
 
 
 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตำบลทาซัก 
เรื่อง  ประกาศผลผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก 

และสาระสำคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ 
ประจำไตรมาสท่ี 2 ปงบประมาณ 2564 (เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2564) 

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

  ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 66 วรรค
หนึ่ง ประกอบมาตรา 98 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐประกาศผลผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ ในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หนวยงานรัฐตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด นั้น 
  องคการบริหารสวนตำบลทาซักจึงขอประกาศผลผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 
 
   ประกาศ ณ วันท่ี 22  เดือนเมษายน พ.ศ.2564 
 
 
 
      .......................................................... 

   (นายเกรียงศักดิ์  ศรีไสย) 
   นายกองคการบริหารสวนตำบลทาซัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วันที่ เลขที่
1 หจก.ล้ิมจี่เซ้ง จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ เพือ่ใช้ในการด าเนิน

โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีและประชาชน
ต าบลท่าซัก  ประจ าปีงบประมาณ2564 
กิจกรรมอบรมให้ความรู้เพือ่ป้องกันไวรัส 
Covid -19 และจัดท าเจลแอลกอฮอล์

384.00            8 ม.ค. 64 46 1

2 หจก.ล้ิมจี่เซ้ง จัดซ้ือรองเท้าบูท๊ จ านวน 8 คู่ เพือ่ใช้ในการ
ปฎิบัติงานก าจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฎิกูล และ
งานอื่นๆทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ

1,920.00         8 ม.ค. 64 47 1

3 ร้านเภสัชชุมชน จัดซ้ือหน้ากากอนามัย ถุงมือทางการแพทย์ 
เพือ่ใช้ในการปฎิบัติส่งเสริมการเกษตร งาน
สาธารณสุข ส่ิงแวดล้อมและงานป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย

4,400.00         12 ม.ค. 64 49 1

4 หจก.ล้ิมจี่เซ้ง จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว เพือ่ใช้ในกอง
สวัสดิการสังคม จ านวน 4 รายการ

1,760.00         15 ม.ค. 64 56 1

5 หจก.ชัยศักด์ิวัสดุก่อสร้าง  จัดซ้ือวัสดุก่อสร้างเพือ่ใช้ในการซ่อมแซม
บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าซัก

720.00            20 ม.ค. 64 58 1

6 ร้านท่าโพธิ ์ยางทอง จัดซ้ือยางในรถบรรทุกขยะ หมายเลข
ทะเบียน 81-4214 นศ จ านวน 2 เส้น

3,000.00         26 ม.ค. 64 63 1

เหตุผลสนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ

เอกสารอ้างอิงจ านวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้างชื่อผู้ประกอบการเลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน

ล าดับที่

ประจ าไตรมาสที ่2 ประจ าปีงบประมาณ 2564 (เดอืนมกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดอืนมนีาคม พ.ศ.2564)
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก



หน้าที ่2

7 นางสาวจินตนา  เลิศทรัพย์  จัดซ้ือน้ าด่ืมชนิดถัง ประจ าเดือน กุมภาพันธ์
 2564 จ านวน 84 ถัง

1,092.00         29 ม.ค. 64 65 1

8 บริษัทพีเอสออยล์ จ ากัด  จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง (น้ ามันโซล่า,น้ ามัน
เบนซิน) เพือ่ใช้ใส่รถยนต์และเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้หรืออุปกรณ์ต่างๆของส านักงาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก 
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564

26,900.00       29 ม.ค. 64 66 1

9 บริษัทพีเอสออยล์ จ ากัด จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง (น้ ามันโซล่า,น้ ามัน
เบนซิน) เพือ่ใช้ใส่รถยนต์และเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้หรืออุปกรณ์ต่างๆของกองช่าง
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก ประจ าเดือน
 กุมภาพันธ์  2564

24,700.00       29 ม.ค. 64 67 1

10 บริษัทพีเอสออยล์ จ ากัด จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง (น้ ามันโซล่า,น้ ามัน
เบนซิน) เพือ่ใช้ใส่รถยนต์และเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้หรืออุปกรณ์ต่างๆของกองคลัง
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก ประจ าเดือน
 กุมภาพันธ์ 2564

1,500.00         29 ม.ค. 64 68 1

11 หจก.ล้ิมจี่เซ้ง จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ภายในกองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก

1,995.00         1 ก.พ. 64 69 1

12 หจก.ล้ิมจี่เซ้ง จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว เพือ่ใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าทีร่าชการ และงานจัดการขยะมูล
ฝอยในพืน้ทีต่ าบลท่าซัก จ านวน 9 รายการ

4,374.00         8 ก.พ. 64 73 1



หน้าที ่3

13 ร้านเทคอินโฮม จัดซ้ือวัสดุส านักงาน เพือ่ใช้ในส านักงานกอง
คลัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก  จ านวน
 2 รายการ

990.00            8 ก.พ. 64 74 1

14 นางสาวจินตนา  เลิศทรัพย์ จัดซ้ือของทีร่ะลึก (กระเช้าปลาดุกร้าและข้าว
ซ้อมมือ) จ านนวน 5ชุด ส าหรับ
คณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการผฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าซัก ประจ าปี งบประมาน
 2563

1,800.00         10 ก.พ. 64 75 1

15 หจก.เทพนครหินอ่อน-ไฟฟ้า จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์จราจร (ไฟสัญญาณหมุน สี
เหลือง  220 โวล์ จ านวน 2 ชุด) ส านักงาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก

1,600.00         18 ก.พ. 64 77 1

16 นางสาวจินตนา  เลิศทรัพย์  จัดซ้ือน้ าด่ืมชนิดถัง ประจ าเดือน มีนาคม 
2564 จ านวน 93 ถัง

1,209.00         25 ก.พ. 64 81 1

17 บริษัทพีเอสออยล์ จ ากัด  จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง (น้ ามันโซล่า,น้ ามัน
เบนซิน) เพือ่ใช้ใส่รถยนต์และเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้หรืออุปกรณ์ต่างๆของส านักงาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก 
ประจ าเดือน มีนาคม 2564

34,700.00       25 ก.พ. 64 82 1

18 บริษัทพีเอสออยล์ จ ากัด จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง (น้ ามันโซล่า,น้ ามัน
เบนซิน) เพือ่ใช้ใส่รถยนต์และเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้หรืออุปกรณ์ต่างๆของกองช่าง
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก ประจ าเดือน
 มีนาคม   2564

21,500.00       25 ก.พ. 64 83 1



หน้าที ่4

19 บริษัทพีเอสออยล์ จ ากัด จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง (น้ ามันโซล่า,น้ ามัน
เบนซิน) เพือ่ใช้ใส่รถยนต์และเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้หรืออุปกรณ์ต่างๆของกองคลัง
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก ประจ าเดือน
 มีนาคม 2564

1,200.00         25 ก.พ. 64 84 1

20 หจก.ล้ิมจี่เซ้ง จัดซ้ือวัสดุส านักงานประจ ากองช่าง องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าซัก

4,510.00         18 ม.ีค. 64 88 1

21 เมืองคอน อีเล็คทรอนิคส์ จัดซ้ือไมโครโฟน เพือ่ใช้ส าหรับการตรวจ
ประเมินเพือ่คัดเลือกองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นทีม่ีการบริหารจัดการทีดี่ ประจ าปี
งบประมาณ 2564

2,700.00         19 ม.ีค. 64 91 1

22 หจก.ล้ิมจี่เซ่ง จัดซ้ือวัสดุเพือ่ใช้ในการจัดโครงการส่งเสริม
พัฒนาสตรีและประชาชนต าบลท่าซัก 
(กิจกรรมท าน้ ายาเอนกประสงค์เพือ่ลด
รายจ่ายเพิม่รายได้) ประจ าปรงบประมาณ 
2564

1,882.00         23 ม.ีค. 64 92 1

23 นางสาวจินตนา  เลิศทรัพย์  จัดซ้ือน้ าด่ืมชนิดถัง ประจ าเดือน เมษายน 
2564 จ านวน 90 ถัง

1,170.00         31 ม.ีค. 64 93 1

24 บริษัทพีเอสออยล์ จ ากัด  จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง (น้ ามันโซล่า,น้ ามัน
เบนซิน) เพือ่ใช้ใส่รถยนต์และเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้หรืออุปกรณ์ต่างๆของส านักงาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก 
ประจ าเดือน เมษายน 2564

30,000.00       31 ม.ีค. 64 94 1



หน้าที ่5

25 บริษัทพีเอสออยล์ จ ากัด จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง (น้ ามันโซล่า,น้ ามัน
เบนซิน) เพือ่ใช้ใส่รถยนต์และเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้หรืออุปกรณ์ต่างๆของกองช่าง
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก ประจ าเดือน
 เมษายน   2564

30,000.00       31 ม.ีค. 64 95 1

26 บริษัทพีเอสออยล์ จ ากัด จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง (น้ ามันโซล่า,น้ ามัน
เบนซิน) เพือ่ใช้ใส่รถยนต์และเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้หรืออุปกรณ์ต่างๆของกองคลัง
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก ประจ าเดือน
 เมษายน 2564

1,200.00         31 ม.ีค. 64 96 1

27 อู่โชควงศ์สม จัดจ้างซ่อมเปล่ียนสลักบานฝาท้าย 
รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 
81-9043 นศ

4,800.00         5 มกราคม 2564 116 1

28 นายเสถียร  แก้วซัง จัดจ้างบ ารุงรักษาเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง
และซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ครฉ
 649 นศ ประจ ากองช่างองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าซัก

2,160.00         8 มกราคม 2564 118 1

29 นายยุทธนา  เลาะและ จัดจ้างท าส่ือประชาสัมพันธ์การป้องกัน
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในพืน้ที ่หมู่ที ่1-9 ต าบลท่าซัก
 เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564

2,152.00         15 มกราคม 2564 119 1

30 นายภากร  หงส์พันธ์ จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานส ารวจภาคสนาม
ปรับปรุงข้อมูลแผนทีภ่าษีและทะเบียน
ทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

27,000.00       19 มกราคม 2564 121 1



หน้าที ่6

31 ร้านบอย อาร์ต แอนด์ ดีไซน์ จัดจ้างท าป้ายบ้านคลิลิค ขนาด 12x24 นิ้ว 
เพือ่ด าเนินการตามโครงการปรับ
สภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวก
ของผู้สูงอายุ  จ านวน  3  ราย  

1,800.00         22 มกราคม 2564 125 1

32 ร้านชัวส์แอร์คอดิชั่นเซลส์แอน
เซอร์วิส

จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศ ศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอ าเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

800.00            26 มกราคม 2564 126 1

33 เมืองคอน อีเล็คทรอนิคส์ จัดจ้างซ่อมแซมระบบเสียงตามสายของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าซัก

1,200.00         28 มกราคม 2564 127 1

34 หจก.สยามเซอร์วิส 1994 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข
ทะเบียน กง 9497 นศ

1,470.00         28 มกราคม 2564 128 1

35 นายเสถียร  แก้วซัง จัดจ้างตรวจสอบและซ่อมบ ารุง
รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง หมายเลขทะเบียน 
1 กณ 1790 นศ  กองช่าง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าซัก

2,450.00         28 มกราคม 2564 129 1

36 หจก.เคซี นครศรี แอนด์ โอ เอ เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารหมึกด าประจ า
ส านักงานกองช่าง พร้อมดูแลระบบหมึก
พิมพ์และบ ารุงรักษาให้ใช้การได้ดีเสมอ ตาม
ระยะมิเตอร์ ประจ าปีเดือน กุมภาพันธ์ 
2564

2,755.50         29 มกราคม 2564 131 1



หน้าที ่7

37 หจก.เคซี นครศรี แอนด์ โอ เอ เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารหมึกด าภายใน
ส านักงานปลัด อบต.ท่าซัก พร้อมดูแลระบบ
หมึกพิมพ์และบ ารุงรักษาให้ใช้การได้ดีเสมอ 
ตามระยะมิเตอร์ ประจ าปีเดือน กุมภาพันธ์  
2564

5,190.75         29 มกราคม 2564 132 1

38 หจก.สยามเซอร์วิส 1994 จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลข
ทะเบียน 81-9043 นศ

2,000.00         2 กุมภาพันธ์ 2564 134 1

39 ร้านมั่งมีตรายาง จัดจ้างท าตรายางเพือ่ใช้ในงานราชการของ
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก 
จ านวน 7 รายการ

1,590.00         3 กุมภาพันธ์ 2564 135 1

40 บริษัทโรงพิมพ์ดีชัย จ ากัด จัดจ้างท าป้ายไวนิล ขนาด 1x3 เมตร เพือ่ใช้
ในการจัดการเวทีประชาคมในการรับฟัง
ความคิดเห็นและท าความเข้าใจในการ
ด าเนินการโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ า
คลองท่าซัก ระหว่าง ม.3 กับ ม.5 วันที ่9 
ก.พ. 2564 ณ บริเวณเกาะค้าง ม.3 ต.ท่าซัก

600.00            8 กุมภาพันธ์ 2564 138 1

41 นางสาวจินตนา  เลิศทรัพย์ จัดจ้างอาหารกลางวันเพือ่เล้ียงรับรอง
คณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าซัก

5,000.00         11 กุมภาพันธ์ 2564 139 1

42 ท่าโพธิ ์ ยางทอง จัดจ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ
 หมายเลขทะเบียน 81-4214 นศ

900.00            18 กุมภาพันธ์ 2564 141 1

43 อู่ เค การช่าง จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษา รถขุดดินตีนตะขาบ 
หมายเลขครุภัณฑ์ 058-58-0001  กอง
ช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก

3,000.00         18 กุมภาพันธ์ 2564 142 1



หน้าที ่8

44 นางจินตนา  เลิศทรัพย์ จัดจ้างซัก-รีดผ้าคลุมโต๊ะ  กองสวัสดิการ
สังคม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก

960.00            22 กุมภาพันธ์ 2564 143 1

45 นายเสถียร  แก้วซัง จัดจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง หมายเลขทะเบียน 
กณ 1790 นศ

580.00            22 กุมภาพันธ์ 2564 144 1

46 หจก.เคซี นครศรี แอนด์ โอ เอ เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารหมึกด าประจ า
ส านักงานกองช่าง พร้อมดูแลระบบหมึก
พิมพ์และบ ารุงรักษาให้ใช้การได้ดีเสมอ ตาม
ระยะมิเตอร์ ประจ าปีเดือน มีนาคม 2564

3,953.75         25 กุมภาพันธ์ 2564 146 1

47 หจก.เคซี นครศรี แอนด์ โอ เอ เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารหมึกด าภายใน
ส านักงานปลัด อบต.ท่าซัก พร้อมดูแลระบบ
หมึกพิมพ์และบ ารุงรักษาให้ใช้การได้ดีเสมอ 
ตามระยะมิเตอร์ ประจ าปีเดือน มีนาคม  
2564

5,473.25         25 กุมภาพันธ์ 2564 147 1

48 นายวุฒิชัย  ศรีจันทร์ จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าทีใ่นงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ.2564

7,800.00         25 กุมภาพันธ์ 2564 147-1 1

49 บริษัทโตโยต้านครศรีธรรมราช 
จ ากัด

จัดจ้างบ ารุงรักษาเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง
รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กพ 287 นศ 
ประจ ากองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลท่า
ซัก

4,864.76         17 มีนาคม 2564 150 1

50 ท่าโพธิ ์ ยางทอง จัดจ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ
 หมายเลขทะเบียน 81-4214 นศ

1,800.00         17 มีนาคม 2564 151 1



หน้าที ่9

51 ร้านบอย อาร์ต แอนด์ ดีไซน์ จัดจ้างท าป้ายไวนิล โครงการขับขี่ปลอดภัย 
รู้วินัย ใส่ใจจราจร  ขนาด 1x3 เมตร  พร้อม
เจาะตาไก่

600.00            17 มีนาคม 2564 152 1

52 นายจเร คงชื่น จัดจ้างซ่อมชุดใบมีดตัดหญ้ารถฟาร์ม
แทรกเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 
007-59-002 กองช่า องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าซัก

2,800.00         18 มีนาคม 2564 153 1

53 ร้านบอย อาร์ต แอนด์ ดีไซน์ จัดจ้างท าป้ายไวนิล ขนาด 1x3 เมตร เพือ่ใช้
ในการจัดการโครงการส่ฃเสริมพัฒนาสตรี
และประชาชนต าบลท่าซัก (กิจกรรมท าน้ ายา
เอนกประสงค์เพือ่ลดรายจ่ายเพิม่รายได้)  
ประจ าปีงบประมาณ 2564

600.00            18 มีนาคม 2564 154 1

54 นายพริยะ  ละอองเขตร จัดจ้างซ่อมเปล่ียนลูกรอกพร้อมสายเชิญธง
ชาติ    ซ่ึงติดต้ังทีเ่สาธงด้านหน้าองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าซัก

3,000.00         19 มีนาคม 2564 155 1

55 นางประยอง  ระเบียบโอษฐ์ จัดจ้างผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพึง่พิง
(CG)ตามโครงการจัดบริหารดูแลระยะยาว
ส าหรับผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพึง่พิง ประจ าปี 
2564  ระหว่างวันที ่1 มีนาคม 2564 ถึง 
28 กุมภาพันธ์  2565

5,616.00         19 มีนาคม 2564 156 1

56 อารมณ์  ภูมิกรานต์ จัดจ้างผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพึง่พิง
(CG)ตามโครงการจัดบริหารดูแลระยะยาว
ส าหรับผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพึง่พิง ประจ าปี 
2564  ระหว่างวันที ่1 มีนาคม 2564 ถึง 
28 กุมภาพันธ์  2565

4,680.00         19 มีนาคม 2564 157 1



หน้าที ่10

57 ยุพิน  ติตรธรรม จัดจ้างผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพึง่พิง
(CG)ตามโครงการจัดบริหารดูแลระยะยาว
ส าหรับผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพึง่พิง ประจ าปี 
2564  ระหว่างวันที ่1 มีนาคม 2564 ถึง 
28 กุมภาพันธ์  2565

3,744.00         19 มีนาคม 2564 158 1

58 ประทุม  พงธิพันธ์ จัดจ้างผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพึง่พิง
(CG)ตามโครงการจัดบริหารดูแลระยะยาว
ส าหรับผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพึง่พิง ประจ าปี 
2564  ระหว่างวันที ่1 มีนาคม 2564 ถึง 
28 กุมภาพันธ์  2565

4,680.00         19 มีนาคม 2564 159 1

59 นางอาภรณ์  อักษรสวัสด์ จัดจ้างผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพึง่พิง
(CG)ตามโครงการจัดบริหารดูแลระยะยาว
ส าหรับผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพึง่พิง ประจ าปี 
2564  ระหว่างวันที ่1 มีนาคม 2564 ถึง 
28 กุมภาพันธ์  2565

6,552.00         19 มีนาคม 2564 160 1

60 นางแย้ม  มุสิกวงศ์ จัดจ้างผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพึง่พิง
(CG)ตามโครงการจัดบริหารดูแลระยะยาว
ส าหรับผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพึง่พิง ประจ าปี 
2564  ระหว่างวันที ่1 มีนาคม 2564 ถึง 
28 กุมภาพันธ์  2565

1,872.00         19 มีนาคม 2564 161 1

61 นางมะลิ  สงวนชีพ จัดจ้างผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพึง่พิง
(CG)ตามโครงการจัดบริหารดูแลระยะยาว
ส าหรับผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพึง่พิง ประจ าปี 
2564  ระหว่างวันที ่1 มีนาคม 2564 ถึง 
28 กุมภาพันธ์  2565

1,872.00         19 มีนาคม 2564 162 1



หน้าที ่11

62 นางอนิต้า  เจ๊ะระวง จัดจ้างผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพึง่พิง
(CG)ตามโครงการจัดบริหารดูแลระยะยาว
ส าหรับผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพึง่พิง ประจ าปี 
2564  ระหว่างวันที ่1 มีนาคม 2564 ถึง 
28 กุมภาพันธ์  2565

7,488.00         19 มีนาคม 2564 163 1

63 นางวันเพ็ญ  แป้นดวง จัดจ้างผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพึง่พิง
(CG)ตามโครงการจัดบริหารดูแลระยะยาว
ส าหรับผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพึง่พิง ประจ าปี 
2564  ระหว่างวันที ่1 มีนาคม 2564 ถึง 
28 กุมภาพันธ์  2565

5,616.00         19 มีนาคม 2564 164 1

64 นางบุญศุกร์  สุวรรณมณี จัดจ้างผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพึง่พิง
(CG)ตามโครงการจัดบริหารดูแลระยะยาว
ส าหรับผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพึง่พิง ประจ าปี 
2564  ระหว่างวันที ่1 มีนาคม 2564 ถึง 
28 กุมภาพันธ์  2565

6,552.00         19 มีนาคม 2564 165 1

65 นางอินธุอร  ระเบียบโอษฐ์ จัดจ้างผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพึง่พิง
(CG)ตามโครงการจัดบริหารดูแลระยะยาว
ส าหรับผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพึง่พิง ประจ าปี 
2564  ระหว่างวันที ่1 มีนาคม 2564 ถึง 
28 กุมภาพันธ์  2565

4,680.00         19 มีนาคม 2564 166 1

66 นางอ าพร  สโมสร จัดจ้างผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพึง่พิง
(CG)ตามโครงการจัดบริหารดูแลระยะยาว
ส าหรับผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพึง่พิง ประจ าปี 
2564  ระหว่างวันที ่1 มีนาคม 2564 ถึง 
28 กุมภาพันธ์  2565

2,808.00         19 มีนาคม 2564 167 1



หน้าที ่12

67 นางสุณี  ศรีสง่า จัดจ้างผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพึง่พิง
(CG)ตามโครงการจัดบริหารดูแลระยะยาว
ส าหรับผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพึง่พิง ประจ าปี 
2564  ระหว่างวันที ่1 มีนาคม 2564 ถึง 
28 กุมภาพันธ์  2565

936.00            19 มีนาคม 2564 168 1

68 นางศรินดา  ดีสลาม จัดจ้างผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพึง่พิง
(CG)ตามโครงการจัดบริหารดูแลระยะยาว
ส าหรับผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพึง่พิง ประจ าปี 
2564  ระหว่างวันที ่1 มีนาคม 2564 ถึง 
28 กุมภาพันธ์  2565

3,744.00         19 มีนาคม 2564 169 1

69 นางอุไร  บัวสมัด จัดจ้างผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพึง่พิง
(CG)ตามโครงการจัดบริหารดูแลระยะยาว
ส าหรับผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพึง่พิง ประจ าปี 
2564  ระหว่างวันที ่1 มีนาคม 2564 ถึง 
28 กุมภาพันธ์  2565

2,808.00         19 มีนาคม 2564 170 1

70 นางจันทร์ทนา  หมอยง จัดจ้างผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพึง่พิง
(CG)ตามโครงการจัดบริหารดูแลระยะยาว
ส าหรับผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพึง่พิง ประจ าปี 
2564  ระหว่างวันที ่1 มีนาคม 2564 ถึง 
28 กุมภาพันธ์  2565

4,680.00         19 มีนาคม 2564 171 1

71 นางสุนีย์  เดวาหมัด จัดจ้างผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพึง่พิง
(CG)ตามโครงการจัดบริหารดูแลระยะยาว
ส าหรับผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพึง่พิง ประจ าปี 
2564  ระหว่างวันที ่1 มีนาคม 2564 ถึง 
28 กุมภาพันธ์  2565

5,616.00         19 มีนาคม 2564 172 1



หน้าที ่13

72 นางสาวจันทร์ทิมา  หมอยง จัดจ้างผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพึง่พิง
(CG)ตามโครงการจัดบริหารดูแลระยะยาว
ส าหรับผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพึง่พิง ประจ าปี 
2564  ระหว่างวันที ่1 มีนาคม 2564 ถึง 
28 กุมภาพันธ์  2565

3,744.00         19 มีนาคม 2564 173 1

73 นางวาสนา  อาด า จัดจ้างผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพึง่พิง
(CG)ตามโครงการจัดบริหารดูแลระยะยาว
ส าหรับผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพึง่พิง ประจ าปี 
2564  ระหว่างวันที ่1 มีนาคม 2564 ถึง 
28 กุมภาพันธ์  2565

5,616.00         19 มีนาคม 2564 174 1

74 นางวรรณา  สีลาทอง จัดจ้างผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพึง่พิง
(CG)ตามโครงการจัดบริหารดูแลระยะยาว
ส าหรับผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพึง่พิง ประจ าปี 
2564  ระหว่างวันที ่1 มีนาคม 2564 ถึง 
28 กุมภาพันธ์  2565

9,360.00         19 มีนาคม 2564 175 1

75 นางสาวมินตรา  เด็นซอและ จัดจ้างผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพึง่พิง
(CG)ตามโครงการจัดบริหารดูแลระยะยาว
ส าหรับผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพึง่พิง ประจ าปี 
2564  ระหว่างวันที ่1 มีนาคม 2564 ถึง 
28 กุมภาพันธ์  2565

936.00            19 มีนาคม 2564 176 1

76 นางสุใบด๊ะ  เป่ากาเด จัดจ้างผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพึง่พิง
(CG)ตามโครงการจัดบริหารดูแลระยะยาว
ส าหรับผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพึง่พิง ประจ าปี 
2564  ระหว่างวันที ่1 มีนาคม 2564 ถึง 
28 กุมภาพันธ์  2565

1,872.00         19 มีนาคม 2564 177 1
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77 นางยุภา  ยอดเวียน จัดจ้างผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพึง่พิง
(CG)ตามโครงการจัดบริหารดูแลระยะยาว
ส าหรับผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพึง่พิง ประจ าปี 
2564  ระหว่างวันที ่1 มีนาคม 2564 ถึง 
28 กุมภาพันธ์  2565

4,680.00         19 มีนาคม 2564 178 1

78 นางสาวธัญรินต์  ศิริคุณ จัดจ้างผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพึง่พิง
(CG)ตามโครงการจัดบริหารดูแลระยะยาว
ส าหรับผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพึง่พิง ประจ าปี 
2564  ระหว่างวันที ่1 มีนาคม 2564 ถึง 
28 กุมภาพันธ์  2565

2,808.00         19 มีนาคม 2564 179 1

79 นายสมพร  ขวัญเจริญ จ้างเหมาบริการจดมาตรน้ าประปาและเก็บ
ค่าน้ าประปาพร้อมค่าขยะรายเดือน  หมู่ที ่ 6
 และหมู่ที ่9  ต าบลท่าซัก   ประจ าปี
งบประมาณ 2564

12,600.00       30 มีนาคม 2564 185 1

80 นางอ าพร  สโมสร จ้างเหมาบริการเก็บเงินค่าน้ าประปาและค่า
ขยะ บริเวณบ้านจัดสรร หมู่ที ่4และหมู่ที ่5 
 ต าบลท่าซัก   ประจ าปีงบประมาณ 2564

28,800.00       30 มีนาคม 2564 186 1

81 นายสวัสด์ิ  อิสมาแอล จ้างเหมาบริการจดมาตรน้ าประปาและเก็บ
ค่าน้ าประปาพร้อมค่าขยะรายเดือน  หมู่ที ่ 7
 และ8  ต าบลท่าซัก   ประจ าปีงบประมาณ 
2564

12,600.00       30 มีนาคม 2564 187 1

82 นางอุไรวรรณ  ขาวด า จ้างเหมาบริการจดมาตรน้ าประปาและเก็บ
ค่าน้ าประปาพร้อมค่าขยะรายเดือน  หมู่ที ่ 3
 และ 5  ต าบลท่าซัก    ประจ าปีงบประมาณ
 2564

22,500.00       30 มีนาคม 2564 188 1



หน้าที ่15

83 นายสุบรรจบ  จรลักษณ์ จ้างเหมาบริการจดมาตรน้ าประปาและเก็บ
ค่าน้ าประปาพร้อมค่าขยะรายเดือน  หมู่ที ่ 
1,2,และ4  ต าบลท่าซัก   ประจ าปี
งบประมาณ 2564

22,500.00       30 มีนาคม 2564 189 1

84 นางสาวภัทรา  สุขสุด   จัดจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านเอกสาร
และบันทึกข้อมูลการจัดเก็บค่าน้ าประปา
และค่าธรรมเนียมขยะ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564

28,200.00       30 มีนาคม 2564 190 1

85 นางสาวกรองกาญจน์ ภูมิกรานต์ จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานส ารวจภาคสนาม
ปรับปรุงข้อมูลแผนทีภ่าษีและทะเบียน
ทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

28,200.00       30 มีนาคม 2564 191 1

86 นายปิยะพงษ์  บุญพล จัดจ้างเหมาบริการผู้ช่วยคนขับรถขุดดิน
ตีนตะขาบ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

23,400.00       30 มีนาคม 2564 192 1

87 นายบุญฤทธิ ์ สุขบางพงศ์ จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าทีข่ับรถฟาร์ม
แทรกเตอร์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

31,500.00       30 มีนาคม 2564 193 1

88 นายชิษณุพงศ์  เพ็ชรา จัดจ้างเหมาบริการปฎิบัติหน้าทีข่ับ
เคร่ืองจักรกล รถขุดดินตีนตะขาบ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564

36,000.00       30 มีนาคม 2564 194 1

89 นางกุลนิษฐ์ วิลัยยะ จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าทีง่านธรุ
การและจัดเก็บเอกสาร ของส านักงานกอง
ช่าง อบต.ท่าซัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564

28,200.00       30 มีนาคม 2564 195 1
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90 นายจ าเนียร  ระเบียบโอษฐ์ จ้างเหมาบริการปฎิบัติหน้าทีซ่่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้านภายในต าบลท่าซัก  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564

25,200.00       30 มีนาคม 2564 196 1

91 นายพมอน  จีนนุพงศ์ จ้างเหมาบริการปฎิบัติหน้าทีซ่่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้านภายในต าบลท่าซัก  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564

28,800.00       30 มีนาคม 2564 197 1

92 นายเฉลิมพล  เพ็ชรา จ้างเหมาบริการปฎิบัติหน้าทีซ่่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้านภายในต าบลท่าซัก  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564

24,600.00       30 มีนาคม 2564 198 1

93 นายเชาวลิต  โพธิพ์ันธ์ จ้างเหมาบริการปฎิบัติหน้าทีซ่่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้านภายในต าบลท่าซัก  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564

24,000.00       30 มีนาคม 2564 199 1

94 นายภักดี  เพ็ชรา จ้างเหมาบริการปฎิบัติหน้าทีซ่่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้านภายในต าบลท่าซัก  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564

24,000.00       30 มีนาคม 2564 200 1

95 นายสายัณห์  ลุกเซ็น จ้างเหมาบริการปฎิบัติหน้าทีซ่่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้านภายในต าบลท่าซัก  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564

24,000.00       30 มีนาคม 2564 201 1

96 นายอภิรักษ์  ห่อหุม้ จ้างเหมาบริการปฎิบัติหน้าทีเ่ป็นผู้ช่วยใน
งานก่อสร้างต่างๆขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าซัก   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564

27,000.00       30 มีนาคม 2564 202 1
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97 นางสาวศรีสุดา  เพ็ชรา จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าทีดู่แลความ
สะอาดเรียบร้อย ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

27,000.00       30 มีนาคม 2564 203 1

98 นางสาวชนาภา  พงศธิพันธ์ จ้างเหมาบริการท าหน้าที ่ท าความสะอาด
ประจ าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าซัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

25,500.00       30 มีนาคม 2564 204 1

99 นางสาวสุนิดา  อาศัย จ้างบุคคลภายนอกต าแหน่งบุคคลทัว่ไป เพือ่
ปฏิบัติหน้าทีดู่แลความสะอาดเรียบร้อย
บริเวณ รอบๆ ส านักงาน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าซัก และงานอื่นๆทีไ่ด้รับ
มอบหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

23,400.00       30 มีนาคม 2564 205 1

100 นายสุชาติ  จิตจ านงค์ จ้างเหมาบริการท าหน้าที ่ยามรักษาความ
ปลอดภัยประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าซัก ประจ า 
ปีงบประมาณพ.ศ. 2564

21,345.00       30 มีนาคม 2564 206 1

101 นายวริศ  ระเบียบโอษฐ์ จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าทีใ่นงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ.2564

24,600.00       30 มีนาคม 2564 207 1

102 นายนพรัตน์  บุญสว่าง จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าทีใ่นงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ.2564

25,200.00       30 มีนาคม 2564 208 1

103 นายสามารถ  ชูจันทร์ จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าทีใ่นงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ.2564

23,400.00       30 มีนาคม 2564 209 1
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104 นายสรัณญู  ลีลาทอง จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าทีใ่นงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ.2564

24,000.00       30 มีนาคม 2564 210 1

105 นายอนุชิต  พินทอง จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าทีใ่นงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ.2564

24,000.00       30 มีนาคม 2564 211 1

106 นายอานันต์  สุขดี จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าทีใ่นงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ.2564

23,400.00       30 มีนาคม 2564 212 1

107 นายอนันต์  ลีลาทอง จ้างเหมาบริการจ้างเหมาบุคคลภายนอก
ปฏิบัติหน้าทีใ่นงานจัดเก็บขยะมูลฝอยตาม
อาคารบ้านเรือนและทีร่องรับขยะมูลฝอย
และน าขยะมูลฝอยไปท าลาย  ประจ าปี
งบประมาณ  2564

27,000.00       30 มีนาคม 2564 213 1

108 นายมานพ  จิระวรรณ จ้างเหมาบริการจ้างเหมาบุคคลภายนอก
ปฏิบัติหน้าทีใ่นงานจัดเก็บขยะมูลฝอยตาม
อาคารบ้านเรือนและทีร่องรับขยะมูลฝอย
และน าขยะมูลฝอยไปท าลาย  ประจ าปี
งบประมาณ  2564

27,000.00       30 มีนาคม 2564 214 1

109 นางสาวธวัลรัตน์  กระจ่างโลก จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติหน้าทีง่านส่งเสริม
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจ าปี
งบประมาณ  2564

28,200.00       30 มีนาคม 2564 215 1
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110 นางสาวซัลวา  ดารากัย จัดจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติหน้าทีผู้่ดูแลเด็ก
ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าซัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564

27,000.00       30 มีนาคม 2564 216 1

111 นางสาวสุกัลยา  เก็มกาเม็น จัดจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติหน้าทีผู้่ดูแลเด็ก
ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าซัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564

27,000.00       30 มีนาคม 2564 217 1

112 นางสาวขนิษฐาพร  อร่ามวิทย์ จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห์ ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2564

28,200.00       30 มีนาคม 2564 218 1

113 นางสาวพวิณี  ภูมิระเบียบ จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานธุรการ
ประจ ากองสวัสดิการสังคมองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าซัก ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
2564

28,200.00       30 มีนาคม 2564 219 1

114 นายเฉลิมเกียรติ  ชะนะสุข จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าทีใ่นงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ.2564

23,400.00       30 มีนาคม 2564 220 1

115 นายวุฒิชัย  ศรีจันทร์ จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าทีใ่นงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ.2564

23,400.00       30 มีนาคม 2564 221 1

116 นายภากร  หงส์พันธ์ จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานส ารวจภาคสนาม
ปรับปรุงข้อมูลแผนทีภ่าษีและทะเบียน
ทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

27,000.00       30 มีนาคม 2564 222 1
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117 หจก.เคซี นครศรี แอนด์ โอ เอ เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารหมึกด าประจ า
ส านักงานกองช่าง พร้อมดูแลระบบหมึก
พิมพ์และบ ารุงรักษาให้ใช้การได้ดีเสมอ ตาม
ระยะมิเตอร์ ประจ าปีเดือน  เมษายน 2564

3,471.25         31 มีนาคม 2564 223 1

118 หจก.เคซี นครศรี แอนด์ โอ เอ เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารหมึกด าภายใน
ส านักงานปลัด อบต.ท่าซัก พร้อมดูแลระบบ
หมึกพิมพ์และบ ารุงรักษาให้ใช้การได้ดีเสมอ 
ตามระยะมิเตอร์ ประจ าปีเดือน เมษายน  
2564

6,222.00         31 มีนาคม 2564 224 1

1,377,504.26 รวมเป็นเงินทัง้สิ้น หน่ึงลา้นสามแสนเจด็หมื่นเจด็พันหา้ร้อยสี่บาทยี่สบิหกสตางค์
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