
              รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
                                            ประจ าไตรมาสท่ี 1 (เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2565  ถึง  เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565)

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

เลขประจ าตัวประชาชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วันท่ี เล่มท่ี
เลขท่ี

1 O5655560000218 บ.ทรายทองกิจเจริญ จ ากัด ค่าซ้ือวัสดุ (กระสอบและทราย) 5,800.00       21/10/65 เลขท่ี S465 กรณีเร่งด่วน
1005
ใบเสร็จรับเงิน

2 O5655560000218 บ.ทรายทองกิจเจริญ จ ากัด ค่าซ้ือวัสดุ (กระสอบและทราย) 8,850.00       11/10/65 เลขท่ี S465 กรณีเร่งด่วน
1001
ใบเสร็จรับเงิน

3 3560100461077 นางจรรยา  การด่ืม ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเคร่ือง 5,700.00       17/10/65 เล่มท่ี 1 ว.119
ด่ืม (ประชุมสภา) เลขท่ี 11 ตาราง1

ใบเสร็จรับเงิน ลว. 27/3/61
4 3560100714153 นางชญาดา  งามจิต ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าท่ีดูแลเด็ก 9,500.00       2/11/65 เล่มท่ี 02 วิธีเฉพาะเจาะจง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมวิทย์ เลขท่ี 09 ข้อตกลงจ้าง 07/66
 เดือน ต.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65

5 1560100001223 น.ส.ศิริลักษณ์ ประสิทธิเมืองค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานด้าน 9,500.00       2/11/65 เล่มท่ี 02 วิธีเฉพาะเจาะจง
ธุรการท่ัวไปท่ีเก่ียวข้องกับศูนย์พัฒนา เลขท่ี 40 ข้อตกลงจ้าง 06/66
เด็ดเล็ก เดือน ต.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65



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

เลขท่ี
6 1549900181348 น.ส.พรรณชนก  สมุทรเพ็ชร ค่าจ้างเหมาแรงงานในการปฏิบัติงาน 9,500.00       2/11/65 เล่มท่ี 02 วิธีเฉพาะเจาะจง

เก่ียวกับการเผยแพร่ข่าวสารของวารสาร เลขท่ี 01 ข้อตกลงจ้าง 022/66
ปฏิทินงานศิลปวัฒธรรม ประเพณีต่างๆ ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65
ของเทศบาล เดือน ต.ค.65

7 1300400006729 นางนรีนุช  ไชยอุด ค่าจ้างเหมาแรงงานในการปฏิบัติงาน 9,500.00       2/11/65 เล่มท่ี 02 วิธีเฉพาะเจาะจง
ท าความสะอาดอาคารสถานท่ีและส่งเอกสาร เลขท่ี 72 ข้อตกลงจ้าง 023/66
ประจ าหมูบ้านสถานท่ีราชการ เดือน  ต.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65

8 1546010044604 นายปฏิพัทธ์ิ  ปัญญาหลวง ค่าจ้างเหมาแรงงานในการปฏิบัติงาน 9,500.00       2/11/65 เล่มท่ี 02 วิธีเฉพาะเจาะจง
ท าความสะอาดอาคารสถานท่ีและส่งเอกสาร เลขท่ี 07 ข้อตกลงจ้าง 025/66
ประจ าหมูบ้านสถานท่ีราชการ เดือน ต.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65

9 1560100368135 นายภาณุวัตร  บุญป๋ัน ค่าจ้างเหมาบุคลากรในการปฏิบัติงาน 9,500.00       1/11/65 เล่มท่ี 4 วิธีเฉพาะเจาะจง
บันทึกข้อมูล เดือน ต.ค.65 เลขท่ี 6 ข้อตกลงจ้าง 01/66

ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65
10 1501101116688 น.ส.วันวิสา  ภัทรเสถียรชัย ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ 9,500.00       1/11/65 เล่มท่ี 02 วิธีเฉพาะเจาะจง

ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลด้านการคลัง เลขท่ี 12 ข้อตกลงจ้าง 02/66
เดือน  ต.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65

11 1560100305621 นายวรชิต  ก าลังหาญ ค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีส ารวจ 9,500.00       1/11/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลและปรับปรุงด้านแผนท่ีภาษีต าแหน่ง เลขท่ี 63 ข้อตกลงจ้าง 04/66
ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านแผนท่ีภาษี เดือน ต.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65



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

เลขท่ี
12 1560100275965 น.ส.หทัยรัตน์  สวิง ค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีส ารวจ 9,500.00       1/11/65 เล่มท่ี 1 วิธีเฉพาะเจาะจง

และปรับปรุงด้านแผนท่ีภาษีต าแหน่งผู้ช่วย เลขท่ี 30 ข้อตกลงจ้าง 03/66
ปฏิบัติงานด้านแผนท่ีภาษี เดือน  ต.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65

13 1560100090544 นายเฉลิมวุฒิ  กันดี ค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีส ารวจ 9,500.00       1/11/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
และปรับปรุงด้านแผนท่ีภาษีต าแหน่งผู้ช่วย เลขท่ี 33 ข้อตกลงจ้าง 05/65
ปฏิบัติงานด้านแผนท่ีภาษี เดือน  ต.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65

14 3102100909171 น.ส.ประภาศรี  แก้สศรี ค่าจ้างเหมาบุคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงาน 9,500.00       2/11/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
บันทึกข้อมูล  เดือน ต.ค.65 เลขท่ี 12 ข้อตกลงจ้าง 031/66

ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65
15 3560100079580 นายพจน์  กระธง ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือ 10,000.00     2/11/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง

ปฏิบัติงานช่างเช่ือมโลหะ  เดือน ต.ค.65 เลขท่ี 012 ข้อตกลงจ้าง 027/66
ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65

16 1529900548781 นายวราวุฒิ  ค านวณ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือ 9,500.00       2/11/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานช่างซ่อมบ ารุง เดือน ต.ค.65 เลขท่ี 012 ข้อตกลงจ้าง 026/66

ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65
17 3560100059279 นางค าไพ  อ้อยบ ารุง ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือ 9,500.00       2/11/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง

ปฏิบัติงานบ ารุงรักษาสนามหญ้าสวนหย่อม เลขท่ี 012 ข้อตกลงจ้าง 029/66
ในเทศบาลต าบลท่าวังทอง เดือน ต.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65



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

เลขท่ี
18 3560100716555 นายปณิธาน ล้านกันทา ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอก 10,000.00     2/11/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง

เพ่ือปฏิบัติงานผู้ช่วยปฏจิบัติงานด้านงาน เลขท่ี 012 ข้อตกลงจ้าง 028/66
โยธา เดือน ต.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65

19 3569900190939 นายศุภชัย  ดวงตา ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือ 9,500.00       2/11/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานบ ารุงรักษาสนามหญ้าสวนหย่อม เลขท่ี 012 ข้อตกลงจ้าง 030/66
และต้นไม้ในเขตเทศบาลต าบล่าวังทอง ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65
เดือน ต.ค.65

20 3560100454691 นายวิสิษฐ์  อินต๊ะยศ ค่าจ้างเหมาบริการเก่ียวกับงานป้องกันและ 9,500.00       2/11/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
บรรเทาสาธารณภัย เดือน ต.ค.65 เลขท่ี 28 ข้อตกลงจ้าง 08/66

ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65
21 3560100700501 นายหล่ัง  โลกค าลือ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ 12,000.00     2/11/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง

ปฏิบัติงานขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขต เลขท่ี 01 ข้อตกลงจ้าง 010/66
เทศบาลต าบลท่าวังทอง เดือน ต.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65

22 3560100709338 นายนิคม  แสงหล้า ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ 12,000.00     2/11/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขต เลขท่ี 01 ข้อตกลงจ้าง 011/66
เทศบาลต าบลท่าวังทอง เดือน ต.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65

23 5570500008490 นายปราจีน  หนุ่มดี ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ 12,000.00     2/11/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขต เลขท่ี 01 ข้อตกลงจ้าง 012/66
เทศบาลต าบลท่าวังทอง เดือน ต.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65



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

เลขท่ี
24 3560100476520 นายอ านาจ  กิจเจริญ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ 9,500.00       2/11/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง

ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขต เลขท่ี 01 ข้อตกลงจ้าง 014/66
เทศบาลต าบลท่าวังทอง เดือน ต.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65

25 1560100222211 นายพิทัย  ขันทะเสมา ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ 9,500.00       2/11/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขต เลขท่ี 01 ข้อตกลงจ้าง 015/66
เทศบาลต าบลท่าวังทอง เดือน ต.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65

26 3560100753850 นายสังวร  ธิวงศ์ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ 9,500.00       2/11/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขต เลขท่ี 01 ข้อตกลงจ้าง 016/66
เทศบาลต าบลท่าวังทอง เดือน  ต.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65

27 3560100700250 นายจารึก  เปรมศิริ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ 9,500.00       2/11/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขต เลขท่ี 01 ข้อตกลงจ้าง 020/66
เทศบาลต าบลท่าวังทอง เดือน ต.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65

28 35620100696244 นายด ารง  แก้วษา ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ 9,500.00       2/11/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขต เลขท่ี 01 ข้อตกลงจ้าง 019/66
เทศบาลต าบลท่าวังทอง เดือน ต.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65

29 3560100480951 นายวร  ธิวงค์ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ 9,500.00       2/11/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขต เลขท่ี 01 ข้อตกลงจ้าง 020/66
เทศบาลต าบลท่าวังทอง เดือน  ต.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65



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

เลขท่ี
30 3560100562544 นายพิเชษฐ์  มูลเจริญ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ 9,500.00       2/11/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง

ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขต เลขท่ี 01 ข้อตกลงจ้าง 021/66
เทศบาลต าบลท่าวังทอง เดือน  ต.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65

31 3560100704230 นายวิรัช  วงค์ทอง ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ 9,500.00       2/11/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขต เลขท่ี 01 ข้อตกลงจ้าง 013/66
เทศบาลต าบลท่าวังทอง เดือน  ต.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65

32 1560100138334 น.ส.วโรบล  บุญศิริ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือ 9,500.00       2/11/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานด้านกองทุนหลักประกันสุขภาพ เลขท่ี 01 ข้อตกลงจ้าง 09/66
เดือน  ต.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65

33 1560100237120 นายเกรียงไกร  ฝึกฝน ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ 9,500.00       2/11/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขต เลขท่ี 01 ข้อตกลงจ้าง 018/66
เทศบาลต าบลท่าวังทอง เดือน   ต.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65

34 O563543000140 หจก.โรงพิมพ์เจริญอักษร ค่าซ้ือธงประจ าพระองศ์ (พระเจ้าวรวงศ์เธอ 2,250.00       15/11/65 เลขท่ี 0v651 ว.119
โดย นายชวัลวิทย์  กัลยา พระองศ้เจ้าโสมสวลีกรมหม่ืนสุทธนารีนาถ 100071 ตาราง1

ใบเสร็จรับเงิน ลว. 27/3/61
35 3560100031498 นายวณิช  ฤทธ์ิชนา ค่าจ้างท าอาหารกล่องพร้อมน้ าด่ืม โครงการ 1,425.00       15/11/65 เล่มท่ี 02 ว.119

ปกป้องสถาบันและวันส าคัญของชาติ เลขท่ี 15 ตาราง1
ใบเสร็จรับเงิน ลว. 27/3/61



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

เลขท่ี
36 O565558000118 บ.ฟูแสง  ออยล์เอนด์ ค่าซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 3,650.00       15/11/65 เล่มท่ี 155 บันทึกข้อตกลง

เซอร์วิส จ ากัด  (กองคลัง) เดือน ต.ค.65 เลขท่ี 20 ซ้ือขาย
ใบเสร็จรับเงิน ลว.3/10/65

37 O565558000118 บ.ฟูแสง ออยล์ แอนด์ เซอร์วิสค่าซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 17,700.00     15/11/65 เล่มท่ี 155 บันทึกข้อตกลง
จ ากัด (กองช่าง) เดือน ต.ค.65 เลขท่ี 20 ซ้ือขาย

ใบเสร็จรับเงิน ลว.3/10/65
38 3569900173384 ไฮเวย์  ยางยนต์ ค่าปะยางทะเบียน บบ-1600 พย. 200.00         26/11/65 เล่มท่ี 01 กรณีเร่งด่วน

รถบรรทุกขยะ เลขท่ี 01
ใบเสร็จรับเงิน

39 O565558000118 บ.ฟูแสง ออยล์ แอนด์ เซอร์วิสค่าซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 39,100.00     21/11/65 เล่มท่ี 155 บันทึกข้อตกลง
จ ากัด (สาธารณสุขฯ) เดือน ต.ค.65 เลขท่ี 24 ซ้ือขาย

ใบเสร็จรับเงิน ลว.3/10/65
40 O565558000118 บ.ฟูแสง ออยล์ แอนด์ เซอร์วิสค่าซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 13,660.00     21/11/65 เล่มท่ี 155 บันทึกข้อตกลง

จ ากัด (ส านักปลัด) เดือน ต.ค.65 เลขท่ี 23 ซ้ือขาย
ใบเสร็จรับเงิน ลว.3/10/65

41 O565537000135 หจก.จักรภพ ออโต้ แม็กซ์ ค่าจ้างตรวจเซ็คและซ่อมบ ารุงรักษาไดสตาร์ 1,926.00       22/11/65 เล่มท่ี 20 วิธีเฉพาะเจาะจง
เซ็นเตอร์ รถยนต์ส่วนกลาง (ทะเบียน กค-237) เลขท่ี 196 ข้อตกลงจ้าง013/66

ใบเสร็จรับเงิน ลว.14/11/65



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

เลขท่ี
42 1501101116688 น.ส.วันวิสา  ภัทรเสถียรชัย ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ 9,500.00       6/12/65 เล่มท่ี 02 วิธีเฉพาะเจาะจง

ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลด้านการคลัง เลขท่ี 13 ข้อตกลงจ้าง 02/66
เดือน พ.ย.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65

43 1560100275965 น.ส.หทัยรัตน์  สวิง ค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีส ารวจ 9,500.00       6/12/65 เล่มท่ี 1 วิธีเฉพาะเจาะจง
และปรับปรุงด้านแผนท่ีภาษีต าแหน่งผู้ช่วย เลขท่ี 31 ข้อตกลงจ้าง 03/66
ปฏิบัติงานด้านแผนท่ีภาษี เดือน  พ.ย.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65

44 1560100305621 นายวรชิต  ก าลังหาญ ค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีส ารวจ 9,500.00       6/12/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลและปรับปรุงด้านแผนท่ีภาษีต าแหน่ง เลขท่ี 94 ข้อตกลงจ้าง 04/66
ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านแผนท่ีภาษี เดือนพ.ย.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65

45 1560100090544 นายเฉลิมวุฒิ  กันดี ค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีส ารวจ 9,500.00       6/12/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
และปรับปรุงด้านแผนท่ีภาษีต าแหน่งผู้ช่วย เลขท่ี 34 ข้อตกลงจ้าง 05/66
ปฏิบัติงานด้านแผนท่ีภาษี เดือน  พ.ย.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65

46 1560100001223 น.ส.ศิริลักษณ์ ประสิทธิเมืองค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานด้าน 9,500.00       6/12/65 เล่มท่ี 02 วิธีเฉพาะเจาะจง
ธุรการท่ัวไปท่ีเก่ียวข้องกับศูนย์พัฒนา เลขท่ี 10 ข้อตกลงจ้าง 06/66
เด็ดเล็ก เดือน พ.ย.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65

47 3560100714153 นางชญาดา  งามจิต ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าท่ีดูแลเด็ก 9,500.00       6/12/65 เล่มท่ี 02 วิธีเฉพาะเจาะจง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมวิทย์ เลขท่ี 41 ข้อตกลงจ้าง 07/66
 เดือน พ.ย.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65



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

เลขท่ี
48 3560100454691 นายวิสิษฐ์  อินต๊ะยศ ค่าจ้างเหมาบริการเก่ียวกับงานป้องกันและ 9,500.00       6/12/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง

บรรเทาสาธารณภัย เดือน พ.ย.65 เลขท่ี 29 ข้อตกลงจ้าง 08/66
ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65

49 1560100368135 นายภาณุวัตร  บุญป๋ัน ค่าจ้างเหมาบุคลากรในการปฏิบัติงาน 9,500.00       6/12/65 เล่มท่ี 4 วิธีเฉพาะเจาะจง
บันทึกข้อมูล เดือน พ.ย.65 เลขท่ี 7 ข้อตกลงจ้าง 01/66

ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65
50 3569900190939 นายศุภชัย  ดวงตา ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือ 9,500.00       6/12/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง

ปฏิบัติงานบ ารุงรักษาสนามหญ้าสวนหย่อม เลขท่ี 01 ข้อตกลงจ้าง 030/66
และต้นไม้ในเขตเทศบาลต าบล่าวังทอง ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65
เดือน พ.ย.65

51 3560100079580 นายพจน์  กระธง ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือ 10,000.00     6/12/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานช่างเช่ือมโลหะ เดือน พ.ย.65 เลขท่ี 01 ข้อตกลงจ้าง 027/66

ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65
52 1529900548781 นายวราวุฒิ  ค านวณ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือ 9,500.00       6/12/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง

ปฏิบัติงานช่างซ่อมบ ารุง เดือน พ.ย.65 เลขท่ี 011 ข้อตกลงจ้าง 026/66
ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65



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

เลขท่ี
53 3102100909171 น.ส.ประภาศรี  แก้สศรี ค่าจ้างเหมาบุคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงาน 9,500.00       6/12/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง

บันทึกข้อมูล  เดือน พ.ย.65 เลขท่ี 02 ข้อตกลงจ้าง 031/66
ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65

54 3560100716555 นายปณิธาน ล้านกันทา ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอก 10,000.00     6/12/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
เพ่ือปฏิบัติงานผู้ช่วยปฏจิบัติงานด้านงาน เลขท่ี 011 ข้อตกลงจ้าง 028/66
โยธา เดือน พ.ย.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65

55 3560100059279 นางค าไพ  อ้อยบ ารุง ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือ 9,500.00       6/12/65 เล่มท่ี 08 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานบ ารุงรักษาสนามหญ้าสวนหย่อม เลขท่ี 01 ข้อตกลงจ้าง 029/66
ในเทศบาลต าบลท่าวังทอง เดือน พ.ย.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65

56 3560100709338 นายนิคม  แสงหล้า ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ 12,000.00     6/12/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขต เลขท่ี 011 ข้อตกลงจ้าง 011/66
เทศบาลต าบลท่าวังทอง เดือน พ.ย.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65

57 5570500008490 นายปราจีน  หนุ่มดี ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ 12,000.00     6/12/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขต เลขท่ี 011 ข้อตกลงจ้าง 012/66
เทศบาลต าบลท่าวังทอง เดือน พ.ย.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65

58 3560100709338 นายนิคม  แสงหล้า ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ 12,000.00     6/12/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขต เลขท่ี 011 ข้อตกลงจ้าง 011/66
เทศบาลต าบลท่าวังทอง เดือน พ.ย.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65



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

เลขท่ี
59 3560100476520 นายอ านาจ  กิจเจริญ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ 9,500.00       6/12/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง

ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขต เลขท่ี 011 ข้อตกลงจ้าง 014/66
เทศบาลต าบลท่าวังทอง เดือน พ.ย.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65

60 1560100222211 นายพิทัย  ขันทะเสมา ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ 9,500.00       6/12/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขต เลขท่ี 011 ข้อตกลงจ้าง 015/66
เทศบาลต าบลท่าวังทอง เดือน พ.ย.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65

61 3560100753850 นายสังวร  ธิวงศ์ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ 9,500.00       6/12/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขต เลขท่ี 011 ข้อตกลงจ้าง 016/66
เทศบาลต าบลท่าวังทอง เดือน  พ.ย.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65

62 3560100700250 นายจารึก  เปรมศิริ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ 9,500.00       6/12/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขต เลขท่ี 011 ข้อตกลงจ้าง 020/66
เทศบาลต าบลท่าวังทอง เดือน พ.ย.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65

63 35620100696244 นายด ารง  แก้วษา ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ 9,500.00       6/12/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขต เลขท่ี 011 ข้อตกลงจ้าง 019/66
เทศบาลต าบลท่าวังทอง เดือน พ.ย.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65

64 3560100480951 นายวร  ธิวงค์ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ 9,500.00       6/12/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขต เลขท่ี 011 ข้อตกลงจ้าง 020/66
เทศบาลต าบลท่าวังทอง เดือน  พ.ย.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65



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

เลขท่ี
65 3560100562544 นายพิเชษฐ์  มูลเจริญ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ 9,500.00       6/12/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง

ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขต เลขท่ี 011 ข้อตกลงจ้าง 021/66
เทศบาลต าบลท่าวังทอง เดือน  พ.ย.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65

66 3560100704230 นายวิรัช  วงค์ทอง ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ 9,500.00       6/12/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขต เลขท่ี 011 ข้อตกลงจ้าง 013/66
เทศบาลต าบลท่าวังทอง เดือน  พ.ย.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65

67 1560100138334 น.ส.วโรบล  บุญศิริ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือ 9,500.00       6/12/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานด้านกองทุนหลักประกันสุขภาพ เลขท่ี 011 ข้อตกลงจ้าง 09/66
เดือน  พ.ย.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65

68 1560100237120 นายเกรียงไกร  ฝึกฝน ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ 9,500.00       6/12/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขต เลขท่ี 011 ข้อตกลงจ้าง 018/66
เทศบาลต าบลท่าวังทอง เดือน   พ.ย.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65

69 1549900181348 น.ส.พรรณชนก  สมุทรเพ็ชร ค่าจ้างเหมาแรงงานในการปฏิบัติงาน 9,500.00       6/12/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
เก่ียวกับการเผยแพร่ข่าวสารของวารสาร เลขท่ี 024 ข้อตกลงจ้าง 022/66
ปฏิทินงานศิลปวัฒธรรม ประเพณีต่างๆ ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65
ของเทศบาล เดือน พ.ย.65

70 1300400006729 นางนรีนุช  ไชยอุด ค่าจ้างเหมาแรงงานในการปฏิบัติงาน 9,500.00       6/12/65 เล่มท่ี 02 วิธีเฉพาะเจาะจง
ท าความสะอาดอาคารสถานท่ีและส่งเอกสาร เลขท่ี 072 ข้อตกลงจ้าง 023/66
ประจ าหมูบ้านสถานท่ีราชการ เดือน  พ.ย.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65



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

เลขท่ี
71 1546010044604 นายปฏิพัทธ์ิ  ปัญญาหลวง ค่าจ้างเหมาแรงงานในการปฏิบัติงาน 9,500.00       6/12/65 เล่มท่ี 02 วิธีเฉพาะเจาะจง

ท าความสะอาดอาคารสถานท่ีและส่งเอกสาร เลขท่ี 27 ข้อตกลงจ้าง 025/66
ประจ าหมูบ้านสถานท่ีราชการ เดือน พ.ย.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65

72 3560700212230 นายสมเพ็ชร อุตตะมะ ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถจักยานยนต์ 2,370.00       6/12/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ทะเบียน กพษ 72 พย. เลขท่ี 02 ข้อตกลงจ้าง 012/66

ใบเสร็จรับเงิน ลว.14/12/65
73 3560700212230 นายสมเพ็ชร อุตตะมะ ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถจักยานยนต์ 3,000.00       6/12/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง

ทะเบียน กพษ 171 พย. เลขท่ี 01 ข้อตกลงจ้าง 018/66
ใบเสร็จรับเงิน ลว.22/12/65

74 O565558000118 บ.ฟูแสง  ออยล์เอนด์ ค่าซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,200.00       6/12/65 เล่มท่ี 155 บันทึกข้อตกลง
เซอร์วิส จ ากัด  (ส านักปลัด) เดือน พ.ย.65 เลขท่ี 31 ซ้ือขาย

ใบเสร็จรับเงิน ลว.3/10/65
75 O565558000118 บ.ฟูแสง  ออยล์เอนด์ ค่าซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 20,800.00     6/12/65 เล่มท่ี 155 บันทึกข้อตกลง

เซอร์วิส จ ากัด (กองช่าง) เดือน พ.ย.65 เลขท่ี 30 ซ้ือขาย
ใบเสร็จรับเงิน ลว.3/10/65

76 O565558000118 บ.ฟูแสง  ออยล์เอนด์ ค่าซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 100.00         6/12/65 เล่มท่ี 155 บันทึกข้อตกลง
เซอร์วิส จ ากัด (กองคลัง) เดือน พ.ย.65 เลขท่ี 28 ซ้ือขาย

ใบเสร็จรับเงิน ลว.3/10/65



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

77 O565558000118 บ.ฟูแสง ออยล์ แอน ค่าซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนประจ าเดือน 21,000.00     6/12/65 เล่มท่ี 155 บันทึกข้อตกลง
เซอร์วิส จ ากัด (กองสาธารณสุขฯ) เดือน พ.ย.65 เลขท่ี 27 ซ้ือขาย

ใบเสร็จรับเงิน ลว.3/10/65
78 15605000053832 ร้านพอร์ช  คอมพิเตอร์ ค่าจ้างเหมาบ ารุงและซ่อมแซมเคร่ืองปร้ิน 1,200.00       15/12/65 เล่มท่ี 58 วิธีเฉพาะเจาะจง

โดยนายประดิษฐ์ ต๊ะวงค์ เตอร์ เลขท่ี 07 ข้อตกลงจ้าง 023/66
ใบเสร็จรับเงิน ลว.8/12/65

79 O523506000085 หจก.ล าปางศิริชัย (พะเยา) ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลข 1,993.61       22/12/65 เลขท่ี SVTAX วิธีเฉพาะเจาะจง
ทะเบียน บบ 1600 22005576 ข้อตกลงจ้าง 020/66

ใบเสร็จรับเงิน ลว.29/12/65
80 O565558000118 บ.ฟูแสง  ออยล์เอนด์ ค่าซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 9,120.00       22/12/65 เล่มท่ี 155 บันทึกข้อตกลง

เซอร์วิส จ ากัด (กองช่าง) เดือน ธ.ค.65 เลขท่ี 46 ซ้ือขาย
ใบเสร็จรับเงิน ลว.3/10/65

81 O565558000118 บ.ฟูแสง ออยล์ แอน ค่าซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนประจ าเดือน 21,100.00     22/12/65 เล่มท่ี 155 บันทึกข้อตกลง
เซอร์วิส จ ากัด (กองสาธารณสุขฯ) เดือน ธ.ค.65 เลขท่ี 47 ซ้ือขาย

ใบเสร็จรับเงิน ลว.3/10/65
82 O565558000118 บ.ฟูแสง ออยล์ แอน ค่าซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนประจ าเดือน 1,840.00       22/12/65 เล่มท่ี 155 บันทึกข้อตกลง

เซอร์วิส จ ากัด (กองคลัง) เดือน ธ.ค.65 เลขท่ี 48 ซ้ือขาย
ใบเสร็จรับเงิน ลว.3/10/65



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

เลขท่ี
83 3560300373031 ร้านอุดมสินเซอร์วิส  โดย ค่าซ้ือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 3,500.00       29/12/65 เล่มท่ี 17 วิธีเฉพาะเจาะจง

น.ส.อุดมสิน  อ าข า เลขท่ี 14 ข้อตกลงซ้ือ 022/66
ใบเสร็จรับเงิน ลว.13/12/65

84 3560300373031 ร้านอุดมสินเซอร์วิส  โดย ค่าซ้ือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 3,600.00       26/12/65 เล่มท่ี 16 วิธีเฉพาะเจาะจง
น.ส.อุดมสิน  อ าข า เลขท่ี 1 ข้อตกลงซ้ือ 020/66

ใบเสร็จรับเงิน ลว.8/12/65
85 3650100102629 ร้านไออุ่น ดีไซน์ ค่าจ้างเหมาท าป้าย 3,750.00       29/12/65 เลขท่ี RE091 วิธีเฉพาะเจาะจง

โดยนายสุเทพ สนส่ง 265308 ข้อตกลงจ้าง 024/66
ใบเสร็จรับเงิน ลว.13/12/65

86 O565558000118 บ.ฟูแสง ออยล์ แอน ค่าซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนประจ าเดือน 10,100.00     26/12/65 เล่มท่ี 155 บันทึกข้อตกลง
เซอร์วิส จ ากัด (ส านักปลัด) เดือน ธ.ค.65 เลขท่ี 45 ซ้ือขาย

ใบเสร็จรับเงิน ลว.3/10/65
87 3560100709443 ร้านเศวตการไฟฟ้า แอนด์ ค่าจ้างเหมาปรัปปรุงซ่อมแซมเคร่ืองปรับ 3,500.00       26/12/65 เล่มท่ี 26 วิธีเฉพาะเจาะจง

เซอร์วิส อากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-64-0056 เลขท่ี 06 ข้อตกลงจ้าง 025/66
ใบเสร็จรับเงิน ลว.3/12/65

88 O56356000977 หจก.ฉลองคอนกรีตอิตโชว์ ค่าซ้ือวัสดุก่อสร้าง 3,770.00       26/12/65 เล่มท่ีCH6512 วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขท่ี 10 ข้อตกลงซ้ือ 021/66
ใบเสร็จรับเงิน ลว.8/12/65



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

เลขท่ี
89 3560300778422 นายบุญเรียบ มองมูล ค่าจ้างตามโครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ 4,500.00       27/12/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 01 ข้อตกลงจ้าง 026/66
ใบเสร็จรับเงิน ลว.14/01/66

90 3560100217397 นายอภิชาต ปิงเมือง ค่าจ้างเหมาท าสปอร์ตโฆษณาตามโครงการ 1,000.00       27/12/65 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
แข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ เลขท่ี 01 ข้อตกลงจ้าง 027/66

ใบเสร็จรับเงิน ลว.14/12/65
91 1560100368135 นายภาณุวัตร  บุญป๋ัน ค่าจ้างเหมาบุคลากรในการปฏิบัติงาน 9,500.00       3/1/66 เล่มท่ี 4 วิธีเฉพาะเจาะจง

บันทึกข้อมูล เดือน ธ.ค.65 เลขท่ี 8 ข้อตกลงจ้าง 01/66
ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65

92 1560100001223 น.ส.ศิริลักษณ์ ประสิทธิเมืองค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานด้าน 9,500.00       3/1/66 เล่มท่ี 02 วิธีเฉพาะเจาะจง
ธุรการท่ัวไปท่ีเก่ียวข้องกับศูนย์พัฒนา เลขท่ี 11 ข้อตกลงจ้าง 06/66
เด็ดเล็ก เดือน ธ.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65

93 3560100714153 นางชญาดา  งามจิต ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าท่ีดูแลเด็ก 9,500.00       3/1/66 เล่มท่ี 02 วิธีเฉพาะเจาะจง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมวิทย์ เลขท่ี 42 ข้อตกลงจ้าง 07/66
 เดือน ธ.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65

94 3560100454691 นายวิสิษฐ์  อินต๊ะยศ ค่าจ้างเหมาบริการเก่ียวกับงานป้องกันและ 9,500.00       3/1/66 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
บรรเทาสาธารณภัย เดือน ธ.ค.65 เลขท่ี 30 ข้อตกลงจ้าง 08/66

ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65



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

เลขท่ี
95 1501101116688 น.ส.วันวิสา  ภัทรเสถียรชัย ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ 9,500.00       3/1/66 เล่มท่ี 02 วิธีเฉพาะเจาะจง

ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลด้านการคลัง เลขท่ี 14 ข้อตกลงจ้าง 02/66
เดือน ธ.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65

96 1560100275965 น.ส.หทัยรัตน์  สวิง ค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีส ารวจ 9,500.00       3/1/66 เล่มท่ี 1 วิธีเฉพาะเจาะจง
และปรับปรุงด้านแผนท่ีภาษีต าแหน่งผู้ช่วย เลขท่ี 32 ข้อตกลงจ้าง 03/66
ปฏิบัติงานด้านแผนท่ีภาษี เดือน   ธ.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65

97 1560100305621 นายวรชิต  ก าลังหาญ ค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีส ารวจ 9,500.00       3/1/66 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลและปรับปรุงด้านแผนท่ีภาษีต าแหน่ง เลขท่ี 95 ข้อตกลงจ้าง 04/66
ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านแผนท่ีภาษี เดือน ธ.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65

98 1560100090544 นายเฉลิมวุฒิ  กันดี ค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีส ารวจ 9,500.00       3/1/66 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
และปรับปรุงด้านแผนท่ีภาษีต าแหน่งผู้ช่วย เลขท่ี 35 ข้อตกลงจ้าง 05/66
ปฏิบัติงานด้านแผนท่ีภาษี เดือน   ธ.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65

99 1549900181348 น.ส.พรรณชนก  สมุทรเพ็ชร ค่าจ้างเหมาแรงงานในการปฏิบัติงาน 9,500.00       3/1/66 เล่มท่ี 12 วิธีเฉพาะเจาะจง
เก่ียวกับการเผยแพร่ข่าวสารของวารสาร เลขท่ี 032 ข้อตกลงจ้าง 022/66
ปฏิทินงานศิลปวัฒธรรม ประเพณีต่างๆ ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65
ของเทศบาล เดือน ธ.ค.65

100 1300400006729 นางนรีนุช  ไชยอุด ค่าจ้างเหมาแรงงานในการปฏิบัติงาน 9,500.00       4/1/66 เล่มท่ี 03 วิธีเฉพาะเจาะจง
ท าความสะอาดอาคารสถานท่ีและส่งเอกสาร เลขท่ี 73 ข้อตกลงจ้าง 023/66
ประจ าหมูบ้านสถานท่ีราชการ เดือน  ธ.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65



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

เลขท่ี
101 3560100059279 นางค าไพ  อ้อยบ ารุง ค่าจ้างเหมาแรงงานในการปฏิบัติงาน 9,500.00       4/1/66 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง

ท าความสะอาดอาคารสถานท่ีและส่งเอกสาร เลขท่ี 01 ข้อตกลงจ้าง 033/66
ประจ าหมูบ้านสถานท่ีราชการ เดือน  ธ.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.30/11/65

102 1546010044604 นายปฏิพัทธ์ิ  ปัญญาหลวง ค่าจ้างเหมาแรงงานในการปฏิบัติงาน 9,500.00       4/1/66 เล่มท่ี 02 วิธีเฉพาะเจาะจง
ท าความสะอาดอาคารสถานท่ีและส่งเอกสาร เลขท่ี 12 ข้อตกลงจ้าง 025/66
ประจ าหมูบ้านสถานท่ีราชการ เดือน ธ.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65

103 1560100138334 น.ส.วโรบล  บุญศิริ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือ 9,500.00       4/1/66 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานด้านกองทุนหลักประกันสุขภาพ เลขท่ี 012 ข้อตกลงจ้าง 09/66
เดือน   ธ.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65

104 3560100709338 นายนิคม  แสงหล้า ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ 12,000.00     4/1/66 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขต เลขท่ี 012 ข้อตกลงจ้าง 011/66
เทศบาลต าบลท่าวังทอง เดือน ธ.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65

105 5570500008490 นายปราจีน  หนุ่มดี ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ 12,000.00     4/1/66 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขต เลขท่ี 012 ข้อตกลงจ้าง 012/66
เทศบาลต าบลท่าวังทอง เดือน ธ.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65

106 3560100709338 นายนิคม  แสงหล้า ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ 12,000.00     4/1/66 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขต เลขท่ี 012 ข้อตกลงจ้าง 011/66
เทศบาลต าบลท่าวังทอง เดือน ธ.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65



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

เลขท่ี
107 3560100476520 นายอ านาจ  กิจเจริญ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ 9,500.00       4/1/66 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง

ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขต เลขท่ี 012 ข้อตกลงจ้าง 014/66
เทศบาลต าบลท่าวังทอง เดือน ธ.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65

108 1560100222211 นายพิทัย  ขันทะเสมา ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ 9,500.00       4/1/66 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขต เลขท่ี 012 ข้อตกลงจ้าง 015/66
เทศบาลต าบลท่าวังทอง เดือน ธ.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65

109 3560100753850 นายสังวร  ธิวงศ์ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ 9,500.00       4/1/66 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขต เลขท่ี 012 ข้อตกลงจ้าง 016/66
เทศบาลต าบลท่าวังทอง เดือน  ธ.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65

110 3560100700250 นายจารึก  เปรมศิริ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ 9,500.00       4/1/66 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขต เลขท่ี 012 ข้อตกลงจ้าง 020/66
เทศบาลต าบลท่าวังทอง เดือน ธ.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65

111 35620100696244 นายด ารง  แก้วษา ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ 9,500.00       4/1/66 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขต เลขท่ี 012 ข้อตกลงจ้าง 019/66
เทศบาลต าบลท่าวังทอง เดือน ธ.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65

112 3560100480951 นายวร  ธิวงค์ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ 9,500.00       4/1/66 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขต เลขท่ี 012 ข้อตกลงจ้าง 020/66
เทศบาลต าบลท่าวังทอง เดือน  ธ.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65



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

เลขท่ี
113 3560100562544 นายพิเชษฐ์  มูลเจริญ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ 9,500.00       4/1/66 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง

ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขต เลขท่ี 012 ข้อตกลงจ้าง 021/66
เทศบาลต าบลท่าวังทอง เดือน  ธ.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65

114 3560100704230 นายวิรัช  วงค์ทอง ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ 9,500.00       4/1/66 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขต เลขท่ี 012 ข้อตกลงจ้าง 013/66
เทศบาลต าบลท่าวังทอง เดือน  ธ.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65

115 1560100237120 นายเกรียงไกร  ฝึกฝน ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ 9,500.00       4/1/66 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขต เลขท่ี 012 ข้อตกลงจ้าง 018/66
เทศบาลต าบลท่าวังทอง เดือน   ธ.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65

116 3102100909171 น.ส.ประภาศรี  แก้สศรี ค่าจ้างเหมาบุคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงาน 9,500.00       4/1/66 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
บันทึกข้อมูล  เดือน ธ.ค.65 เลขท่ี 03 ข้อตกลงจ้าง 031/66

ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65
117 3560100716555 นายปณิธาน ล้านกันทา ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอก 10,000.00     4/1/66 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง

เพ่ือปฏิบัติงานผู้ช่วยปฏจิบัติงานด้านงาน เลขท่ี 13 ข้อตกลงจ้าง 028/66
โยธา เดือน ธ.ค.65 ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65

118 3560100461077 นางจรรยา  การด่ืม ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเคร่ือง 5,500.00       26/12/66 เล่มท่ี 01 ว.119
ด่ืม (ประชุมสภา) เลขท่ี 011 ตาราง1

ใบเสร็จรับเงิน ลว27/3/61



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

เลขท่ี
119 3560100079580 นายพจน์  กระธง ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือ 10,000.00     4/1/66 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง

ปฏิบัติงานช่างเช่ือมโลหะ เดือน ธ.ค.65 เลขท่ี 012 ข้อตกลงจ้าง 027/66
ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65

120 1529900548781 นายวราวุฒิ  ค านวณ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือ 9,500.00       4/1/66 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานช่างซ่อมบ ารุง เดือน ธ.ค.65 เลขท่ี 011 ข้อตกลงจ้าง 026/66

ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65
121 3569900190939 นายศุภชัย  ดวงตา ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือ 9,500.00       4/1/66 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง

ปฏิบัติงานบ ารุงรักษาสนามหญ้าสวนหย่อม เลขท่ี 011 ข้อตกลงจ้าง 030/66
และต้นไม้ในเขตเทศบาลต าบล่าวังทอง ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/09/65
เดือน ธ.ค.65

122 3569900081056 นายทัศพงษ์  หงษ์หิน ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือ 9,500.00       4/1/66 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง
ปฏิบัติงานช่างซ่อมบ ารุง เดือน ธ.ค.65 เลขท่ี 01 ข้อตกลงจ้าง 032/66

ใบเสร็จรับเงิน ลว.1/12/65
123 3560100453414 นายอุทัย  ศักด์ิสูง ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือ 9,500.00       4/1/66 เล่มท่ี 01 วิธีเฉพาะเจาะจง

ปฏิบัติงานบ ารุงรักษาสนามหญ้าสวนหย่อม เลขท่ี 01 ข้อตกลงจ้าง 034/66
และต้นไม้ในเขตเทศบาลต าบล่าวังทอง ใบเสร็จรับเงิน ลว.1/12/65
เดือน ธ.ค.65



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

เลขท่ี
124 3650100102629 ร้านไออุ่น  ดีไซน์  โดย ค่าจ้างเหมาท าป้าย โครงการป้องกันและ 9,500.00       4/1/66 เลขท่ี RE261 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุเทพ  สนส่ง ลดอุบัติเหตุทางถนน 2653278 ข้อตกลงจ้าง 053/66
ใบเสร็จรับเงิน ลว.28/12/65

รวมท้ังส้ิน 1,133,204.61 

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

คนงานท่ัวไป         ผู้อ านวยการกองคลัง

   ร้อยตรี
(บุญเทียม  จันทร์ฟอง)

นายกเทศมนตรีต าบลท่าวังทอง


