
              รายละเอยีดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจดัซือ้จดัจา้งหรอืผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก และสาระส าคญัของสญัญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนงัสอื              รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
                                            ประจ าไตรมาสท่ี 4 (เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.2565  ถึง  เดือน กันยายน พ.ศ.2565)

                                                                  ส านกังานเทศบาลต าบลทา่วงัทอง                                                                  ส านักงานเทศบาลต าบลท่าวังทอง
ล าดับท่ี เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม               เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน

เลขประจ าตัวประชาชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วันท่ี เล่มท่ี
เลขท่ี

1 3560100085342 นายศักด์ิสิทธ์ิ  ธุระเสร็จ ค่าจ้างเหมาแรงงานพร้อมน ้ามันส้าหรับพ่นสาร 2,100.00       7/7/65 เล่มท่ี 01 ว.119
เคมี (หมอกควัน) เลขท่ี 03 ตาราง1

ใบเสร็จรับเงิน ลว27/3/61
2 O565558000118 บ.ฟูแสง ออยล์ แอน ค่าซื อวัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืนประจ้าเดือน 300.00         12/4/65 เล่มท่ี 152 บันทึกข้อตกลงซื อ

เซอร์วิส จ้ากัด มิ.ย.65   งวดท่ี 2กองคลัง เลขท่ี 44 ลว.1/10/64
ใบเสร็จรับเงิน

3 O565558000118 บ.ฟูแสง ออยล์ แอน ค่าซื อวัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืนประจ้าเดือน 12,320.00     12/4/65 เล่มท่ี 152 บันทึกข้อตกลงซื อ
เซอร์วิส จ้ากัด มิ.ย.65  งวดท่ี 2 กองช่าง เลขท่ี 43 ลว.1/10/64

ใบเสร็จรับเงิน
4 3569900139445 นายธนภัค  พันธวัง ค่าจ้างท้าป้ายโครงการอบรมและส่งเสริมการ 450.00         12/4/65 เล่มท่ี 15 วิธีเฉพาะเจาะจง

เกษรและการปลูกพืชทางเลือก เลขท่ี 18 ข้อตกลงจ้าง034/65
ใบเสร็จรับเงิน ลว.11/4/65

5 O565558000118 บ.ฟูแสง ออยล์ แอน ค่าซื อวัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 24,100.00     12/4/65 เล่มท่ี 152 บันทึกข้อตกลงซื อ
เซอร์วิส จ้ากัด ประจ้าเดือน มิย.65 งวดท่ี 2 กองสาธลารณสุข เลขท่ี 42 ลว.1/10/64

ใบเสร็จรับเงิน



ล าดับท่ี เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม               เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ าตัวประชาชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วันท่ี เล่มท่ี

เลขท่ี
6 O565558000118 บ.ฟูแสง ออยล์ แอน ค่าซื อวัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืนประจ้าเดือน 5,680.00       12/4/65 เล่มท่ี 152 บันทึกข้อตกลงซื อ

เซอร์วิส จ้ากัด มิย.65  งวดท่ี 2 ส้านักปลัด เลขท่ี 45 ลว.1/10/64
ใบเสร็จรับเงิน

7 3560100102629 ร้านไออุ่น ดีไซน์ ค่าจ้างท้าป้ายไวนิล ขนาด 29.7x 21 ซม. 1,250.00       18/7/65 เลขท่ี RE060 วิธีเฉพาะเจาะจง
โดยนายสุเทพ  สนส่ง โครงการรณรงค์ลดการจ้าหน่ายแอลกอฮอ์ 765165 ข้อตกลงจ้าง 056/65

(ป้ายร้านค้าสีขาว) ใบเสร็จรับเงิน ลว.5/07/65
8 3560100085342 นายศักด์ิสิทธ์ิ  ธุระเสร็จ ค่าจ้างเหมาแรงงานพร้อมน ้ามันส้าหรับ่นสาร 2,100.00       26/7/65 เล่มท่ี 01 ว.119

เคมี (หมอกควัน) เลขท่ี 07 ตาราง1
ใบเสร็จรับเงิน ลว27/3/61

9 1560100207981 หจก.โรงพิมพ์เจรฺญอักษร ชื อวัสดุส้านักงาน 3,742.00       2/8/65 เลขท่ี OR650 วิธีเฉพาะเจาะจง
โดยนายชวัลวิทย์ กัลยา 800023 ข้อตกลงซื อ 064/65

ใบเสร็จรับเงิน ลว.7/07/65
10 3560100462499 ส.สังฆภัณฑ์ ค่าซื อสังฆภัณฑ์ 4,580.00       26/7/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง

โดยนายรัฐภรณ์  วุฒิ โครงการและเบิกค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ เลขท่ี 07 ข้อตกลงซื อ 065/65
ส่งเสริมสืบสานศิลปะวัฒนาธรรมศาสนาประเพณี ใบเสร็จรับเงิน ลว.8/07/65

11 3560100705529 นางจีราภา  เดชบุญ ค่าน ้าด่ืมและน ้าแข็ง 1,000.00       26/7/65 เล่มท่ี 02 ว.119
เลขท่ี 10 ตาราง1
ใบเสร็จรับเงิน ลว27/3/61



ล าดับท่ี เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม               เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ าตัวประชาชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วันท่ี เล่มท่ี

เลขท่ี
12 36030100387330 ร้านเจ- ปริ นท์ ค่าจ้างท้าป้าย ส้าหรับ 260.00         26/7/65 เล่มท่ี 32 ว.119

โดย นายเบญจพล ทาปัน เลขท่ี 16 ตาราง1
ใบเสร็จรับเงิน ลว27/3/61

13 1560100207981 หจก.โรงพิมพ์เจรฺญอักษร ค่าจ้างท้าตรายาง 1,370.00       2/8/65 เล่มท่ี 001 วิธีเฉพาะเจาะจง
โดยนายชวัลวิทย์ กัลยา เลขท่ี 0038 ข้อตกลงจ้าง 055/65

ใบเสร็จรับเงิน ลว.5/07/65
14 352040112426 ร้านป้ายปักจักรศิลป์ ค่าจ้างท้าป้ายโครงการ ขนาด 3X1 เมตร 2,250.00       26/7/65 เล่มท่ี 151 ว.119

โดยนางธนัญญา  ค้าเป็ง โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 65 เลขท่ี 19 ตาราง1
ใบเสร็จรับเงิน ลว27/3/61

15 1501101116688 น.ส.วันวิสา  ภัทรเสถียรชัยค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ 9,000.00       2/8/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลด้านการคลัง เลขท่ี 07 ข้อตกลงจ้าง 032/65
เดือน  ก.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.31/3/65

16 1560100305621 นายวรชิต  ก้าลังหาญ ค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีส้ารวจ 9,000.00       2/8/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลและปรับปรุงด้านแผนท่ีภาษีต้าแหน่ง เลขท่ี 90 ข้อตกลงจ้าง 039/65
ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านแผนท่ีภาษี เดือน ก.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.31/03/65

17 1560100275965 น.ส.หทัยรัตน์  สวิง ค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีส้ารวจ 9,000.00       2/8/65 เล่มท่ี 1 วิธีเฉพาะเจาะจง
และปรับปรุงด้านแผนท่ีภาษีต้าแหน่งผู้ช่วย เลขท่ี 27 ข้อตกลงจ้าง 038/65
ปฏิบัติงานด้านแผนท่ีภาษี เดือน  ก.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.31/03/65



ล าดับท่ี เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม               เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ าตัวประชาชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วันท่ี เล่มท่ี

เลขท่ี
18 1560100090544 นายเฉลิมวุฒิ  กันดี ค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีส้ารวจ 9,000.00       2/8/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง

และปรับปรุงด้านแผนท่ีภาษีต้าแหน่งผู้ช่วย เลขท่ี 30 ข้อตกลงจ้าง 040/65
ปฏิบัติงานด้านแผนท่ีภาษี เดือน  ก.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.31/03/65

19 3560100454691 นายวิสิษฐ์  อินต๊ะยศ ค่าจ้างเหมาบริการเก่ียวกับงานป้องกันและ 9,000.00       2/8/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
บรรเทาสาธารณภัย เดือน ก.ค.65 เลขท่ี 25 ข้อตกลงจ้าง 037/65

ใบเสร็จรับเงิน ลว.31/03/65
20 1560100368135 นายภาณุวัตร  บุญป๋ัน ค่าจ้างเหมาบุคลากรในการปฏิบัติงาน 9,000.00       2/8/65 เล่มท่ี 2 วิธีเฉพาะเจาะจง

บันทึกข้อมูล เดือน ก.ค.65 เลขท่ี 37 ข้อตกลงจ้าง 035/65
ใบเสร็จรับเงิน ลว.31/03/65

21 3560100714153 นางชญาดา  งามจิต ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าท่ีดูแลเด็ก 9,000.00       2/8/65 เล่มท่ี 02 วิธีเฉพาะเจาะจง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมวิทย์ เลขท่ี 04 ข้อตกลงจ้าง 034/65
 เดือน ก.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.31/03/65

22 1560100001223 น.ส.ศิริลักษณ์ ประสิทธิเมืองค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานด้าน 9,000.00       2/8/65 เล่มท่ี 06 วิธีเฉพาะเจาะจง
ธุรการท่ัวไปท่ีเก่ียวข้องกับศูนย์พัฒนา เลขท่ี 02 ข้อตกลงจ้าง 033/65
เด็ดเล็ก เดือน ก.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.31/03/65

23 3560100700501 นายหล่ัง  โลกค้าลือ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ 12,000.00     2/8/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขต เลขท่ี 13 ข้อตกลงจ้าง 060/65
เทศบาลต้าบลท่าวังทอง เดือน ก.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.31/03/65



ล าดับท่ี เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม               เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ าตัวประชาชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วันท่ี เล่มท่ี

เลขท่ี
24 3560100709338 นายนิคม  แสงหล้า ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ 12,000.00     2/8/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง

ปฏิบัติงานขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขต เลขท่ี 13 ข้อตกลงจ้าง 61/65
เทศบาลต้าบลท่าวังทอง เดือน ก.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.31/03/65

25 5570500008490 นายปราจีน  หนุ่มดี ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคลภายนอกในการปฏิบัติ 12,000.00     2/8/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
งานจัดเก็บขยะมูลฝอย เลขท่ี 13 ข้อตกลงจ้าง 062/64
เดือน ก.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.29/3/64

26 3560100476520 นายอ้านาจ  กิจเจริญ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ 9,000.00       2/8/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขต เลขท่ี 13 ข้อตกลงจ้าง 051/65
เทศบาลต้าบลท่าวังทอง เดือน ก.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.31/03/65

27 1560100222211 นายพิทัย  ขันทะเสมา ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ 9,000.00       2/8/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขต เลขท่ี 13 ข้อตกลงจ้าง 052/65
เทศบาลต้าบลท่าวังทอง เดือน ก.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.31/03/65

28 3560100753850 นายสังวร  ธิวงศ์ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ 9,000.00       2/8/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขต เลขท่ี 13 ข้อตกลงจ้าง 053/65
เทศบาลต้าบลท่าวังทอง เดือน  ก.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.31/03/65

29 3560100700250 นายจารึก  เปรมศิริ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ 9,000.00       2/8/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขต เลขท่ี 13 ข้อตกลงจ้าง 054/65
เทศบาลต้าบลท่าวังทอง เดือน ก.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.31/03/65



ล าดับท่ี เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม               เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ าตัวประชาชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วันท่ี เล่มท่ี

เลขท่ี
30 35620100696244 นายด้ารง  แก้วษา ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ 9,000.00       2/8/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง

ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขต เลขท่ี 13 ข้อตกลงจ้าง 56/65
เทศบาลต้าบลท่าวังทอง เดือน ก.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.31/03/65

31 3560100480951 นายวร  ธิวงค์ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ 9,000.00       2/8/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขต เลขท่ี 13 ข้อตกลงจ้าง 57/65
เทศบาลต้าบลท่าวังทอง เดือน  ก.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.31/03/65

32 3560100562544 นายพิเชษฐ์  มูลเจริญ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ 9,000.00       2/8/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขต เลขท่ี 13 ข้อตกลงจ้าง 058/65
เทศบาลต้าบลท่าวังทอง เดือน ก.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.31/03/65

33 3560100704230 นายวิรัช  วงค์ทอง ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ 9,000.00       2/8/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขต เลขท่ี 13 ข้อตกลงจ้าง 050/65
เทศบาลต้าบลท่าวังทอง เดือน ก.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.31/03/65

34 1560100138334 น.ส.วโรบล  บุญศิริ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือ 9,000.00       2/8/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานด้านกองทุนหลักประกันสุขภาพ เลขท่ี 13 ข้อตกลงจ้าง 059/65
เดือน ก.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.31/03/65

35 1560100237120 นายเกรียงไกร  ฝึกฝน ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ 9,000.00       2/8/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขต เลขท่ี 4 ข้อตกลงจ้าง 063/65
เทศบาลต้าบลท่าวังทอง เดือน  ก.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.1/06/65



ล าดับท่ี เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม               เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ าตัวประชาชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วันท่ี เล่มท่ี

เลขท่ี
36 3560100079580 นายพจน์  กระธง ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือ 10,000.00     2/8/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง

ปฏิบัติงานบ้ารุงรักษาสนามหญ้าสวนหย่อม เลขท่ี 08 ข้อตกลงจ้าง 066/65
และต้นไม้ในเขตเทศบาลต้าบลท่าวังทอง ใบเสร็จรับเงิน ลว.30/06/65
เดือน ก.ค.65

37 1529900548781 นายวราวุฒิ  ค้านวณ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือ 9,500.00       2/8/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานช่างฝีมือ เดือน ก.ค.65 เลขท่ี 08 ข้อตกลงจ้าง 065/65

ใบเสร็จรับเงิน ลว.30/06/65
38 3560100059279 นางค้าไพ  อ้อยบ้ารุง ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือ 9,000.00       2/8/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง

ปฏิบัติงานบ้ารุงรักษาสนามหญ้าสวนหย่อม เลขท่ี 08 ข้อตกลงจ้าง 069/65
ในเทศบาลต้าบลท่าวังทอง เดือน ก.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.30/06/65

39 3569900190939 นายศุภชัย  ดวงตา ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือ 9,000.00       2/8/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานบ้ารุงรักษาสนามหญ้าสวนหย่อม เลขท่ี 08 ข้อตกลงจ้าง 068/65
และต้นไม้ในเขตเทศบาลต้าบล่าวังทอง ใบเสร็จรับเงิน ลว.30/06/65
เดือน ก.ค.65

40 3560100716555 นายปณิธาน ล้านกันทา ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอก 10,000.00     2/8/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
เพ่ือปฏิบัติงานผู้ช่วยปฏจิบัติงานด้านงาน เลขท่ี 08 ข้อตกลงจ้าง 064/65
โยธา เดือน ก.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.30/06/65



ล าดับท่ี เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม               เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ าตัวประชาชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วันท่ี เล่มท่ี

เลขท่ี
41 3569900046978 นายอัมรินทร์  บุญศิริ ค่าจ้างเหมาบุคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานซ่อม 9,000.00       2/8/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง

บ้ารุงท่ัวไป เดือน ก.ค.65 เลขท่ี 08 ข้อตกลงจ้าง067/65
ใบเสร็จรับเงิน ลว.30/06/65

42 3102100909171 น.ส.ประภาศรี  แก้สศรี ค่าจ้างเหมาบุคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงาน 9,000.00       2/8/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
บันทึกข้อมูล  เดือน ก.ค.65 เลขท่ี 65 ข้อตกลงจ้าง 070/65

ใบเสร็จรับเงิน ลว.30/06/65
43 1549900181348 น.ส.พรรณชนก  สมุทรเพ็ชรค่าจ้างเหมาแรงงานในการปฏิบัติงาน 9,000.00       2/8/65 เล่มท่ี 03 วิธีเฉพาะเจาะจง

เก่ียวกับการเผยแพร่ข่าวสารของวารสาร เลขท่ี 13 ข้อตกลงจ้าง 036/65
ปฏิทินงานศิลปวัฒธรรม ประเพณีต่างๆ ใบเสร็จรับเงิน ลว.31/03/65
ของเทศบาล เดือน ก.ค.65

44 1300400006729 นางนรีนุช  ไชยอุด ค่าจ้างเหมาแรงงานในการปฏิบัติงาน 9,000.00       2/8/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ท้าความสะอาดอาคารสถานท่ีและส่งเอกสาร เลขท่ี 65 ข้อตกลงจ้าง 047/65
ประจ้าหมูบ้านสถานท่ีราชการ เดือน  ก.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.31/03/65

45 1546010044604 นายปฏิพัทธ์ิ  ปัญญาหลวงค่าจ้างเหมาแรงงานในการปฏิบัติงาน 9,000.00       2/8/65 เล่มท่ี 02 วิธีเฉพาะเจาะจง
ท้าความสะอาดอาคารสถานท่ีและส่งเอกสาร เลขท่ี 021 ข้อตกลงจ้าง 049/65
ประจ้าหมูบ้านสถานท่ีราชการ เดือน ก.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.31/03/65

46 2560100013912 น.ส.นิตยา  อุ่นอก ค่าจ้างเหมาแรงงานในการปฏิบัติงาน 9,000.00       2/8/65 เล่มท่ี 02 วิธีเฉพาะเจาะจง
ท้าความสะอาดอาคารสถานท่ีและส่งเอกสาร เลขท่ี 061 ข้อตกลงจ้าง 048/65
ประจ้าหมูบ้านสถานท่ีราชการ เดือน ก.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.31/03/65



ล าดับท่ี เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม               เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ าตัวประชาชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วันท่ี เล่มท่ี

เลขท่ี
47 3650100102629 ร้านไออุ่น ดีไซน์ ค่าจ้างท้าป้ายไวนิลขนาด 300x100 450.00         2/8/65 เลขท่ี RE260 ว.119

โดยนายสุเทพ  สนส่ง 765192 ตาราง1
ใบเสร็จรับเงิน ลว27/3/61

48 3569900139445 นายธนภัค  พันวัง ค่าจ้างป้ายไวนิลโครงการวันสตรีไทย 1,600.00       4/8/65 เล่มท่ี 05 ว.119
ขนาด 2x4 เมตร และป้ายสต๊ิกเกอร์ เลขท่ี 19 ตาราง1

ใบเสร็จรับเงิน ลว27/3/61
49 3570101107668 นายสุขอนันต์  ถาวร ค่าจ้างเหมากแต่งสถานท่ีเวทีและฉากแสดง 4,000.00       4/8/65 เลขท่ี 03 วิธีเฉพาะเจาะจง

ความยินดีโครงการวันสตรีไทย ปี 65 เลขท่ี 2 ข้อตกลงจ้าง 040/65
ใบเสร็จรับเงิน ลว.18/04/64

50 1560100207981 หจก.โรงพิมพ์เจรฺญอักษร ชื อวัสดุอุปกรณ์โครงการควบคุมแก้ไขลดความ 1,050.00       4/8/65 เลขท่ี OV650 ว.119
โดยนายชวัลวิทย์ กัลยา เส่ียงในการปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตดามกฎหมาย 800247 ตาราง1

ใบเสร็จรับเงิน ลว27/3/61
51 3560100705529 นางจีราภา  เดชบุญ ค่าซื อน ้าแข็ง จ้านวน 8 กระสอบๆละ 50 บาท 400.00         8/8/65 เล่มท่ี 01 ว.119

โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพพระบาท เลขท่ี 04 ตาราง1
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว27/3/61

52 36030100387330 ร้านเจ- ปริ นท์ ค่าจ้างท้าป้าย ส้าหรับ 5,720.00       8/8/65 เล่มท่ี 32 ว.119
โดย นายเบญจพล ทาปัน โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพพระบาท เลขท่ี 44 ตาราง1

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว27/3/61



ล าดับท่ี เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม               เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ าตัวประชาชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วันท่ี เล่มท่ี

เลขท่ี
53 1560100207981 หจก.โรงพิมพ์เจรฺญอักษร ค่าซื อวัสดุท่ีใช้ในงานรัฐพีธี ส้าหรับ 1,985.00       8/8/65 เลขท่ี OV650 ว.119

โดยนายชวัลวิทย์ กัลยา โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพพระบาท 800083 ตาราง1
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว27/3/61

54 3560100217397 นายอภิชาติ  ปิงเมือง ค่าจ้างท้าสปอตประชาสัมพันธ์ 1,500.00       8/8/65 เล่มท่ี 1 วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขท่ี 1 ข้อตกลงจ้าง 067/65
ใบเสร็จรับเงิน ลว.26/07/65

55 1498362861 ห่วงการยาง ค่าเปล่ียนจุกยางลมรถหน้าขุดหลังตัก 1,800.00       26/7/65 เล่มท่ี 01 กรณีเร่งด่วน
ทะเบียน ต.ค.-2621 เลขท่ี 01

ใบเสร็จรับเงิน
56 3569900039271 ร้านนิวไทยเสรี ค่าซื อผ้าเพ่ือตกแต่งบริเวณหน้าสนง. 10,000.00     11/8/65 เลขท่ี 54 ว.119

โดยนายสุรัจปาร์กัสเสรี โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพพระบาท เลขท่ี 267 ตาราง1
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว27/3/61

57 3110401228855 นางถนอมทรัพย์  จับใจสุขค่าจัดจ้างจัดดอกไม้ส้าหรับสถานท่ี ส้าหรับ 1,600.00       27/8/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพพระบาท เลขท่ี 05 ข้อตกลงจ้าง 071/65
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.26/07/65

58 1560100207981 หจก.โรงพิมพ์เจรฺญอักษร ค่าซื อวัสดุท่ีใช้ในงานรัฐพีธี ส้าหรับ 1,880.00       8/8/65 เลขท่ี OA565 วิธีเฉพาะเจาะจง
โดยนายชวัลวิทย์ กัลยา โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพพระบาท 800060 ข้อตกลงซื อ 085/65

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.26/07/65



ล าดับท่ี เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม               เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ าตัวประชาชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วันท่ี เล่มท่ี

เลขท่ี
59 356030077842 นายบุญเรียบ  มองมูล ค่าจ้างเคร่ืองเสียง 1,300.00       10/8/08 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 01 ข้อตกลงจ้าง 070/65
ใบเสร็จรับเงิน ลว.26/07/65

60 O565558000118 บ.ฟูแสง ออยล์ แอน ค่าซื อวัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืนประจ้าเดือน 2,982.00       28/8/65 เล่มท่ี 153 บันทึกข้อตกลงซื อ
เซอร์วิส จ้ากัด มิ.ย 65  กองคลัง เลขท่ี 14 ลว.1/10/64

ใบเสร็จรับเงิน
61 1560500053832 ร้าน พอร์ช คอมพิวเตอร์ ค่าจัดจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 300.00         15/8/65 เล่มท่ี 56 วิธีเฉพาะเจาะจง

โดย นายประดิษฐ์ ต๊ะวงค์ (เคร่ืองปริ น) เลขท่ี 16 ข้อตกลงจ้าง075/65
ใบเสร็จรับเงิน ลว.8/8/65

62 1560500053832 ร้าน พอร์ช คอมพิวเตอร์ ค่าจัดจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 2,490.00       17/8/65 เล่มท่ี - วิธีเฉพาะเจาะจง
โดย นายประดิษฐ์ ต๊ะวงค์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0111 เลขท่ี - ข้อตกลงจ้าง072/65

ใบเสร็จรับเงิน ลว.4/8/65
63 3560101150465 นางกษมน เกษรเพชรนพคุณค่าบ้ารุงสถานท่ีโครงการอบรมให้ความรู้ด้าน 2,000.00       17/8/65 เล่มท่ี 1 ว.119

คุณธรรมจริยธรรมคณะผู้บริหารและศึกษาดูงาน เลขท่ี 30 ตาราง1
ใบเสร็จรับเงิน ลว27/3/61

64 1560500053832 ร้าน พอร์ช คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,990.00       17/8/65 เล่มท่ี 56 วิธีเฉพาะเจาะจง
โดย นายประดิษฐ์ ต๊ะวงค์ เลขท่ี 17 ข้อตกลงซื อ087/65

ใบเสร็จรับเงิน ลว.4/8/65



ล าดับท่ี เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม               เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ าตัวประชาชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วันท่ี เล่มท่ี

เลขท่ี
65 36030100387330 ร้านเจ- ปริ นท์ ค่าจ้างท้าป้าย ส้าหรับ 580.00         17/8/65 เล่มท่ี 32 ว.119

โดย นายเบญจพล ทาปัน โครงการฯ ขนาด 1.5x3 เมตร เลขท่ี 45 ตาราง1
ใบเสร็จรับเงิน ลว27/3/61

66 O565558000118 บ.ฟูแสง ออยล์ แอน ค่าซื อวัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืนประจ้าเดือน 36,000.00     25/8/65 เล่มท่ี 153 บันทึกข้อตกลงซื อ
เซอร์วิส จ้ากัด มิ.ย.65 งวดท่ี 2 และก.ค.65 งวดท่ี 1 เลขท่ี 13 ลว.1/10/64

สาธารณสุขฯ ใบเสร็จรับเงิน
67 O565558000118 บ.ฟูแสง ออยล์ แอน ค่าซื อวัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืนประจ้าเดือน 25,581.00     25/8/65 เล่มท่ี 153 บันทึกข้อตกลงซื อ

เซอร์วิส จ้ากัด มิ.ย.65 งวดท่ี 2 และก.ค.65 งวดท่ี 1 เลขท่ี 14 ลว.1/10/64
กองช่าง ใบเสร็จรับเงิน

68 1560500053832 ร้าน พอร์ช คอมพิวเตอร์ ค่าจัดจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 3,990.00       17/8/65 เล่มท่ี 56 วิธีเฉพาะเจาะจง
โดย นายประดิษฐ์ ต๊ะวงค์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0135 เลขท่ี 17 ข้อตกลงจ้าง087/65

ใบเสร็จรับเงิน ลว.8/8/65
69 36030100387330 ร้านเจ- ปริ นท์ ค่าจ้างท้าป้าย ส้าหรับ 1,625.00       18/8/65 เล่มท่ี 32 วิธีเฉพาะเจาะจง

โดย นายเบญจพล ทาปัน โครงการฯ ขนาด 2.5x5 เมตร เลขท่ี 48 ข้อตกลงจ้าง074/65
ใบเสร็จรับเงิน ลว.8/8/65

70 3560100705529 นางจีราภา  เดชบุญ ค่าซื อน ้าด่ืมและน ้าแข็ง ส้าหรับใช้ใน 1,250.00       18/8/65 เล่มท่ี 07 วิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการเสริมสร้างประชิปไตยและการประชาคม เลขท่ี 30 ข้อตกลงซื อ088/65
วันท่ี 8-9 ส.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.4/8/65



ล าดับท่ี เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม               เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ าตัวประชาชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วันท่ี เล่มท่ี

เลขท่ี
71 3560100102629 ร้านไออุ่น ดีไซน์ ค่าจ้างท้าป้ายไวนิล ส้าหรับใช้ใน 360.00         10/8/65 เลขท่ี RE098 วิธีเฉพาะเจาะจง

โดยนายสุเทพ  สนส่ง โครงการเสริมสร้างประชิปไตยและการประชาคม 65204 ข้อตกลงจ้าง073/65
วันท่ี 8-9 ส.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.4/8/65

72 36030100387330 ร้านเจ- ปริ นท์ ค่าจ้างท้าป้าย ส้าหรับ 390.00         10/8/65 เล่มท่ี 33 ว.119
โดย นายเบญจพล ทาปัน โครงการฯ ขนาด 1x3 เมตร เลขท่ี 05 ตาราง1

ใบเสร็จรับเงิน ลว27/3/61
73 3110401228855 นางถนอมทรัพย์  จับใจสุขค่าจัดจ้างค่าพานพุ่มดอกไม้สด ส้าหรับใช้ 500.00         19/8/65 เล่มท่ี 02 ว.119

ถวายราชสดุดีและลบวงสรวงพระบรมราชานุสาว เลขท่ี 010 ตาราง1
รีย์พ่อขุนเจืองธรรมมิราชและท้าบุญ ใบเสร็จรับเงิน ลว27/3/61

74 1571100100317 อู๋ช่างเก๋า ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้าใหม่ 27,770.00     22/8/65 เล่มท่ี 08 วิธีเฉพาะเจาะจง
โดยนางผ่องพรรณ มูลดวง เลขท่ี 019 ข้อตกลงจ้าง 68/65

ใบเสร็จรับเงิน ลว.26/07/65
75 3569900174623 ร้านทวีพูน  ซัพพลาย ค่าซื อวัสดุงานบ้านงานครัว 4,550.00       23/8/65 เล่มท่ี 04 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายบุญทวี  ซ่ือตรง เลขท่ี 015 ข้อตกลงซื อ 130/65
ใบเสร็จรับเงิน ลว.17/08/65

76 36030100387330 ร้านเจ- ปริ นท์ ค่าจ้างท้าป้ายโครงการฯ ขนาด 1x2 เมตร 260.00         25/8/65 เล่มท่ี 17 ว.119
โดย นายเบญจพล ทาปัน โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย เลขท่ี 33 ตาราง1

เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใบเสร็จรับเงิน ลว27/3/61



ล าดับท่ี เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม               เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ าตัวประชาชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วันท่ี เล่มท่ี

77 O565558000118 บ.ฟูแสง ออยล์ แอน ค่าซื อวัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืนประจ้าเดือน 20,730.00     25/8/65 เล่มท่ี 153 บันทึกข้อตกลงซื อ
เซอร์วิส จ้ากัด มิ.ย.65-ก.ค.65  ส้านักปลัด เลขท่ี 12 ลว.1/10/64

ใบเสร็จรับเงิน
78 1560100207981 หจก.โรงพิมพ์เจรฺญอักษร ค่าซื อเคร่ืองช่ังน ้าหนักดิจิดอล 3,600.00       29/8/65 เลขท่ี OV560 วิธีเฉพาะเจาะจง

โดยนายชวัลวิทย์ กัลยา 800250 ข้อตกลงซื อ 107/65
ใบเสร็จรับเงิน ลว.22/08/65

79 1560100207981 หจก.โรงพิมพ์เจรฺญอักษร ค่าซื อวัสดุอุปกณ์ 435.00         28/8/65 เลขท่ี OV560 ว.119
โดยนายชวัลวิทย์ กัลยา 800271 ตาราง1

ใบเสร็จรับเงิน ลว27/3/61
80 3560100023213 ร้านAPPLE ก๊อปป้ี ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม แบบทดสอบ 800.00         31/8/65 เล่มท่ี 017 ว.119

โดยสฤษคม  ใจดี ก่อนหลังรูปเล่มสรุปโครงการและเข้าเล่ม เลขท่ี 01624 ตาราง1
ใบเสร็จรับเงิน ลว27/3/61

81 3569900037081 หจก.น้าไพศาลบริการ โดยค่าซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้าแบบรถเข็นและป้ัมลม 1,900.00       31/8/65 เล่มท่ี 010 วิธีเฉพาะเจาะจง
นายพลกฤษณ์  น้าไพศาล เลขท่ี 0444 ข้อตกลงจ้าง 085/65

ใบเสร็จรับเงิน ลว.22/08/65
82 3560100023213 ร้านAPPLE ก๊อปป้ี ค่าจ้างเหมาท้าประกาศนีบัตรโครงการรณรค์ลด 375.00         31/8/65 เล่มท่ี 017 วิธีเฉพาะเจาะจง

โดยสฤษคม  ใจดี การจ้าหน่ายแอลกอฮอล์ร้านสีขาว เลขท่ี 01624 ข้อตกลงจ้าง 088/65
ใบเสร็จรับเงิน ลว.29/08/65



ล าดับท่ี เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม               เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ าตัวประชาชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วันท่ี เล่มท่ี

เลขท่ี
83 3569900173015 นายณรงค์ชัย  สุทธิกุลบุตรค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมฯ 2,680.00       31/8/65 เลขท่ี RE002 วิธีเฉพาะเจาะจง

หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0088 9890 ข้อตกลงจ้าง 108/65
ใบเสร็จรับเงิน ลว.25/08/65

84 3560100709443 นายเศวต  เดชบุญ ค่าจ้างเหมาล้างเคร่ืองปรับอากาศ 2,700.00       31/8/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาด 3 เคร่ือง เลขท่ี 011 ข้อตกลงจ้าง 083/65

ใบเสร็จรับเงิน ลว.18/08/65
85 3191100029773 ร้านเจ - วัน ค่าซื อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 1,802.00       8/9/65 เล่มท่ี 48 วิธีเฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 02 ข้อตกลงซื อ 086/65
ใบเสร็จรับเงิน ลว.18/08/65

86 3560100700501 นายหล่ัง  โลกค้าลือ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ 12,000.00     1/9/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขต เลขท่ี 14 ข้อตกลงจ้าง 060/65
เทศบาลต้าบลท่าวังทอง เดือน ส.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.31/03/65

87 3560100709338 นายนิคม  แสงหล้า ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ 12,000.00     1/9/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขต เลขท่ี 14 ข้อตกลงจ้าง 61/65
เทศบาลต้าบลท่าวังทอง เดือน ส.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.31/03/65

88 5570500008490 นายปราจีน  หนุ่มดี ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคลภายนอกในการปฏิบัติ 12,000.00     1/9/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
งานจัดเก็บขยะมูลฝอย เลขท่ี 14 ข้อตกลงจ้าง 062/64
เดือน ส.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.29/3/64



ล าดับท่ี เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม               เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ าตัวประชาชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วันท่ี เล่มท่ี

เลขท่ี
89 3560100476520 นายอ้านาจ  กิจเจริญ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ 9,000.00       1/9/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง

ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขต เลขท่ี 14 ข้อตกลงจ้าง 051/65
เทศบาลต้าบลท่าวังทอง เดือน ส.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.31/03/65

90 1560100222211 นายพิทัย  ขันทะเสมา ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ 9,000.00       1/9/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขต เลขท่ี 14 ข้อตกลงจ้าง 052/65
เทศบาลต้าบลท่าวังทอง เดือน ส.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.31/03/65

91 3560100753850 นายสังวร  ธิวงศ์ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ 9,000.00       1/9/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขต เลขท่ี 14 ข้อตกลงจ้าง 053/65
เทศบาลต้าบลท่าวังทอง เดือน  ส.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.31/03/65

92 3560100700250 นายจารึก  เปรมศิริ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ 9,000.00       1/9/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขต เลขท่ี 14 ข้อตกลงจ้าง 054/65
เทศบาลต้าบลท่าวังทอง เดือน ส.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.31/03/65

93 35620100696244 นายด้ารง  แก้วษา ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ 9,000.00       1/9/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขต เลขท่ี 14 ข้อตกลงจ้าง 56/65
เทศบาลต้าบลท่าวังทอง เดือน ส.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.31/03/65

94 3560100480951 นายวร  ธิวงค์ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ 9,000.00       1/9/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขต เลขท่ี 14 ข้อตกลงจ้าง 57/65
เทศบาลต้าบลท่าวังทอง เดือน  ส.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.31/03/65



ล าดับท่ี เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม               เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ าตัวประชาชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วันท่ี เล่มท่ี

เลขท่ี
95 3560100562544 นายพิเชษฐ์  มูลเจริญ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ 9,000.00       1/9/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง

ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขต เลขท่ี 14 ข้อตกลงจ้าง 058/65
เทศบาลต้าบลท่าวังทอง เดือน ส.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.31/03/65

96 3560100704230 นายวิรัช  วงค์ทอง ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ 9,000.00       1/9/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขต เลขท่ี 14 ข้อตกลงจ้าง 050/65
เทศบาลต้าบลท่าวังทอง เดือน ส.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.31/03/65

97 1560100138334 น.ส.วโรบล  บุญศิริ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือ 9,000.00       1/9/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานด้านกองทุนหลักประกันสุขภาพ เลขท่ี 14 ข้อตกลงจ้าง 059/65
เดือน ส.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.31/03/65

98 1560100237120 นายเกรียงไกร  ฝึกฝน ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ 9,000.00       1/9/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขต เลขท่ี 14 ข้อตกลงจ้าง 063/65
เทศบาลต้าบลท่าวังทอง เดือน  ส.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.1/06/65

99 1560100368135 นายภาณุวัตร  บุญป๋ัน ค่าจ้างเหมาบุคลากรในการปฏิบัติงาน 9,000.00       1/9/65 เล่มท่ี 4 วิธีเฉพาะเจาะจง
บันทึกข้อมูล เดือน ส.ค.65 เลขท่ี 4 ข้อตกลงจ้าง 035/65

ใบเสร็จรับเงิน ลว.31/03/65
100 3560100714153 นางชญาดา  งามจิต ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าท่ีดูแลเด็ก 9,000.00       1/9/65 เล่มท่ี 02 วิธีเฉพาะเจาะจง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมวิทย์ เลขท่ี 38 ข้อตกลงจ้าง 034/65
 เดือน ส.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.31/03/65



ล าดับท่ี เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม               เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ าตัวประชาชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วันท่ี เล่มท่ี

เลขท่ี
101 1560100001223 น.ส.ศิริลักษณ์ ประสิทธิเมืองค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานด้าน 9,000.00       1/9/65 เล่มท่ี 07 วิธีเฉพาะเจาะจง

ธุรการท่ัวไปท่ีเก่ียวข้องกับศูนย์พัฒนา เลขท่ี 02 ข้อตกลงจ้าง 033/65
เด็ดเล็ก เดือน ส.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.31/03/65

102 1549900181348 น.ส.พรรณชนก  สมุทรเพ็ชรค่าจ้างเหมาแรงงานในการปฏิบัติงาน 9,000.00       1/9/65 เล่มท่ี 02 วิธีเฉพาะเจาะจง
เก่ียวกับการเผยแพร่ข่าวสารของวารสาร เลขท่ี 13 ข้อตกลงจ้าง 036/65
ปฏิทินงานศิลปวัฒธรรม ประเพณีต่างๆ ใบเสร็จรับเงิน ลว.31/03/65
ของเทศบาล เดือน ส.ค.65

103 1300400006729 นางนรีนุช  ไชยอุด ค่าจ้างเหมาแรงงานในการปฏิบัติงาน 9,000.00       1/9/65 เล่มท่ี 02 วิธีเฉพาะเจาะจง
ท้าความสะอาดอาคารสถานท่ีและส่งเอกสาร เลขท่ี 69 ข้อตกลงจ้าง 047/65
ประจ้าหมูบ้านสถานท่ีราชการ เดือน  ส.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.31/03/65

104 1546010044604 นายปฏิพัทธ์ิ  ปัญญาหลวงค่าจ้างเหมาแรงงานในการปฏิบัติงาน 9,000.00       1/9/65 เล่มท่ี 02 วิธีเฉพาะเจาะจง
ท้าความสะอาดอาคารสถานท่ีและส่งเอกสาร เลขท่ี 020 ข้อตกลงจ้าง 049/65
ประจ้าหมูบ้านสถานท่ีราชการ เดือน ส.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.31/03/65

105 2560100013912 น.ส.นิตยา  อุ่นอก ค่าจ้างเหมาแรงงานในการปฏิบัติงาน 9,000.00       1/9/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ท้าความสะอาดอาคารสถานท่ีและส่งเอกสาร เลขท่ี 062 ข้อตกลงจ้าง 048/65
ประจ้าหมูบ้านสถานท่ีราชการ เดือน ส.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.31/03/65

106 3560100454691 นายวิสิษฐ์  อินต๊ะยศ ค่าจ้างเหมาบริการเก่ียวกับงานป้องกันและ 9,000.00       1/9/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
บรรเทาสาธารณภัย เดือน ส.ค.65 เลขท่ี 26 ข้อตกลงจ้าง 037/65

ใบเสร็จรับเงิน ลว.31/03/65



ล าดับท่ี เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม               เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ าตัวประชาชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วันท่ี เล่มท่ี

เลขท่ี
107 1501101116688 น.ส.วันวิสา  ภัทรเสถียรชัยค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ 9,000.00       1/9/65 เล่มท่ี 02 วิธีเฉพาะเจาะจง

ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลด้านการคลัง เลขท่ี 90 ข้อตกลงจ้าง 032/65
เดือน  ส.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.31/3/65

108 1560100305621 นายวรชิต  ก้าลังหาญ ค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีส้ารวจ 9,000.00       1/9/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลและปรับปรุงด้านแผนท่ีภาษีต้าแหน่ง เลขท่ี 91 ข้อตกลงจ้าง 039/65
ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านแผนท่ีภาษี เดือน ส.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.31/03/65

109 1560100275965 น.ส.หทัยรัตน์  สวิง ค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีส้ารวจ 9,000.00       1/9/65 เล่มท่ี 1 วิธีเฉพาะเจาะจง
และปรับปรุงด้านแผนท่ีภาษีต้าแหน่งผู้ช่วย เลขท่ี 28 ข้อตกลงจ้าง 038/65
ปฏิบัติงานด้านแผนท่ีภาษี เดือน  ส.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.31/03/65

110 1560100090544 นายเฉลิมวุฒิ  กันดี ค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีส้ารวจ 9,000.00       1/9/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
และปรับปรุงด้านแผนท่ีภาษีต้าแหน่งผู้ช่วย เลขท่ี 31 ข้อตกลงจ้าง 040/65
ปฏิบัติงานด้านแผนท่ีภาษี เดือน  ส.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.31/03/65

111 3560100716555 นายปณิธาน ล้านกันทา ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอก 10,000.00     1/9/65 เล่มท่ี 04 วิธีเฉพาะเจาะจง
เพ่ือปฏิบัติงานผู้ช่วยปฏจิบัติงานด้านงาน เลขท่ี 04 ข้อตกลงจ้าง 071/65
โยธา เดือน ส.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.01/08/65

112 3102100909171 น.ส.ประภาศรี  แก้สศรี ค่าจ้างเหมาบุคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงาน 9,000.00       1/9/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
บันทึกข้อมูล  เดือน ส.ค.65 เลขท่ี 3 ข้อตกลงจ้าง 072/65

ใบเสร็จรับเงิน ลว.2/08/65



ล าดับท่ี เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม               เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ าตัวประชาชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วันท่ี เล่มท่ี

เลขท่ี
113 3560100079580 นายพจน์  กระธง ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือ 10,000.00     1/9/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง

ปฏิบัติงานบ้ารุงรักษาสนามหญ้าสวนหย่อม เลขท่ี 012 ข้อตกลงจ้าง 066/65
และต้นไม้ในเขตเทศบาลต้าบลท่าวังทอง ใบเสร็จรับเงิน ลว.30/06/65
เดือน ส.ค.65

114 1529900548781 นายวราวุฒิ  ค้านวณ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือ 9,500.00       1/9/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานช่างฝีมือ เดือน ส.ค.65 เลขท่ี 09 ข้อตกลงจ้าง 065/65

ใบเสร็จรับเงิน ลว.30/06/65
115 3560100059279 นางค้าไพ  อ้อยบ้ารุง ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือ 9,000.00       1/9/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง

ปฏิบัติงานบ้ารุงรักษาสนามหญ้าสวนหย่อม เลขท่ี 010 ข้อตกลงจ้าง 069/65
ในเทศบาลต้าบลท่าวังทอง เดือน ส.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.30/06/65

116 3569900190939 นายศุภชัย  ดวงตา ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือ 9,000.00       1/9/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานบ้ารุงรักษาสนามหญ้าสวนหย่อม เลขท่ี 010 ข้อตกลงจ้าง 068/65
และต้นไม้ในเขตเทศบาลต้าบล่าวังทอง ใบเสร็จรับเงิน ลว.30/06/65
เดือน ส.ค.65

117 3569900046978 นายอัมรินทร์  บุญศิริ ค่าจ้างเหมาบุคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานซ่อม 9,000.00       1/9/65 เล่มท่ี 06 วิธีเฉพาะเจาะจง
บ้ารุงท่ัวไป เดือน ส.ค.65 เลขท่ี 012 ข้อตกลงจ้าง 067/65

ใบเสร็จรับเงิน ลว.30/06/65



ล าดับท่ี เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม               เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ าตัวประชาชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วันท่ี เล่มท่ี

เลขท่ี
118 3560100085342 นายศักด์ิสิทธ์ิ  ธุระเสร็จ ค่าจ้างเหมาแรงงานพร้อมน ้ามันส้าหรัพ่นสาร 2,100.00       8/9/65 เล่มท่ี 01 ว.119

เคมี (หมอกควัน) เลขท่ี 04 ตาราง1
ใบเสร็จรับเงิน ลว27/3/61

119 356990013384 ไฮเวย์  ยางยนต์ ค่าเปล่ียนจุกยางลมรถหน้าขุดหลังตัก 500.00         8/9/65 เล่มท่ี 01 กรณีเร่งด่วน
หมายเลขทะเบียน ตค - 2621 เลขท่ี 01
หมายเลขครุภัณฑ์020-56-0001 ใบเสร็จรับเงิน

120 1560500053832 ร้าน พอร์ช คอมพิวเตอร์ ค่าจัดจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 1,890.00       8/9/65 เล่มท่ี 56 วิธีเฉพาะเจาะจง
โดย นายประดิษฐ์ ต๊ะวงค์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0010 เลขท่ี 21 ข้อตกลงจ้าง 090/65

ใบเสร็จรับเงิน ลว.1/9/65
121 1670500235671 ช่างหนุ่มเซอร์วิส ค่าจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลข 2,920.00       8/9/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายฐานิกมล  ชินดา ทะเบียน 1 กง -169 พย เลขท่ี 01 ข้อตกลงจ้าง 092/65
ใบเสร็จรับเงิน ลว.1/09/65

122 O565558000118 บ.ฟูแสง ออยล์ แอน ค่าซื อวัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืนประจ้าเดือน 2,060.00       16/9/65 เล่มท่ี 153 บันทึกข้อตกลงซื อ
เซอร์วิส จ้ากัด ส.ค 65  กองคลัง เลขท่ี 27 ลว.1/10/64

ใบเสร็จรับเงิน
123 O565558000118 บ.ฟูแสง ออยล์ แอน ค่าซื อวัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืนประจ้าเดือน 24,540.00     16/9/65 เล่มท่ี 153 บันทึกข้อตกลงซื อ

เซอร์วิส จ้ากัด ส.ค 65  กองช่าง เลขท่ี 28 ลว.1/10/64
ใบเสร็จรับเงิน



ล าดับท่ี เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม               เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ าตัวประชาชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วันท่ี เล่มท่ี

เลขท่ี
124 3560100478409 นายบุญศรี  จันต๊ะนา ค่าจ้างเหมาฉีดวัคซีนตามโครงการส่งเสริม 1,750.00       14/9/65 เล่มท่ี 01 ว.119

คุณภาพชีวิตของประชาชนต้าบลท่าวังทอง เลขท่ี 011 ตาราง1
(โรคพิษณุบ้า ปี 65) ใบเสร็จรับเงิน ลว27/3/61

125 3560100334067 นายอ่ินแก้ว  ช่ืนวงค์ ค่าจ้างเหมาฉีดวัคซีนตามโครงการส่งเสริม 1,750.00       14/9/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
คุณภาพชีวิตของประชาชนต้าบลท่าวังทอง เลขท่ี 02 ข้อตกลงจ้าง 048/65
(โรคพิษณุบ้า ปี 65) ใบเสร็จรับเงิน ลว.31/03/65

126 3560100464670 นายเหลิง  สุยะเพี ยง ค่าจ้างเหมาฉีดวัคซีนตามโครงการส่งเสริม 1,750.00       14/9/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
คุณภาพชีวิตของประชาชนต้าบลท่าวังทอง เลขท่ี 02 ข้อตกลงจ้าง 049/65
(โรคพิษณุบ้า ปี 65) ใบเสร็จรับเงิน ลว.31/03/65

127 3560100478400 นายบุญศรี  จันต๊ะนา ค่าจ้างเหมาฉีดวัคซีนตามโครงการส่งเสริม 1,750.00       14/9/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
คุณภาพชีวิตของประชาชนต้าบลท่าวังทอง เลขท่ี 02 ข้อตกลงจ้าง 036/65
(โรคพิษณุบ้า ปี 65) ใบเสร็จรับเงิน ลว.31/03/65

128 1560500053832 ร้าน พอร์ช คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื อชุดหูฟัง 4,500.00       16/9/65 เล่มท่ี 56 วิธีเฉพาะเจาะจง
โดย นายประดิษฐ์ ต๊ะวงค์ เลขท่ี 34 ข้อตกลงซื อ 114/65

ใบเสร็จรับเงิน ลว.1/9/65
129 O565558000118 บ.ฟูแสง ออยล์ แอน ค่าซื อวัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืนประจ้าเดือน 63,100.00     16/9/65 เล่มท่ี 153 บันทึกข้อตกลงซื อ

เซอร์วิส จ้ากัด   ก.ค. 65 - ส.ค 65  กองสาธารณสุขฯ เลขท่ี 26 ลว.1/10/64
ใบเสร็จรับเงิน



ล าดับท่ี เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม               เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ าตัวประชาชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วันท่ี เล่มท่ี

เลขท่ี
130 1560500053832 ร้าน พอร์ช คอมพิวเตอร์ ค่าจัดจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 1,590.00       16/9/65 เล่มท่ี 56 วิธีเฉพาะเจาะจง

โดย นายประดิษฐ์ ต๊ะวงค์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0077 เลขท่ี 33 ข้อตกลงจ้าง 101/65
ใบเสร็จรับเงิน ลว.7/9/65

131 1560100207981 หจก.โรงพิมพ์เจรฺญอักษร ค่าจ้างเหมาบริการป้ายต้าแหน่ง 4,810.00       16/9/65 เล่มท่ี 30 วิธีเฉพาะเจาะจง
. โดยนายชวัลวิทย์ กัลยา เลขท่ี 1500 ข้อตกลงจ้าง 100/65

ใบเสร็จรับเงิน ลว.05/10/65
132 O573548000539 หจก.เทคโนปริ นติ งเซ็นเตอร์ค่าจ้างท้าแผ่นพับก ประชาสัมพันธ์แหล่ง 4,930.00       16/9/65 เล่มท่ี 06 วิธีเฉพาะเจาะจง

ท่องเท่ียวเทศบาล เลขท่ี 257 ข้อตกลงจ้าง 099/65
ใบเสร็จรับเงิน ลว.5/09/65

133 3569900037081 หจก.น้าไพศาลบริการ โดยค่าซ่อมเล่ีอยยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 1,200.00       28/9/65 เล่มท่ี 010 วิธีเฉพาะเจาะจง
. นายพลกฤษณ์  น้าไพศาล 068-59-0004 เลขท่ี 498 ข้อตกลงจ้าง 099/65

ใบเสร็จรับเงิน ลว.5/05/65
134 O565558000118 บ.ฟูแสง ออยล์ แอน ค่าซื อวัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืนประจ้าเดือน 1,400.00       28/9/65 เล่มท่ี 153 บันทึกข้อตกลงซื อ

เซอร์วิส จ้ากัด ก.ย. 65  กองคลัง เลขท่ี 39 ลว.1/10/64
ใบเสร็จรับเงิน

135 O565558000118 บ.ฟูแสง ออยล์ แอน ค่าซื อวัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืนประจ้าเดือน 12,390.00     28/9/65 เล่มท่ี 153 บันทึกข้อตกลงซื อ
เซอร์วิส จ้ากัด ก.ย. 65   กองช่าง เลขท่ี 40 ลว.1/10/64

ใบเสร็จรับเงิน



ล าดับท่ี เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม               เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ าตัวประชาชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วันท่ี เล่มท่ี

เลขท่ี
136 3560100040918 ร้านชูเกียรติไฟฟ้า 2 ซื อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,272.00       28/9/65 เล่มท่ี 09 วิธีเฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 424 ข้อตกลงซื อ 122/65
ใบเสร็จรับเงิน ลว.14/09/65

137 O565558000118 บ.ฟูแสง ออยล์ แอน ค่าซื อวัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืนประจ้าเดือน 12,650.00     28/9/65 เล่มท่ี 153 บันทึกข้อตกลงซื อ
เซอร์วิส จ้ากัด ส.ค. 65  งวดท่ี2  ส้านักปลัด เลขท่ี 41 ลว.1/10/64

ใบเสร็จรับเงิน
138 O565558000118 บ.ฟูแสง ออยล์ แอน ค่าซื อวัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืนประจ้าเดือน 10,690.00     28/9/65 เล่มท่ี 153 บันทึกข้อตกลงซื อ

เซอร์วิส จ้ากัด ก.ย. 65    ส้านักปลัด เลขท่ี 42 ลว.1/10/64
ใบเสร็จรับเงิน

139 3560100102629 ร้านไออุ่น ดีไซน์ ค่าจ้างท้าป้ายไวนิล 22,356.00     26/9/65 เลขท่ี RE0804 วิธีเฉพาะเจาะจง
โดยนายสุเทพ  สนส่ง 65074 ข้อตกลงจ้าง 105/65

ใบเสร็จรับเงิน ลว.12/09/65
140 3560100120407 นายพงษ์ศักด์ิ  แก้วดวงค้าค่าจ้างย้ายจอ DLTV  พร้อมอุปกณ์ 2,500.00       26/9/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง

DLTV เลขท่ี 012 ข้อตกลงจ้าง 103/65
ใบเสร็จรับเงิน ลว.8/09/65

141 O565558000118 บ.ฟูแสง ออยล์ แอน ค่าซื อวัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืนประจ้าเดือน 21,100.00     28/9/65 เล่มท่ี 153 บันทึกข้อตกลงซื อ
เซอร์วิส จ้ากัด ก.ย. 65    ส้านักปลัด เลขท่ี 43 ลว.1/10/64

ใบเสร็จรับเงิน



ล าดับท่ี เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม               เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ าตัวประชาชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วันท่ี เล่มท่ี

เลขท่ี
142 36030100387330 ร้านเจ- ปริ นท์ ค่าจ้างท้าป้ายโครงการฯ ขนาด 1x3 เมตร 390.00         29/9/65 เล่มท่ี 29 ว.119

โดย นายเบญจพล ทาปัน เลขท่ี 42 ตาราง1

ใบเสร็จรับเงิน ลว27/3/61
143 1560100207981 หจก.โรงพิมพ์เจรฺญอักษร ค่าซื อตามโครงการสนับสนุนส่งเสริมการฝึก 2,200.00       29/9/65 เลขท่ี OV65 วิธีเฉพาะเจาะจง

โดยนายชวัลวิทย์ กัลยา กีฬาเปตองส้าหรับผู้สูงอายุ 1000045 ข้อตกลงซื อ 123/65
ใบเสร็จรับเงิน ลว.23/9/65

144 3560100018807 ร้านพะเยากรอบรูป โดย ซื อกรอบรูป ขนาด 12x18 นิ ว 1,000.00       29/9/65 เล่มท่ี 059 วิธีเฉพาะเจาะจง
นายธกฤต  ม่ิงขวัญ โครงการพัฒนาศักยภาพเพ่ิมประสิทธิภาพ เลขท่ี 013 ข้อตกลงซื อ 124/65

ครูบุคลากรการศึกษาผู้ปกครอง ใบเสร็จรับเงิน ลว.23/09/65
145 36030100387330 ร้านเจ- ปริ นท์ ค่าจ้างท้าป้ายโครงการฯ ขนาด 1x2 เมตร 260.00         29/9/65 เล่มท่ี 29 ว.119

โดย นายเบญจพล ทาปัน โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย เลขท่ี 43 ตาราง1
เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใบเสร็จรับเงิน ลว27/3/61

146 1501101116688 น.ส.วันวิสา  ภัทรเสถียรชัยค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ 9,000.00       30/9/65 เล่มท่ี 02 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลด้านการคลัง เลขท่ี 11 ข้อตกลงจ้าง 032/65
เดือน  ก.ย.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.31/3/65

147 1560100305621 นายวรชิต  ก้าลังหาญ ค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีส้ารวจ 9,000.00       30/9/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลและปรับปรุงด้านแผนท่ีภาษีต้าแหน่ง เลขท่ี 92 ข้อตกลงจ้าง 039/65
ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านแผนท่ีภาษี เดือน ก.ย.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.31/03/65



ล าดับท่ี เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม               เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ าตัวประชาชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วันท่ี เล่มท่ี

เลขท่ี
148 1560100275965 น.ส.หทัยรัตน์  สวิง ค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีส้ารวจ 9,000.00       30/9/65 เล่มท่ี 1 วิธีเฉพาะเจาะจง

และปรับปรุงด้านแผนท่ีภาษีต้าแหน่งผู้ช่วย เลขท่ี 29 ข้อตกลงจ้าง 038/65
ปฏิบัติงานด้านแผนท่ีภาษี เดือน  ก.ย.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.31/03/65

149 1560100090544 นายเฉลิมวุฒิ  กันดี ค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีส้ารวจ 9,000.00       30/9/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
และปรับปรุงด้านแผนท่ีภาษีต้าแหน่งผู้ช่วย เลขท่ี 32 ข้อตกลงจ้าง 040/65
ปฏิบัติงานด้านแผนท่ีภาษี เดือน  ก.ย.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.31/03/65

150 3560100454691 นายวิสิษฐ์  อินต๊ะยศ ค่าจ้างเหมาบริการเก่ียวกับงานป้องกันและ 9,000.00       30/9/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
บรรเทาสาธารณภัย เดือน ก.ย.65 เลขท่ี 27 ข้อตกลงจ้าง 037/65

ใบเสร็จรับเงิน ลว.31/03/65
151 1560100368135 นายภาณุวัตร  บุญป๋ัน ค่าจ้างเหมาบุคลากรในการปฏิบัติงาน 9,000.00       30/9/65 เล่มท่ี 4 วิธีเฉพาะเจาะจง

บันทึกข้อมูล เดือน ก.ย.65 เลขท่ี 5 ข้อตกลงจ้าง 035/65
ใบเสร็จรับเงิน ลว.31/03/65

152 3560100714153 นางชญาดา  งามจิต ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าท่ีดูแลเด็ก 9,000.00       30/9/65 เล่มท่ี 02 วิธีเฉพาะเจาะจง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมวิทย์ เลขท่ี 039 ข้อตกลงจ้าง 034/65
 เดือน ก.ย.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.31/03/65

153 1560100001223 น.ส.ศิริลักษณ์ ประสิทธิเมืองค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานด้าน 9,000.00       30/9/65 เล่มท่ี 02 วิธีเฉพาะเจาะจง
ธุรการท่ัวไปท่ีเก่ียวข้องกับศูนย์พัฒนา เลขท่ี 08 ข้อตกลงจ้าง 033/65
เด็ดเล็ก เดือน ก.ย.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.31/03/65



ล าดับท่ี เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม               เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ าตัวประชาชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วันท่ี เล่มท่ี

เลขท่ี
154 3560100079580 นายพจน์  กระธง ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือ 10,000.00     30/9/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง

ปฏิบัติงานบ้ารุงรักษาสนามหญ้าสวนหย่อม เลขท่ี 01 ข้อตกลงจ้าง 066/65

และต้นไม้ในเขตเทศบาลต้าบลท่าวังทอง ใบเสร็จรับเงิน ลว.30/06/65
เดือน ก.ย.65

155 1529900548781 นายวราวุฒิ  ค้านวณ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือ 9,500.00       30/9/65 เล่มท่ี 06 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานช่างฝีมือ เดือน ก.ย.65 เลขท่ี 012 ข้อตกลงจ้าง 065/65

ใบเสร็จรับเงิน ลว.30/06/65
156 3560100059279 นางค้าไพ  อ้อยบ้ารุง ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือ 9,000.00       30/9/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง

ปฏิบัติงานบ้ารุงรักษาสนามหญ้าสวนหย่อม เลขท่ี 011 ข้อตกลงจ้าง 069/65
ในเทศบาลต้าบลท่าวังทอง เดือน ก.ย.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.30/06/65

157 3569900190939 นายศุภชัย  ดวงตา ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือ 9,000.00       30/9/65 เล่มท่ี 05 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานบ้ารุงรักษาสนามหญ้าสวนหย่อม เลขท่ี 011 ข้อตกลงจ้าง 068/65
และต้นไม้ในเขตเทศบาลต้าบล่าวังทอง ใบเสร็จรับเงิน ลว.30/06/65
เดือน ก.ย.65

158 3569900046978 นายอัมรินทร์  บุญศิริ ค่าจ้างเหมาบุคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานซ่อม 3,200.00       30/9/65 เล่มท่ี 05 วิธีเฉพาะเจาะจง
บ้ารุงท่ัวไป เดือน ก.ย.65 เลขท่ี 010 ข้อตกลงจ้าง 067/65

ใบเสร็จรับเงิน ลว.30/06/65



ล าดับท่ี เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม               เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ าตัวประชาชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วันท่ี เล่มท่ี

เลขท่ี
159 3560100716555 นายปณิธาน ล้านกันทา ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอก 10,000.00     30/9/65 เล่มท่ี 010 วิธีเฉพาะเจาะจง

เพ่ือปฏิบัติงานผู้ช่วยปฏจิบัติงานด้านงาน เลขท่ี 01 ข้อตกลงจ้าง 071/65
โยธา เดือน ก.ย.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.01/08/65

160 3102100909171 น.ส.ประภาศรี  แก้สศรี ค่าจ้างเหมาบุคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงาน 9,000.00       30/9/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
บันทึกข้อมูล  เดือน ก.ย65 เลขท่ี 34 ข้อตกลงจ้าง 072/65

ใบเสร็จรับเงิน ลว.2/08/65
161 O565558000118 บ.ฟูแสง ออยล์ แอน ค่าซื อวัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืนประจ้าเดือน 15,000.00     30/9/65 เล่มท่ี 153 บันทึกข้อตกลงซื อ

เซอร์วิส จ้ากัด ก.ย. 65 กองสาธารณสุขฯ เลขท่ี 46 ลว.1/10/64
ใบเสร็จรับเงิน

162 O565558000118 บ.ฟูแสง ออยล์ แอน ค่าซื อวัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืนประจ้าเดือน 19,320.00     30/9/65 เล่มท่ี 153 บันทึกข้อตกลงซื อ
เซอร์วิส จ้ากัด ก.ย. 65 กองช่าง เลขท่ี 45 ลว.1/10/64

ใบเสร็จรับเงิน
163 O565558000118 บ.ฟูแสง ออยล์ แอน ค่าซื อวัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืนประจ้าเดือน 2,770.00       30/9/65 เล่มท่ี 153 บันทึกข้อตกลงซื อ

เซอร์วิส จ้ากัด ก.ย. 65 กองคลัง เลขท่ี 47 ลว.1/10/64
ใบเสร็จรับเงิน

164 O565558000118 บ.ฟูแสง ออยล์ แอน ค่าซื อวัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืนประจ้าเดือน 18,230.00     30/9/65 เล่มท่ี 153 บันทึกข้อตกลงซื อ
เซอร์วิส จ้ากัด ก.ย. 65 ส้านักปลัด เลขท่ี 48 ลว.1/10/64

ใบเสร็จรับเงิน



ล าดับท่ี เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม               เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ าตัวประชาชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วันท่ี เล่มท่ี

เลขท่ี
165 1549900181348 น.ส.พรรณชนก  สมุทรเพ็ชรค่าจ้างเหมาแรงงานในการปฏิบัติงาน 9,000.00       30/9/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง

เก่ียวกับการเผยแพร่ข่าวสารของวารสาร เลขท่ี 21 ข้อตกลงจ้าง 036/65
ปฏิทินงานศิลปวัฒธรรม ประเพณีต่างๆ ใบเสร็จรับเงิน ลว.31/03/65
ของเทศบาล เดือน ก.ย.65

166 1300400006729 นางนรีนุช  ไชยอุด ค่าจ้างเหมาแรงงานในการปฏิบัติงาน 9,000.00       30/9/65 เล่มท่ี 02 วิธีเฉพาะเจาะจง
ท้าความสะอาดอาคารสถานท่ีและส่งเอกสาร เลขท่ี 070 ข้อตกลงจ้าง 047/65
ประจ้าหมูบ้านสถานท่ีราชการ เดือน ก.ย.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.31/03/65

167 1546010044604 นายปฏิพัทธ์ิ  ปัญญาหลวงค่าจ้างเหมาแรงงานในการปฏิบัติงาน 9,000.00       30/9/65 เล่มท่ี 03 วิธีเฉพาะเจาะจง
ท้าความสะอาดอาคารสถานท่ีและส่งเอกสาร เลขท่ี 01 ข้อตกลงจ้าง 049/65
ประจ้าหมูบ้านสถานท่ีราชการ เดือน ก.ย.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.31/03/65

168 2560100013912 น.ส.นิตยา  อุ่นอก ค่าจ้างเหมาแรงงานในการปฏิบัติงาน 9,000.00       30/9/65 เล่มท่ี 02 วิธีเฉพาะเจาะจง
ท้าความสะอาดอาคารสถานท่ีและส่งเอกสาร เลขท่ี 060 ข้อตกลงจ้าง 048/65
ประจ้าหมูบ้านสถานท่ีราชการ เดือน ก.ย.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.31/03/65

169 3560100700501 นายหล่ัง  โลกค้าลือ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ 12,000.00     30/9/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขต เลขท่ี 15 ข้อตกลงจ้าง 060/65
เทศบาลต้าบลท่าวังทอง เดือน ก.ย.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.31/03/65

170 3560100709338 นายนิคม  แสงหล้า ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ 12,000.00     30/9/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขต เลขท่ี 15 ข้อตกลงจ้าง 61/65
เทศบาลต้าบลท่าวังทอง เดือน ก.ย.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.31/03/65



ล าดับท่ี เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม               เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ าตัวประชาชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วันท่ี เล่มท่ี

เลขท่ี
171 5570500008490 นายปราจีน  หนุ่มดี ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคลภายนอกในการปฏิบัติ 12,000.00     30/9/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง

งานจัดเก็บขยะมูลฝอย เลขท่ี 15 ข้อตกลงจ้าง 062/64
เดือน ก.ย.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.29/3/64

172 3560100476520 นายอ้านาจ  กิจเจริญ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ 9,000.00       30/9/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขต เลขท่ี 15 ข้อตกลงจ้าง 051/65
เทศบาลต้าบลท่าวังทอง เดือน ก.ย.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.31/03/65

173 1560100222211 นายพิทัย  ขันทะเสมา ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ 9,000.00       30/9/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขต เลขท่ี 15 ข้อตกลงจ้าง 052/65
เทศบาลต้าบลท่าวังทอง เดือน ก.ย.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.31/03/65

174 3560100753850 นายสังวร  ธิวงศ์ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ 9,000.00       30/9/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขต เลขท่ี 15 ข้อตกลงจ้าง 053/65
เทศบาลต้าบลท่าวังทอง เดือน  ก.ย.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.31/03/65

175 3560100700250 นายจารึก  เปรมศิริ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ 9,000.00       30/9/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขต เลขท่ี 15 ข้อตกลงจ้าง 054/65
เทศบาลต้าบลท่าวังทอง เดือน ก.ย.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.31/03/65

176 35620100696244 นายด้ารง  แก้วษา ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ 9,000.00       30/9/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขต เลขท่ี 15 ข้อตกลงจ้าง 56/65
เทศบาลต้าบลท่าวังทอง เดือน ก.ย.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.31/03/65



ล าดับท่ี เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม               เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ าตัวประชาชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วันท่ี เล่มท่ี

เลขท่ี
177 3560100480951 นายวร  ธิวงค์ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ 9,000.00       30/9/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง

ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขต เลขท่ี 15 ข้อตกลงจ้าง 57/65
เทศบาลต้าบลท่าวังทอง เดือน  ก.ย.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.31/03/65

178 3560100562544 นายพิเชษฐ์  มูลเจริญ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ 9,000.00       30/9/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขต เลขท่ี 15 ข้อตกลงจ้าง 058/65
เทศบาลต้าบลท่าวังทอง เดือน ก.ย.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.31/03/65

179 3560100704230 นายวิรัช  วงค์ทอง ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ 9,000.00       30/9/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขต เลขท่ี 15 ข้อตกลงจ้าง 050/65
เทศบาลต้าบลท่าวังทอง เดือน ก.ย.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.31/03/65

180 1560100138334 น.ส.วโรบล  บุญศิริ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือ 9,000.00       30/9/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานด้านกองทุนหลักประกันสุขภาพ เลขท่ี 15 ข้อตกลงจ้าง 059/65
เดือน ก.ย.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.31/03/65

181 1560100237120 นายเกรียงไกร  ฝึกฝน ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ 9,000.00       30/9/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขต เลขท่ี 15 ข้อตกลงจ้าง 063/65
เทศบาลต้าบลท่าวังทอง เดือน  ก.ย.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.1/06/65
รวมท้ังส้ิน 1,404,795.00 



   ลงช่ือ....................................................ผู้จัดพิมพ์ ลงช่ือ............................................ผู้รายงาน
(น.ส. ณิชกรกมล  จตุแสน)          (นางก่ิงแก้ว  ศรีนุ)       

คนงานท่ัวไป         ผู้อ้านวยการกองคลัง

   ร้อยตรี
(บุญเทียม  จันทร์ฟอง)
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