008/0357 2
23 0994000553412 บริษัท ไพศอล อีเนอร์จี จ ากัด ค่าบริการเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอยติดเช้ือ          9,312.15 ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ INV007541 2

24 803515000189 หจก.หัวไทรมนัสบริการ

จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ส าหรับ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข
ทะเบียน กย 6930  รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 
ขรว 330 ,คขจ 813 นศ และเคร่ืองตัดหญ้าและ
ครุภัณฑ์อ่ืนๆ

       11,674.73 ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 14/24 1

25 803515000189 หจก.หัวไทรมนัสบริการ
จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง และหล่อล่ืน ของส านักปลัดส าหรับ
รถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 
82-2148

         4,629.92 ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 14/20 1

26 803515000189 หจก.หัวไทรมนัสบริการ

จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง และหล่อล่ืน ของกองช่าง ส าหรับ
รถยนต์ส่วนกลาง รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค
 1195 นศ จ านวน 1 คัน และรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) 
ขนาด 6 ล้อ ติดต้ังไฮโดรลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า 
หมายเลขทะเบียน 82-3762

         5,150.66 ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 14/22 1

27 803515000189 หจก.หัวไทรมนัสบริการ
จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง และหล่อล่ืน ส าหรับรถจักรยานยนต์
 หมายเลขทะเบียน คฉม 280 นศ จ านวน 1 คัน ของ
กองช่าง

            631.05 ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 14/23 1



วันท่ี เลขท่ี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาส ท่ี 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลหน้าสตน

ล าดับท่ี
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขบัตรประจ าตัว
ประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจะจัดซ้ือจัดจ้าง
 จ านวนเงินรวมท่ี

จัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง
เหตุผล

สนับสนุน

28 803515000189 หจก.หัวไทรมนัสบริการ
จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง และหล่อล่ืน ของกองคลัง ส าหรับ
รถจักยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กณ 7191 นศ ,   1
 กย 422 นศ

            189.43 ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 14/21 1

29 3801600500169 นายสุพจน์  พูลสวัสด์ิ ค่าเช่าสถานท่ี LQ        49,500.00 ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ 41 2

30 3501200293525 นางกัญญาภัค  นุ่นรอด
ค่าท าความสะอาดพร้อมฉีดพ่นเช้ือ ประจ าเดือน 
พฤศจิกายน 64

         9,500.00 ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 1/5 2

31 3810400337182 นายศุภชัย  สารอักษร ค่าอาหารว่าง          4,100.00 ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ 1/19

32 1909900240171 ชานเมืองโฆษณาหัวไทร
จัดจ้างท าป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคโควิด
 19

         4,600.00 ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 27/1 2

33 3801600308136 นางธนัชพร  มากเพ็ง ค่าอาหาร ส าหรับกลุ่มเส่ียง โรคโควิด 19          8,550.00 ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ 1/5 2
34 1909900462653 นางสาววรนาถ  ปานประยูร ค่าอาหาร ส าหรับกลุ่มเส่ียง โรคโควิด 19             750.00 ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ 1/10 2

35 3801600465801 นายวิมล  ดุกสุกแก้ว
จ้างสูบน้ า  ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติกรณีฉุกเฉิน เหตุ
อุทกภัย วาตภัย

       28,000.00 ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 1/8 2

36 0805560002324 บริษัท บุญน าค้าวัสดุ จ ากัด
กระเบ้ือง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติกรณีฉุกเฉิน เหตุ
อุทกภัย วาตภัย

         9,247.00 ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ IV6412026 2

37 0803564002394 หจก.ส.สิทธิโชค  คอนทรัคช่ัน
จ้างขุดขยายทางระบายน้ า ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติ
กรณีฉุกเฉิน เหตุอุทกภัย วาตภัย

         6,200.00 ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ 1/1 2

38 3801600541159 นายบัณฑิต  ทองดี ถุงยังชีพ ส าหรับกลุ่มเส่ียง โรคโควิด 19        12,710.00 ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 1/9 2
39 3801600541159 นายบัณฑิต  ทองดี ถุงยังชีพ ส าหรับกลุ่มเส่ียง โรคโควิด 19          9,100.00 ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 1/10 2
40 3801600617473 นายบุญพิทักษ์  หนูรุ่น ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี (ส าหรับประจ า ศูนย์พักคอย LQ)        15,000.00 ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 1/1 2



วันท่ี เลขท่ี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาส ท่ี 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลหน้าสตน

ล าดับท่ี
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขบัตรประจ าตัว
ประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจะจัดซ้ือจัดจ้าง
 จ านวนเงินรวมท่ี

จัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง
เหตุผล

สนับสนุน

41 803515000189 หจก.หัวไทรมนัสบริการ

จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ส าหรับ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข
ทะเบียน กย 6930  รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 
ขรว 330 ,คขจ 813 นศ และเคร่ืองตัดหญ้าและ
ครุภัณฑ์อ่ืนๆ

         9,439.62 ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 15/21 1

42 803515000189 หจก.หัวไทรมนัสบริการ
จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง และหล่อล่ืน ส าหรับรถบรรทุกน้ า
เอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผค 7280 จ านวน 1 
คัน ของส านักปลัด

         3,439.20 ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 15/22 1

43 803515000189 หจก.หัวไทรมนัสบริการ
จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง และหล่อล่ืน ของส านักปลัดส าหรับ
รถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 
82-2148

         8,388.40 ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 15/23 1

44 803515000189 หจก.หัวไทรมนัสบริการ
จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง และหล่อล่ืน ของกองคลัง ส าหรับ
รถจักยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กณ 7191 นศ ,   1
 กย 422 นศ

            291.63 ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 15/24 1

45 803515000189 หจก.หัวไทรมนัสบริการ
จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง และหล่อล่ืน ส าหรับรถจักรยานยนต์
 หมายเลขทะเบียน คฉม 280 นศ จ านวน 1 คัน ของ
กองช่าง

            778.48 ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 15/25 1

46 803515000189 หจก.หัวไทรมนัสบริการ
จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง และหล่อล่ืน ของกองช่าง ส าหรับ
รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 233 นศ จ านวน
 1 คัน

         2,541.35 ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 15/26 1



วันท่ี เลขท่ี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาส ท่ี 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลหน้าสตน

ล าดับท่ี
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขบัตรประจ าตัว
ประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจะจัดซ้ือจัดจ้าง
 จ านวนเงินรวมท่ี

จัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง
เหตุผล

สนับสนุน

47 803515000189 หจก.หัวไทรมนัสบริการ

จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง และหล่อล่ืน ของกองช่าง ส าหรับ
รถยนต์ส่วนกลาง รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค
 1195 นศ จ านวน 1 คัน และรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) 
ขนาด 6 ล้อ ติดต้ังไฮโดรลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า 
หมายเลขทะเบียน 82-3762

       14,823.80 ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 15/27 1

48 3801600503311 นางประดับ  ขุนศรี ค่าน้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชน          1,000.00 ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ 1/140 1

รวมท้ังส้ิน      719,360.51

** หมายเหตุ
เหตุผลสนับสนุนในการจัดซ้ือจัดจ้างน้ันให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังน้ี
1.หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0405.4/ว 322 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
2.หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
3.หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาหารจัดซ้ือจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ)0405.2/ว 119 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2561
4.หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ นอกเหนือจาก 1-3


