


วนัที่ เลขที่

1 ๓๘๐๑๖๐๐๕๔๑๑๕๙ นายบัณฑิต  ทองดี จดัซ้ือถงุยงัชพี ส าหรับผู้ประสบภยัโควดิ19 จ านวน 3ชดุ            2,100.00 ๕ มกราคม ๒๕๖๕ 1/10 3
2 ๓๘๐๑๖๐๐๕๐๓๓๑๑ นางประดับ  ขนุศรี น้ าด่ืมเพื่อบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ               150.00 ๗ มกราคม ๒๕๖๕ 1/20 3
3 190990024017 ชานเมอืงโฆษณา หัวไทร จา้งท าป้ายไวนิลหาดแพรกเมอืง            3,000.00 ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ 1/19 3

4 0803515000189 หจก.หัวไทรมนัสบริการ
จดัซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิง ส าหรับ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กย 
6930  รถจกัรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขรว 330 ,คขจ 813 นศ 
และเคร่ืองตัดหญ้าและครุภณัฑ์อื่นๆ

           9,375.72 ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ 1/41 1

5 0803515000189 หจก.หัวไทรมนัสบริการ
จดัซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิง และหล่อล่ืน ของส านักปลัดส าหรับรถบรรทุกขยะ
มลูฝอย แบบอดัท้าย หมายเลขทะเบียน 82-2148

           8,321.40 ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ 1/42 1

6 0803515000189 หจก.หัวไทรมนัสบริการ
จดัซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิง และหล่อล่ืน ของกองชา่ง ส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง 
หมายเลขทะเบียน กจ 233 นศ จ านวน 1 คัน

           2,284.80 ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ 1/43 1

7 0803515000189 หจก.หัวไทรมนัสบริการ
จดัซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิงและน้ ามนัหล่อล่ืนของกองชา่ง ส าหรับรถยนต์บรรทุก
(ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ ติดต้ังไฮโดรลิกพร้อมกระเชา้ไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน
 82-3762  ,รถตักหน้าขดุหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1195 นศ

         12,179.50 ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ 1/44 1

8 0803515000189 หจก.หัวไทรมนัสบริการ
จดัซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิง และหล่อล่ืน ส าหรับรถจกัรยานยนต์ หมายเลข
ทะเบียน คฉม 280 นศ จ านวน 1 คัน ของกองชา่ง

              870.36 ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ 1/45 1

9 0803515000189 หจก.หัวไทรมนัสบริการ
จดัซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิง และหล่อล่ืน ของกองคลัง ส าหรับรถจกัยานยนต์ 
หมายเลขทะเบียน 1 กย 422

              187.32 ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ 1/46 1

10 ๑๙๐๙๙๐๐๔๐๔๘๕๘ ร้านพี่นก-พี่สน
ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม โครงการป้องกนัและลดอบัติเหตุทางถนนเทศ
การปีใหม ่2565

           9,821.00 ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ 1/5 3

11 ๓๘๐๑๖๐๐๕๔๑๑๕๙ นายบัณฑิต  ทองดี จดัซ้ือถงุยงัชพี ส าหรับผู้ประสบภยัโควดิ19 จ านวน 3ชดุ            2,100.00 ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ 1/11 3

12 ๓๘๐๑๖๐๐๐๔๑๒๕๓ มงคลพาณิชย์
จดัซ้ือพัสดุเพื่อใชใ้นการป้องกนั ควบคุมรักษาโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า(ถงุ
ขยะติดเชื้อสีแดง)

           1,400.00 ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ 8/374 3

13 ๓๘๐๑๖๐๐๓๑๑๔๔๗ ร้านสารภี เคร่ืองด่ืมกจิกรรมปรับภมูทิัศน์หาดจทัร์แจง้               250.00 ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ 3
14 ๓๘๐๑๖๐๐๕๔๑๑๕๙ นายบัณฑิต  ทองดี จดัซ้ือถงุยงัชพี ส าหรับผู้ประสบภยัโควดิ19 จ านวน 4ชดุ            2,800.00 ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ 1/11 4
15 ๓๘๐๑๖๐๐๕๐๓๓๑๑ นางประดับ  ขนุศรี น้ าด่ืมเพื่อบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ               225.00 ๓ กมุภาพันธ ์๒๕๖๕ 1/21 3
16 190990024017 ชานเมอืงโฆษณา หัวไทร จา้งท าป้ายไวนิลสวสัดีปีใหม ่2565            2,304.00 ๙ มกราคม ๒๕๖๕ 29/16 3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผู้ไดร้ับการคัดเลอืก และสาระส าคัญของสญัญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสอื

ประจ าไตรมาส ที่ 2  เดอืน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดอืน มีนาคม พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลหน้าสตน

ล าดบัที่
เลขประจ าตวัผู้เสยีภาษี/

เลขบตัรประจ าตวัประชาชน
ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุี่จะจดัซ้ือจดัจา้ง

 จ านวนเงินรวมที่
จดัซ้ือจดัจา้ง

เอกสารอ้างอิง
เหตผุล

สนับสนุน



วนัที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผู้ไดร้ับการคัดเลอืก และสาระส าคัญของสญัญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสอื

ประจ าไตรมาส ที่ 2  เดอืน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดอืน มีนาคม พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลหน้าสตน

ล าดบัที่
เลขประจ าตวัผู้เสยีภาษี/

เลขบตัรประจ าตวัประชาชน
ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุี่จะจดัซ้ือจดัจา้ง

 จ านวนเงินรวมที่
จดัซ้ือจดัจา้ง

เอกสารอ้างอิง
เหตผุล

สนับสนุน

17 190990024017 ชานเมอืงโฆษณา หัวไทร
จา้งท าป้ายไวนิลส าหรับรับสมคัรเด็กนักเรียนศูนยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์วดั
หน้าสตน

              800.00 ๔ กมุภาพันธ ์๒๕๖๕ 2/47 3

18 0803515000189 หจก.หัวไทรมนัสบริการ
จดัซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิง ส าหรับ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กย 
6930  รถจกัรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขรว 330 ,คขจ 813 นศ 
และเคร่ืองตัดหญ้าและครุภณัฑ์อื่นๆ

         17,336.92 ๑๗ กมุภาพันธ ์๒๕๖๕ 2/45 1

19 0803515000189 หจก.หัวไทรมนัสบริการ
จดัซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิง และหล่อล่ืน ส าหรับรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ 
หมายเลขทะเบียน ผค 7280 จ านวน 1 คัน ของส านักปลัด

           3,535.20 ๑๗ กมุภาพันธ ์๒๕๖๕ 2/46 1

20 0803515000189 หจก.หัวไทรมนัสบริการ
จดัซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิง และหล่อล่ืน ของส านักปลัดส าหรับรถบรรทุกขยะ
มลูฝอย แบบอดัท้าย หมายเลขทะเบียน 82-2148

           7,238.40 ๑๗ กมุภาพันธ ์๒๕๖๕ 2/47 1

21 0803515000189 หจก.หัวไทรมนัสบริการ
จดัซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิง และหล่อล่ืน ของกองชา่ง ส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง 
หมายเลขทะเบียน กจ 233 นศ จ านวน 1 คัน

           2,388.80 ๑๗ กมุภาพันธ ์๒๕๖๕ 2/48 1

22 0803515000189 หจก.หัวไทรมนัสบริการ
จดัซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิง และหล่อล่ืน ส าหรับรถจกัรยานยนต์ หมายเลข
ทะเบียน คฉม 280 นศ จ านวน 1 คัน ของกองชา่ง

           1,564.24 ๑๗ กมุภาพันธ ์๒๕๖๕ 2/49 1

23 0803515000189 หจก.หัวไทรมนัสบริการ
จดัซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิงและน้ ามนัหล่อล่ืนของกองชา่ง ส าหรับรถยนต์บรรทุก
(ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ ติดต้ังไฮโดรลิกพร้อมกระเชา้ไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน
 82-3762  ,รถตักหน้าขดุหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1195 นศ

         12,167.80 ๑๗ กมุภาพันธ ์๒๕๖๕ 2/50 1

24 0803515000189 หจก.หัวไทรมนัสบริการ
จดัซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิง และหล่อล่ืน ของกองคลัง ส าหรับรถจกัยานยนต์ 
หมายเลขทะเบียน 1 กย 422

              298.83 ๑๗ กมุภาพันธ ์๒๕๖๕ 3/1 1

25 ๓๘๐๑๖๐๐๕๐๓๓๑๑ นางประดับ  ขนุศรี
ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ประชมุสภาเทศบาลต าบลหน้าสตน ประจ าปี 
2565

              750.00 ๒๓ กมุภาพันธ ์๒๕๖๕ 1/2 3

26 ๓๘๐๑๖๐๐๕๐๓๓๑๑ นางประดับ  ขนุศรี น้ าด่ืมเพื่อบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ               240.00 ๒๘ กมุภาพันธ ์๒๕๖๕ 1/22

27 0994000188151
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน  
กรมการปกครอง

วสัดุส านักงาน (แบบพิมพ)์            1,629.80 ๒๘ กมุภาพันธ ์๒๕๖๕ IV6508623 4

28 0803515000189 หจก.หัวไทรมนัสบริการ
จดัซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิง ส าหรับ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กย 
6930  รถจกัรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน คขจ 813 นศ และเคร่ืองตัด
หญ้าและครุภณัฑ์อื่นๆ

         10,764.72 ๑๖ มนีาคม ๒๕๖๕ 4/9 1



วนัที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผู้ไดร้ับการคัดเลอืก และสาระส าคัญของสญัญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสอื

ประจ าไตรมาส ที่ 2  เดอืน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดอืน มีนาคม พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลหน้าสตน

ล าดบัที่
เลขประจ าตวัผู้เสยีภาษี/

เลขบตัรประจ าตวัประชาชน
ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุี่จะจดัซ้ือจดัจา้ง

 จ านวนเงินรวมที่
จดัซ้ือจดัจา้ง

เอกสารอ้างอิง
เหตผุล

สนับสนุน

29 0803515000189 หจก.หัวไทรมนัสบริการ
จดัซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิง และหล่อล่ืน ของส านักปลัดส าหรับรถบรรทุกขยะ
มลูฝอย แบบอดัท้าย หมายเลขทะเบียน 82-2148

           4,697.60 ๑๖ มนีาคม ๒๕๖๕ 4/10 1

30 0803515000189 หจก.หัวไทรมนัสบริการ
จดัซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิง และหล่อล่ืน ของกองชา่ง ส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง 
หมายเลขทะเบียน กจ 233 นศ จ านวน 1 คัน

           2,580.60 ๑๖ มนีาคม ๒๕๖๕ 4/11 1

31 0803515000189 หจก.หัวไทรมนัสบริการ
จดัซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิงและน้ ามนัหล่อล่ืนของกองชา่ง ส าหรับรถยนต์บรรทุก
(ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ ติดต้ังไฮโดรลิกพร้อมกระเชา้ไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน
 82-3762  ,รถตักหน้าขดุหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1195 นศ

         14,956.00 ๑๖ มนีาคม ๒๕๖๕ 4/12 1

32 0803515000189 หจก.หัวไทรมนัสบริการ
จดัซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิง และหล่อล่ืน ส าหรับรถจกัรยานยนต์ หมายเลข
ทะเบียน คฉม 280 นศ จ านวน 1 คัน ของกองชา่ง

              716.20 ๑๖ มนีาคม ๒๕๖๕ 4/13 1

33 0803515000189 หจก.หัวไทรมนัสบริการ
จดัซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิง และหล่อล่ืน ของกองคลัง ส าหรับรถจกัยานยนต์ 
หมายเลขทะเบียน 1 กย 422

              325.83 ๑๖ มนีาคม ๒๕๖๕ 4/14 1

34 0803515000189 หจก.หัวไทรมนัสบริการ
จดัซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิง และหล่อล่ืน ส าหรับรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ 
หมายเลขทะเบียน ผค 7280 จ านวน 1 คัน ของส านักปลัด

           3,946.80 ๑๖ มนีาคม ๒๕๖๕ 4/15 1

35 1900700176641 กมลวรรณค้าไม้
วสัดุ (ไมเ้สมด็ ,ลูกกลอนไมเ้สมด็ ,กระสอบทราย)ชว่ยเหลือผู้ประสบภยั
พิบัติกรณีฉกุเฉนิ เหตุอทุกถยั วาตภยั  คล่ือกดัเซาะชายฝ่ัง

         34,160.00 ๒๕ มนีาคม ๒๕๖๕ 1/1 4

36 3900700498075 นางสาวนันทมาศ  โกศล
จา้งเหมารถขดุดิน พร้อมขนยา้ยเคร่ืองจกัรเพื่อ ชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบัติ
กรณีฉกุเฉนิ เหตุอทุกถยั วาตภยั  คล่ือกดัเซาะชายฝ่ัง

         18,950.00 ๒๕ มนีาคม ๒๕๖๕ 1/1 4

รวมทั้งส้ิน 196,416.84   

** หมายเหตุ
เหตุผลสนับสนุนในการจดัซ้ือจดัจา้งนั้นให้ระบุเป็นเลขอา้งองิ ดังนี้
1.หมายถงึ การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนังสือกรมบัญชกีลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวนัที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเวน้การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ขอ้ 79 วรรคสอง
2.หมายถงึ การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ขอ้ 79 วรรคสอง
3.หมายถงึ การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนังสือคณะกรรมการวนิิจฉยัปัญหาหารจดัซ้ือจดัจา้งและบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)0405.2/ว 119 ลงวนัที่ 9 มนีาคม 2561
4.หมายถงึ การจดัซ้ือจดัจา้งกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1-3


