
วันท่ี เลขท่ี

1 1505200043231 นางสาววัชราภรณ์ ชัยชมภู จ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงาน 9,000.00            3/10/2565 CNTR-00005/66 1
พัฒนาและจัดเก็บรายได้ และ
งานแผนท่ีภาษีฯ เดือน ต.ค. 65

2 8502076036297 นายปิยะ  ค าหม้ัน จ้างเหมาบุคคล ปฏิบัติหน้าท่ีช่วย 9,000.00            3/10/2565 CNTR-00004/66 1
ปฏิบัติงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
งานด้านแผนท่ีภาษีฯ เดือน ต.ค.65

3 1509963020066 นางสาวพรพิมล  พรหมปัญญา จ้างเหมาบุคคล ปฏิบัติหน้าท่ีช่วย 9,000.00            3/10/2565 CNTR-00012/66 1
ปฏิบัติงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
งานด้านแผนท่ีภาษีฯ เดือน ต.ค.65

4 1130300131191 น.ส.รัตติยากร  พักแพง จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าท่ี 9,000.00            3/10/2565 CNTR-00038/66 1
ช่วยปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
เดือน ต.ค.65

5 0505543001491 บริษัท บิลเล่ียนออยล์ จ ากัด วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,500.00            27/7/2565 CNTR-00007/66 1
กองคลัง เดือน ต.ค. 65

6 0505543001491 บริษัท บิลเล่ียนออยล์ จ ากัด วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 30,000.00          3/10/2565 CNTR-00038/66 1
กองสาธารณสุขฯเดือน ต.ค.65

7 0505543001491 บริษัท บิลเล่ียนออยล์ จ ากัด วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,000.00            3/10/2565 CNTR-00014/66 1
กองช่าง เดือน ต.ค. 65

8 0505543001491 บริษัท บิลเล่ียนออยล์ จ ากัด วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 30,339.90          3/10/2565 CNTR-00011/66 1
ส านักปลัด เดือน ต.ค. 65

9 0505543001491 บริษัท บิลเล่ียนออยล์ จ ากัด วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,000.00            3/10/2565 CNTR-00013/66 1
กองการศึกษา เดือน ต.ค. 65

10 1509900804884 นายชญานนท์  สุขสด จ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงาน 9,000.00            3/10/2565 CNTR-00021/66 1
กองการศึกษา เดือน ต.ค. 65

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ.2565)
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11 3501500351150 นางนงนุช  ไชยารักษา จ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงาน 8,000.00            3/10/2565 CNTR-00022/66 1
กองการศึกษาแม่บ้านศพด.ไชยสถาน
เดือน ต.ค.2565

12 1509900757169 นางสาวมณฑิรา  ภิญโญค า จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            3/10/2565 CNTR-00023/66 1
ปฏิบัติงานสวัสดิการและพัฒนาสังคม
เดือน ต.ค. 2565

13 1509901551700 นางสาวลภัสรดา  ธนกุลพิชชาภา จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            3/10/2565 CNTR-00024/66 1
ปฏิบัติงานธุรการฝ่ายบริหาร
เดือน ต.ค. 2565

14 1509963058241 นางสาวพัชรินทร์ โอชาวัฒน์ จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            3/10/2565 CNTR-00025/66 1
ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าท่ี 
เดือน ต.ค. 2565

15 2580400024103 นางสาวศุรินรัตน์ คงด า จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            3/10/2565 CNTR-00026/66 1
ปฏิบัติงานธุรการ 
เดือน ต.ค. 2565

16 3501900620049 นางยุพิณ  สไตรท์ จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            3/10/2565 CNTR-00027/66 1
ปฏิบัติงานท าความสะอาดอาคาร
ส านักงานเทศบาล เดือน ต.ค.65

17 3501900625784 นางฟ้ามุ่ย  จันตามณี จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            3/10/2565 CNTR-00029/66 1
ปฏิบัติงานท าความสะอาดอาคาร
ส านักงานเทศบาล เดือน ต.ค.65

18 3501200270231 นายวสันต์  สุริยะวงค์วรรณ จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            3/10/2565 CNTR-00031/66 1
ปฏิบัติงานท าความสะอาดอาคาร
ส านักงานเทศบาล เดือน ต.ค.65

19 2501901021051 นายจิรพงษ์ กองอินทร์ จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            3/10/2565 CNTR-00033/66 1
ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เดือน ต.ค.2565
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20 1509970153581 นายจีรเมธ  ธรรมปัญญา จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            3/10/2565 CNTR-00035/66 1
ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เดือน ต.ค.2565

21 1501901108639 นายณัฐวุฒิ  สุภาคุณ จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            3/10/2565 CNTR-00036/66 1
ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เดือน ต.ค.2565

22 3501900006260 นายนนท์ชัย  ชัยเนตร จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            3/10/2565 CNTR-00037/66 1
ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เดือน ต.ค.2565

23 1509970064952 นายพงศ์พาณิช  ธาตุอินจันทร์ จ้างเหมาบุคคลเพ่ือการปฏิบัติงาน 9,000.00            3/10/2565 CNTR-00039/66 1
ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เดือน ต.ค.2565

24 1580300080941 นายเสฎฐวุฒิ  อุปละ จ้างเหมาบุคคลเพ่ือการปฏิบัติงาน 9,000.00            3/10/2565 CNTR-00040/66 1
ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เดือน ต.ค.2565

25 1509900593981 นายจิรพันธ์ุ จันตามณี จ้างเหมาบุคคล ปฏิบัติหน้าท่ี 9,000.00            3/10/2565 CNTR-00008/66 1
ช่วยเหลือธุรการงานส่งเสริม
สุขภาพฯ เดือน ต.ค.65

26 1100400856139 นางสาววารีรัตน์  กันยา จ้างเหมาบุคคล ปฏิบัติหน้าท่ี 9,000.00            3/10/2565 CNTR-00015/66 1
ช่วยเหลือธุรการงานส่งเสริม
สุขภาพฯ, LTCเดือน ต.ค. 65

27 3501900668637 นายสมศักด์ิ  คุณรังษี จ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานจัดเก็บ 9,000.00            3/10/2565 CNTR-00016/66 1
ขยะมูลฝอยและท าปุ๋ยหมัก 
เดือน ต.ค. 2565

28 3510100100686 นางสาวโสภิดา  แดงสัก จ้างเหมาแรงงานช่วยปฏิบัติงาน 9,000.00            3/10/2565 CNTR-00018/66 1
จัดเก็บขยะมูลฝอยและท าปุ๋ยหมัก
ประจ าเดือน ต.ค. 2565
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29 1560100460830 นายพีรวิชญ์  ฟักทอง จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            3/10/2565 CNTR-00019/66 1
ปฏิบัติงานด้านกู้ชีพ กู้ภัย รวมท้ัง
งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เดือน ต.ค.65

30 1509960016246 นายสมรภูมิ  คุณรังษี จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            3/10/2565 CNTR-00028/66 1
ปฏิบัติงานด้านกู้ชีพ กู้ภัย รวมท้ัง
งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เดือน ต.ค.65

31 1501900075737 นายสุทธิพงศ์  ใจซ่ือ จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            3/10/2565 CNTR-00030/66 1
ปฏิบัติงานด้านกู้ชีพ กู้ภัย รวมท้ัง
งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เดือน ต.ค.65

32 1509900024218 นายอรรถพล  ระวิโล จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            3/10/2565 CNTR-00034/66 1
ปฏิบัติงานด้านกู้ชีพ กู้ภัย รวมท้ัง
งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เดือน ต.ค.65

33 1509901410855 นายธนกร  มณีรัตน์ จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            3/10/2565 CNTR-00041/66 1
ปฏิบัติงานด้าช่าง "ผู้ช่วยด้านงาน
วิศวกรรมไฟฟ้า" ต.ค.65

34 1509901554750 นางสาวสรณ์กรกฎ ไชยลังการ์ จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            3/10/2565 CNTR-00042/66 1
ปฏิบัติงานด้านช่าง "ผู้ช่วยด้านงาน
วิศวกรรมและควบคุมอาคาร ต.ค.65

35 3501900606143 นายประสิทธ์ิ  ใจตา จ้างเหมาดูแล บ ารุงรักษา ท าความ 1,500.00            21/10/2565 CNTR-00044/66 1
สะอาดสุสานและฌาปนสถานให้
พร้อมใช้งานประกอบพิธีฌาปนกิจศพ
(นายพิจารณ์ ไชยชนะ)อายุ 51ปี

36 1505200043231 นางสาววัชราภรณ์ ชัยชมภู จ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงาน 9,000.00            31/10/2565 CNTR-00060/66 1
พัฒนาและจัดเก็บรายได้ และ
งานแผนท่ีภาษีฯ เดือน พ.ย. 65
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37 8502076036297 นายปิยะ  ค าหม้ัน จ้างเหมาบุคคล ปฏิบัติหน้าท่ีช่วย 9,000.00            31/10/2565 CNTR-00062/66 1
ปฏิบัติงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
งานด้านแผนท่ีภาษีฯ เดือน พ.ย.65

38 1509963020066 นางสาวพรพิมล  พรหมปัญญา จ้างเหมาบุคคล ปฏิบัติหน้าท่ีช่วย 9,000.00            31/10/2565 CNTR-00061/66 10
ปฏิบัติงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
งานด้านแผนท่ีภาษีฯ เดือน พ.ย.65

39 1509966030003 นางสาวปรารถนา  ชุ่มแก้ว จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าท่ี 9,000.00            31/10/2565 CNTR-00064/66 1
ช่วยปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
เดือน พ.ย.65

40 1509901410855 นายธนกร  มณีรัตน์ จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            31/10/2565 CNTR-00065/66 1
ปฏิบัติงานด้าช่าง "ผู้ช่วยด้านงาน
วิศวกรรมไฟฟ้า" พ.ย.65

41 0505543001491 บริษัท บิลเล่ียนออยล์ จ ากัด วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 30,000.00          31/10/2565 CNTR-00051/66 1
กองสาธารณสุขฯเดือน พ.ย.65

42 1509900593981 นายจิรพันธ์ุ จันตามณี จ้างเหมาบุคคล ปฏิบัติหน้าท่ี 9,000.00            31/10/2565 CNTR-00052/66 1
ช่วยเหลือธุรการงานส่งเสริม
สุขภาพฯ เดือน พ.ย.65

43 1100400856139 นางสาววารีรัตน์  กันยา จ้างเหมาบุคคล ปฏิบัติหน้าท่ี 9,000.00            31/10/2565 CNTR-00053/66 1
ช่วยเหลือธุรการงานส่งเสริม
สุขภาพฯ, LTCเดือน พ.ย. 65

44 3510100100686 นางสาวโสภิดา  แดงสัก จ้างเหมาแรงงานช่วยปฏิบัติงาน 9,000.00            31/10/2565 CNTR-00058/66 1
จัดเก็บขยะมูลฝอยและท าปุ๋ยหมัก
ประจ าเดือน พ.ย. 2565

45 3501900668637 นายสมศักด์ิ  คุณรังษี จ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานจัดเก็บ 9,000.00            31/10/2565 CNTR-00059/66 1
ขยะมูลฝอยและท าปุ๋ยหมัก 
เดือน พ.ย. 2565
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46 1560100460830 นายพีรวิชญ์  ฟักทอง จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            31/10/2565 CNTR-00054/66 1
ปฏิบัติงานด้านกู้ชีพ กู้ภัย รวมท้ัง
งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เดือน พ.ย.65

47 1509900024218 นายอรรถพล  ระวิโล จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            31/10/2565 CNTR-00055/66 1
ปฏิบัติงานด้านกู้ชีพ กู้ภัย รวมท้ัง
งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เดือน พ.ย.65

48 1509960016246 นายสมรภูมิ  คุณรังษี จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            31/10/2565 CNTR-00056/66 1
ปฏิบัติงานด้านกู้ชีพ กู้ภัย รวมท้ัง
งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เดือน พ.ย.5

49 1501900075737 นายสุทธิพงศ์  ใจซ่ือ จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            31/10/2565 CNTR-00057/66 1
ปฏิบัติงานด้านกู้ชีพ กู้ภัย รวมท้ัง
งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เดือน พ.ย.65

50 0505543001491 บริษัท บิลเล่ียนออยล์ จ ากัด วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,000.00            31/10/2565 CNTR-00066/66 1
กองช่าง เดือน พ.ย. 65

51 0505543001491 บริษัท บิลเล่ียนออยล์ จ ากัด วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,500.00            31/10/2565 CNTR-00063/66 1
กองคลัง เดือน พ.ย. 65

52 3501500351150 นางนงนุช  ไชยารักษา จ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงาน 8,000.00            31/10/2565 CNTR-00069/66 1
กองการศึกษาแม่บ้านศพด.ไชยสถาน
เดือน พ.ย.2565

53 1509900804884 นายชญานนท์  สุขสด จ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงาน 9,000.00            31/10/2565 CNTR-00070/66 1
กองการศึกษา เดือน พ.ย. 65

54 0505543001491 บริษัท บิลเล่ียนออยล์ จ ากัด วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,000.00            31/10/2565 CNTR-00071/66 1
กองการศึกษา เดือน พ.ย. 65

55 2501901021051 นายจิรพงษ์ กองอินทร์ จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            31/10/2565 CNTR-00076/66 1
ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เดือน พ.ย..2565
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56 1509970153581 นายจีรเมธ  ธรรมปัญญา จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            31/10/2565 CNTR-00077/66 1
ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เดือน พ.ย.2565

57 1501901108639 นายณัฐวุฒิ  สุภาคุณ จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            31/10/2565 CNTR-00078/66 1
ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เดือน พ.ย.2565

58 3501900006260 นายนนท์ชัย  ชัยเนตร จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            31/10/2565 CNTR-00079/66 1
ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เดือน พ.ย.2565

59 1509970064952 นายพงศ์พาณิช  ธาตุอินจันทร์ จ้างเหมาบุคคลเพ่ือการปฏิบัติงาน 9,000.00            31/10/2565 CNTR-00080/66 1
ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เดือน พ.ย.2565

60 1580300080941 นายเสฎฐวุฒิ  อุปละ จ้างเหมาบุคคลเพ่ือการปฏิบัติงาน 9,000.00            31/10/2565 CNTR-00081/66 1
ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เดือน พ.ย..2565

61 3501200270231 นายวสันต์  สุริยะวงค์วรรณ จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            31/10/2565 CNTR-00082/66 1
ปฏิบัติงานท าความสะอาดอาคาร
ส านักงานเทศบาล เดือน พ.ย.65

62 1509901551700 นางสาวลภัสรดา  ธนกุลพิชชาภา จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            31/10/2565 CNTR-00083/66 1
ปฏิบัติงานธุรการฝ่ายบริหาร
เดือน พ.ย. 2565

63 2580400024103 นางสาวศุรินรัตน์ คงด า จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            31/10/2565 CNTR-00084/66 1
ปฏิบัติงานธุรการ 
เดือน พ.ย. 2565

64 1509963058241 นางสาวพัชรินทร์ โอชาวัฒน์ จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            31/10/2565 CNTR-00085/66 1
ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าท่ี 
เดือน พ.ย. 2565
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65 1509900757169 นางสาวมณฑิรา  ภิญโญค า จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            31/10/2565 CNTR-00086/66 1
ปฏิบัติงานสวัสดิการและพัฒนาสังคม
เดือน พ.ย. 2565

66 3501900620049 นางยุพิณ  สไตรท์ จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            31/10/2565 CNTR-00087/66 1
ปฏิบัติงานท าความสะอาดอาคาร
ส านักงานเทศบาล เดือน พ.ย.65

67 3501900625784 นางฟ้ามุ่ย  จันตามณี จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            31/10/2565 CNTR-00088/66 1
ปฏิบัติงานท าความสะอาดอาคาร
ส านักงานเทศบาล เดือน พ.ย.65

68 0505543001491 บริษัท บิลเล่ียนออยล์ จ ากัด วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 30,355.20          31/10/2565 CNTR-00089/66 1
ส านักปลัด เดือน พ.ย. 65

69 3501900618923 นายสมศักด์ิ  เจริญ จ้างเหมาดูแล บ ารุงรักษา ท าความ 1,500.00            3/11/2565 CNTR-00108/66 1
สะอาดสุสานและฌาปนสถานให้
พร้อมใช้งานประกอบพิธีฌาปนกิจศพ
(นายบุญมา  กองมณี)อายุ 81ปี

70 1509966030003 นางสาวปรารถนา  ชุ่มแก้ว จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าท่ี 9,000.00            25/11/2565 CNTR-00132/66 1
ช่วยปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
เดือน ธ.ค.65

71 8502076036297 นายปิยะ  ค าหม้ัน จ้างเหมาบุคคล ปฏิบัติหน้าท่ีช่วย 9,000.00            25/11/2565 CNTR-00133/66 1
ปฏิบัติงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
งานด้านแผนท่ีภาษีฯ เดือน ธ.ค.65

72 1505200043231 นางสาววัชราภรณ์ ชัยชมภู จ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงาน 9,000.00            25/11/2565 CNTR-00134/66 1
พัฒนาและจัดเก็บรายได้ และ
งานแผนท่ีภาษีฯ เดือน ธ.ค. 65

73 1509963020066 นางสาวพรพิมล  พรหมปัญญา จ้างเหมาบุคคล ปฏิบัติหน้าท่ีช่วย 9,000.00            25/11/2565 CNTR-00135/66 1
ปฏิบัติงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
งานด้านแผนท่ีภาษีฯ เดือน ธ.ค.65
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74 1100400856139 นางสาววารีรัตน์  กันยา จ้างเหมาบุคคล ปฏิบัติหน้าท่ี 9,000.00            25/11/2565 CNTR-00136/66 1
ช่วยเหลือธุรการงานส่งเสริม
สุขภาพฯ, LTCเดือน ธ.ค. 65

75 1509900593981 นายจิรพันธ์ุ จันตามณี จ้างเหมาบุคคล ปฏิบัติหน้าท่ี 9,000.00            25/11/2565 CNTR-00137/66 1
ช่วยเหลือธุรการงานส่งเสริม
สุขภาพฯ เดือน ธ.ค.65

76 1509900024218 นายอรรถพล  ระวิโล จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            25/11/2565 CNTR-00138/66 1
ปฏิบัติงานด้านกู้ชีพ กู้ภัย รวมท้ัง
งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เดือน ธ.ค.65

77 1501900075737 นายสุทธิพงศ์  ใจซ่ือ จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            25/11/2565 CNTR-00057/66 1
ปฏิบัติงานด้านกู้ชีพ กู้ภัย รวมท้ัง
งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เดือน ธ.ค.65

78 1560100460830 นายพีรวิชญ์  ฟักทอง จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            25/11/2565 CNTR-00140/66 1
ปฏิบัติงานด้านกู้ชีพ กู้ภัย รวมท้ัง
งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เดือน ธ.ค.65

79 1509960016246 นายสมรภูมิ  คุณรังษี จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            25/11/2565 CNTR-00141/66 1
ปฏิบัติงานด้านกู้ชีพ กู้ภัย รวมท้ัง
งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เดือน ธ.ค.65

80 3501900668637 นายสมศักด์ิ  คุณรังษี จ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานจัดเก็บ 9,000.00            25/11/2565 CNTR-00142/66 1
ขยะมูลฝอยและท าปุ๋ยหมัก 
เดือน ธ.ค. 2565

81 3510100100686 นางสาวโสภิดา  แดงสัก จ้างเหมาแรงงานช่วยปฏิบัติงาน 9,000.00            25/11/2565 CNTR-00143/66 1
จัดเก็บขยะมูลฝอยและท าปุ๋ยหมัก
ประจ าเดือน ธ.ค.2565

82 1509900757169 นางสาวมณฑิรา  ภิญโญค า จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            28/11/2565 CNTR-00144/66 1
ปฏิบัติงานสวัสดิการและพัฒนาสังคม
เดือน ธ.ค. 2565
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83 2580400024103 นางสาวศุรินรัตน์ คงด า จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            28/11/2565 CNTR-00145/66 1
ปฏิบัติงานธุรการ 
เดือน ธ.ค.2565

84 1509901551700 นางสาวลภัสรดา  ธนกุลพิชชาภา จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            28/11/2565 CNTR-00146/66 1
ปฏิบัติงานธุรการฝ่ายบริหาร
เดือน ธ.ค. 2565

85 3501900620049 นางยุพิณ  สไตรท์ จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            28/11/2565 CNTR-00147/66 1
ปฏิบัติงานท าความสะอาดอาคาร
ส านักงานเทศบาล เดือน ธ.ค.65

86 3501900625784 นางฟ้ามุ่ย  จันตามณี จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            28/11/2565 CNTR-00148/66 1
ปฏิบัติงานท าความสะอาดอาคาร
ส านักงานเทศบาล เดือน ธ.ค.65

87 2501901021051 นายจิรพงษ์ กองอินทร์ จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            28/11/2565 CNTR-00149/66 1
ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เดือน ธ.ค.2565

88 1509970153581 นายจีรเมธ  ธรรมปัญญา จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            28/11/2565 CNTR-00150/66 1
ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เดือน ธ.ค.2565

89 1501901108639 นายณัฐวุฒิ  สุภาคุณ จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            28/11/2565 CNTR-00151/66 1
ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เดือน ธ.ค..2565

90 3501900006260 นายนนท์ชัย  ชัยเนตร จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            28/11/2565 CNTR-00152/66 1
ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เดือน ธ.ค.2565

91 1509970064952 นายพงศ์พาณิช  ธาตุอินจันทร์ จ้างเหมาบุคคลเพ่ือการปฏิบัติงาน 9,000.00            28/11/2565 CNTR-00153/66 1
ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เดือน ธ.ค.2565
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92 1580300080941 นายเสฎฐวุฒิ  อุปละ จ้างเหมาบุคคลเพ่ือการปฏิบัติงาน 9,000.00            28/11/2565 CNTR-00157/66 1
ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เดือน ธ.ค.2565

93 3501200270231 นายวสันต์  สุริยะวงค์วรรณ จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            28/11/2565 CNTR-00158/66 1
ปฏิบัติงานท าความสะอาดอาคาร
ส านักงานเทศบาล เดือน ธ.ค.65

94 1509963058241 นางสาวพัชรินทร์ โอชาวัฒน์ จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            28/11/2565 CNTR-00161/66 1
ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าท่ี 
เดือน ธ.ค. 2565

95 1509901410855 นายธนกร  มณีรัตน์ จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            28/11/2565 CNTR-00155/66 1
ปฏิบัติงานด้าช่าง "ผู้ช่วยด้านงาน
วิศวกรรมไฟฟ้า" ธ.ค.65

96 1102002877511 นายกมล เรืองโรจน์วิชัย จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            28/11/2565 CNTR-00159/66 1
ปฏิบัติงานด้านช่าง "ผู้ช่วยด้านงาน
วิศวกรรมและควบคุมอาคาร ธ.ค.65

97 0505543001491 บริษัท บิลเล่ียนออยล์ จ ากัด วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,000.00            30/11/2565 CNTR-00160/66 1
กอช่าง เดือน ธ.ค. 65

98 0505543001491 บริษัท บิลเล่ียนออยล์ จ ากัด วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 30,000.00          30/11/2565 CNTR-00162/66 1
กองสาธารณสุข เดือน ธ.ค. 65

99 0505543001491 บริษัท บิลเล่ียนออยล์ จ ากัด วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,500.00            30/11/2565 CNTR-00163/66 1
กองคลัง เดือน ธ.ค. 65

100 3501900606143 นายประสิทธ์ิ  ใจตา จ้างเหมาดูแล บ ารุงรักษา ท าความ 1,500.00            28/11/2565 CNTR-00164/66 1
สะอาดสุสานและฌาปนสถานให้
พร้อมใช้งานประกอบพิธีฌาปนกิจศพ
(นายสุรสิทธ์ิ ใจผ่อง)อายุ 71ปี

101 0505543001491 บริษัท บิลเล่ียนออยล์ จ ากัด วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 29,807.90          28/11/2565 CNTR-00167/66 1
ส านักปลัด เดือน ธ.ค. 65
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102 1509900804884 นายชญานนท์  สุขสด จ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงาน 9,000.00            29/11/2565 CNTR-00168/66 1
กองการศึกษา เดือน ธ.ค. 65

103 3501500351150 นางนงนุช  ไชยารักษา จ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงาน 8,000.00            29/11/2565 CNTR-00169/66 1
กองการศึกษาแม่บ้านศพด.ไชยสถาน
เดือน ธ.ค.2565

104 3501900618923 นายสมศักด์ิ  เจริญ จ้างเหมาดูแล บ ารุงรักษา ท าความ 1,500.00            1/12/2565 CNTR-00179/66 1
สะอาดสุสานและฌาปนสถานให้
พร้อมใช้งานประกอบพิธีฌาปนกิจศพ
(นางเพ็ชร  รินสม) อายุ 70ปี

105 1100702816130 นางสาวสุชาดา กันทะวงศ์ จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 6,157.84            9/12/2565 CNTR-00194/66 1
ปฏิบัติงานธุรการฝ่ายบริหาร
(วันท่ี 13-31 ธ.ค.65)

106 3501900618923 นายสมศักด์ิ  เจริญ จ้างเหมาดูแล บ ารุงรักษา ท าความ 1,500.00            13/12/2565 CNTR-00199/66 1
สะอาดสุสานและฌาปนสถานให้
พร้อมใช้งานประกอบพิธีฌาปนกิจศพ
(นานอภิสิทธ์ิ ลิปัญญา) อายุ 21ปี

107 3501900606143 นายประสิทธ์ิ  ใจตา จ้างเหมาดูแล บ ารุงรักษา ท าความ 1,500.00            16/12/2565 CNTR-00204/66 1
สะอาดสุสานและฌาปนสถานให้
พร้อมใช้งานประกอบพิธีฌาปนกิจศพ

(นายสะอาด ค าหม่ืน)อายุ 55ปี
108 1509966030003 นางสาวปรารถนา  ชุ่มแก้ว จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าท่ี 9,000.00            26/12/2565 CNTR-00226/66 1

ช่วยปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
เดือน มกราคม 2566

109 8502076036297 นายปิยะ  ค าหม้ัน จ้างเหมาบุคคล ปฏิบัติหน้าท่ีช่วย 9,000.00            26/12/2565 CNTR-00227/66 1
ปฏิบัติงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
งานด้านแผนท่ีภาษีฯ เดือน ม.ค.66
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110 1509963020066 นางสาวพรพิมล  พรหมปัญญา จ้างเหมาบุคคล ปฏิบัติหน้าท่ีช่วย 9,000.00            26/12/2565 CNTR-00229/66 1
ปฏิบัติงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
งานด้านแผนท่ีภาษีฯ เดือน ม.ค.66

111 1509901410855 นายธนกร  มณีรัตน์ จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            26/12/2565 CNTR-00230/66 1
ปฏิบัติงานด้าช่าง "ผู้ช่วยด้านงาน
วิศวกรรมไฟฟ้า" ม.ค.66

112 1102002877511 นายกมล เรืองโรจน์วิชัย จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            26/12/2565 CNTR-00231/66 1
ปฏิบัติงานด้านช่าง "ผู้ช่วยด้านงาน
วิศวกรรมและควบคุมอาคาร ม.ค.66

113 1509900593981 นายจิรพันธ์ุ จันตามณี จ้างเหมาบุคคล ปฏิบัติหน้าท่ี 9,000.00            26/12/2565 CNTR-00217/66 1
ช่วยเหลือธุรการงานส่งเสริม
สุขภาพฯ เดือน มกราคม 66

114 1100400856139 นางสาววารีรัตน์  กันยา จ้างเหมาบุคคล ปฏิบัติหน้าท่ี 9,000.00            26/12/2565 CNTR-00218/66 1
ช่วยเหลือธุรการงานส่งเสริม
สุขภาพฯ, LTCเดือน ม.ค.66

115 3501900668637 นายสมศักด์ิ  คุณรังษี จ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานจัดเก็บ 9,000.00            26/12/2565 CNTR-00219/66 1
ขยะมูลฝอยและท าปุ๋ยหมัก 
เดือน ม.ค.66

116 3510100100686 นางสาวโสภิดา  แดงสัก จ้างเหมาแรงงานช่วยปฏิบัติงาน 9,000.00            26/12/2565 CNTR-00220/66 1
จัดเก็บขยะมูลฝอยและท าปุ๋ยหมัก
ประจ าเดือน ม.ค.66

117 1560100460830 นายพีรวิชญ์  ฟักทอง จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            26/12/2565 CNTR-00221/66 1
ปฏิบัติงานด้านกู้ชีพ กู้ภัย รวมท้ัง
งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เดือน ม.ค.66

118 1501900075737 นายสุทธิพงศ์  ใจซ่ือ จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            26/12/2565 CNTR-00222/66 1
ปฏิบัติงานด้านกู้ชีพ กู้ภัย รวมท้ัง
งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เดือน ม.ค.66
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119 1509900024218 นายอรรถพล  ระวิโล จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            26/12/2565 CNTR-00223/66 1
ปฏิบัติงานด้านกู้ชีพ กู้ภัย รวมท้ัง
งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เดือน ม.ค.66

120 1509960016246 นายสมรภูมิ  คุณรังษี จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            26/12/2565 CNTR-00224/66 1
ปฏิบัติงานด้านกู้ชีพ กู้ภัย รวมท้ัง
งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เดือน ม.ค.66

121 0505543001491 บริษัท บิลเล่ียนออยล์ จ ากัด วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,000.00            26/12/2565 CNTR-00232/66 1
กองช่างเดือน ม.ค.2566

122 0505543001491 บริษัท บิลเล่ียนออยล์ จ ากัด วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,500.00            26/12/2565 CNTR-00228/66 1
กองคลัง เดือน ม.ค.2566

123 0505543001491 บริษัท บิลเล่ียนออยล์ จ ากัด วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 30,000.00          26/12/2565 CNTR-00225/66 1
กองสาธารณสุข เดือน ม.ค.2566

124 1509900757169 นางสาวมณฑิรา  ภิญโญค า จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            27/12/2565 CNTR-00233/66 1
ปฏิบัติงานสวัสดิการและพัฒนาสังคม
เดือน ม.ค.66

125 1509963058241 นางสาวพัชรินทร์ โอชาวัฒน์ จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            27/12/2565 CNTR-00234/66 1
ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าท่ี 
เดือน ม.ค.66

126 2580400024103 นางสาวศุรินรัตน์ คงด า จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            27/12/2565 CNTR-00235/66 1
ปฏิบัติงานธุรการ 
เดือน ม.ค.66

127 1100702816130 นางสาวสุชาดา กันทะวงศ์ จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            27/12/2565 CNTR-00236/66 1
ปฏิบัติงานธุรการฝ่ายบริหาร
เดือน ม.ค.66

128 3501900625784 นางฟ้ามุ่ย  จันตามณี จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            27/12/2565 CNTR-00237/66 1
ปฏิบัติงานท าความสะอาดอาคาร
ส านักงานเทศบาล เดือน ม.ค.66
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129 3501900620049 นางยุพิณ  สไตรท์ จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            27/12/2565 CNTR-00237/66 1
ปฏิบัติงานท าความสะอาดอาคาร
ส านักงานเทศบาล เดือน ม.ค.66

130 3501200270231 นายวสันต์  สุริยะวงค์วรรณ จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            27/12/2565 CNTR-00239/66 1
ปฏิบัติงานท าความสะอาดอาคาร
ส านักงานเทศบาล เดือน ม.ค.66

131 2501901021051 นายจิรพงษ์ กองอินทร์ จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            27/12/2565 CNTR-00240/66 1
ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เดือน ม.ค.2566

132 1509970153581 นายจีรเมธ  ธรรมปัญญา จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            27/12/2565 CNTR-00241/66 1
ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เดือน ม.ค.2565

133 1501901108639 นายณัฐวุฒิ  สุภาคุณ จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            27/12/2565 CNTR-00242/66 1
ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เดือน ม.ค.2566

134 3501900006260 นายนนท์ชัย  ชัยเนตร จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            27/12/2565 CNTR-00243/66 1
ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เดือน ม.ค.2566

135 1509970064952 นายพงศ์พาณิช  ธาตุอินจันทร์ จ้างเหมาบุคคลเพ่ือการปฏิบัติงาน 9,000.00            27/12/2565 CNTR-00244/66 1
ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เดือน ม.ค.2566

136 1580300080941 นายเสฎฐวุฒิ  อุปละ จ้างเหมาบุคคลเพ่ือการปฏิบัติงาน 9,000.00            27/12/2565 CNTR-00245/66 1
ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เดือน ม.ค.2566

137 1509900804884 นายชญานนท์  สุขสด จ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงาน 9,000.00            27/12/2565 CNTR-00248/66 1
กองการศึกษา เดือน ม.ค.2566
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138 3501500351150 นางนงนุช  ไชยารักษา จ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงาน 8,000.00            27/12/2565 CNTR-00249/66 1
กองการศึกษาแม่บ้านศพด.ไชยสถาน
เดือน ม.ค.2566

139 3500100345727 นายประพันธ์  ใจคะจัด จ้างเหมาดูแล บ ารุงรักษา ท าความ 1,500.00            29/12/2565 CNTR-00283/65 1
สะอาดสุสานและฌาปนสถานให้
พร้อมใช้งานประกอบพิธีฌาปนกิจศพ

(น.ส.อนันต์ญาณ์ ภู่เกิด) อายุ73ปี
140 0505543001491 บริษัท บิลเล่ียนออยล์ จ ากัด วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 800.00              29/12/2565 CNTR-00254/66 1

กองการศึกษา เดือน ม.ค.2566
141 0505543001491 บริษัท บิลเล่ียนออยล์ จ ากัด วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 30,249.90          29/12/2565 CNTR-00252/66 1

ส านักปลัด เดือน ม.ค.2566
รวม 1,308,210.74     

(1) ระบุล าดับท่ีเรียงตามล าดับวันท่ีท่ีมีการจัดซ้ือจัดจ้าง
(2) ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ

(3) ระบุช่ือผู้ประกอบการ
(4) ระบุรายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวัสดุส านักงาน ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
(5) ระบุจ านวนเงินรวมท่ีมีการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง กรณีท่ีใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจ านวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้างทุกรายการ 
(6) ระบุวันท่ี/เลขท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

.

(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซ้ือจัดจ้างน้ัน โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังน้ี 
     1 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0405.4/ว 322 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2560 
                   ยกเว้นการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
     2 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
     3 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                   ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2561                                                                                                       
     4 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ นอกเหนือจาก 1 - 3

หมายเหตุ  :  เง่ือนไขการบันทึกข้อมูล


