


วันท่ี เลขท่ี

1 0505543001491 บริษัท บิลเล่ียนออยล์ จ ำกัด วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,000.00            1/10/2564 CNTR-00001/65 1
กองกำรศึกษำ เดือน ต.ค.64

2 0505543001491 บริษัท บิลเล่ียนออยล์ จ ำกัด วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 15,716.25          1/10/2564 CNTR-00009/65 1
ส ำนักปลัด เดือน ต.ค.64

3 1505200002790 นำยณัลทวัฒน์  สมธรรม จ้ำงเหมำบุคคลช่วยปฏิบัติงำน 9,000.00            1/10/2564 CNTR-00043/65 1
พัฒนำและจัดเก็บรำยได้ และ
งำนแผนท่ีภำษีฯ เดือน ต.ค.64

4 1505200043231 นำงสำววัชรำภรณ์ ชัยชมภู จ้ำงเหมำบุคคลช่วยปฏิบัติงำน 9,000.00            1/10/2564 CNTR-00044/65 1
พัฒนำและจัดเก็บรำยได้ และ
งำนแผนท่ีภำษีฯ เดือน ต.ค.64

5 1509901517161 นำยเจษฎำ  ค ำแดง จ้ำงเหมำบุคคลปฏิบัติหน้ำท่ีช่วย 9,000.00            1/10/2564 CNTR-00045/65 1
ปฏิบัติงำน งำนด้ำนแผนท่ีภำษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน เดือน ต.ค.64

6 1505300028928 น.ส.ปิยธิดำ จริยรัตน์ไพศำล จ้ำงเหมำบุคคลปฏิบัติหน้ำท่ี 9,000.00            1/10/2564 CNTR-00042/65 1
ช่วยปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ 
เดือน ต.ค.64

7 0505543001491 บริษัท บิลเล่ียนออยล์ จ ำกัด วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,000.00            1/10/2564 CNTR-00046/65 1
กองคลัง เดือน ต.ค.64

8 1520600088531 นำยณัฐวุฒิ  ตำค ำ จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยปฏิบัติงำน 9,000.00            1/10/2564 CNTR-00047/65 1
ด้ำนโยธำและสำธำรณูปโภค
เดือน ต.ค.64

9 1509900990254 นำยสุธีรวรรษ  ป่ินแกว จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยปฏิบัติงำน 9,000.00            1/10/2564 CNTR-00048/65 1
ด้ำนช่ำง ผช.ด้ำนงำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ
ประจ ำเดือน ต.ค. 64

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1 (เดือน ตุลำคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวำคม พ.ศ.2564)
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10 0505543001491 บริษัท บิลเล่ียนออยล์ จ ำกัด วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,000.00            1/10/2564 CNTR-00049/65 1
กองช่ำง เดือน ต.ค.64

11 1509900593981 นำยจิรพันธ์ุ จันตำมณี จ้ำงเหมำบุคคล ปฏิบัติหน้ำท่ี 9,000.00            1/10/2564 CNTR-00034/65 1
ช่วยเหลือธุรกำรงำนส่งเสริม
สุขภำพฯ เดือน ต.ค.64

12 0505543001491 บริษัท บิลเล่ียนออยล์ จ ำกัด วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 30,000.00          1/10/2564 CNTR-00039/65 1
กองสำธำรณสุข เดือน ต.ค.64

13 3510100100686 นำงสำวโสภิดำ  แดงสัก จ้ำงเหมำแรงงำนช่วยปฏิบัติงำน 9,000.00            1/10/2564 CNTR-00040/65 1
จัดเก็บขยะมูลฝอยและท ำปุ๋ยหมัก
ประจ ำเดือน ต.ค.64

14 3501900668637 นำยสมศักด์ิ  คุณรังษี จ้ำงเหมำแรงงำน ปฏิบัติงำน 9,000.00            1/10/2564 CNTR-00041/65 1
จัดเก็บขยะมูลฝอยและท ำปุ๋ยหมัก
ประจ ำเดือน ต.ค.64

15 1560100460830 นำยพีรวิชญ์  ฟักทอง จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยเหลือกำร 9,000.00            1/10/2564 CNTR-00036/65 1
ปฏิบัติงำนด้ำนกู้ชีพ กู้ภัย รวมท้ัง
งำนอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เดือน ต.ค.64

16 1509966251077 นำยศักย์ภสิทธ์ิ  กองตำ จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยเหลือกำร 9,000.00            1/10/2564 CNTR-00038/65 1
ปฏิบัติงำนด้ำนกู้ชีพ กู้ภัย รวมท้ัง
งำนอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เดือน ต.ค.64

17 1580300080941 นำยเสฎฐวุฒิ  อุปละ จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือกำรปฏิบัติงำน 9,000.00            1/10/2564 CNTR-00035/65 1
ปฏิบัติงำนด้ำนกู้ชีพ กู้ภัย รวมท้ัง
งำนอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เดือน ต.ค.64

18 1500701258580 นำยกฤษดำ  ตรีครุทภัณฑ์ จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยเหลือกำร 9,000.00            1/10/2564 CNTR-00037/65 1
ปฏิบัติงำนด้ำนกู้ชีพ รวมท้ังงำนอ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวข้อง เดือน ต.ค.64

19 1501200098688 นำยเสกสรร  อินถำเขียว จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือปฏิบัติงำน 9,000.00            1/10/2564 CNTR-00006/65 1
กองกำรศึกษำ งำนธุรกำรศูนย์พัฒนำ
 เด็กเล็กต ำบลไชยสถำน  ต.ค.64
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20 1509901269141 นำยคณิต  ปัญญำมณี จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยปฏิบัติงำน 9,000.00            1/10/2564 CNTR-00007/65 1
กองกำรศึกษำ งำนศำสนำวัฒนธรรม
และนันทนำกำร ต.ค.64

21 3501500351150 นำงนงนุช  ไชยำรักษำ จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยเหลือกำร 8,000.00            1/10/2564 CNTR-00008/65 1
ปฏิบัติงำนแม่บ้ำน ศพด.ไชยสถำน
เดือน ต.ค.64

22 3501900620049 นำงยุพิณ  สไตรท์ จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยเหลือกำร 9,000.00            1/10/2564 CNTR-00012/65 1
ปฏิบัติงำนท ำควำมสะอำดอำคำร
ส ำนักงำนเทศบำล เดือน ต.ค.64

23 3501900625784 นำงฟ้ำมุ่ย  จันตำมณี จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยเหลือกำร 9,000.00            1/10/2564 CNTR-00013/65 1
ปฏิบัติงำนท ำควำมสะอำดอำคำร
ส ำนักงำนเทศบำล เดือน ต.ค.64

24 1509900757169 นำงสำวมณฑิรำ  ภิญโญค ำ จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยเหลือกำร 9,000.00            1/10/2564 CNTR-00014/65 1
ปฏิบัติงำนสวัสดิกำรและพัฒนำสังคม
เดือน ต.ค.64

25 1520600074106 นำงสำวพิมพ์ขวัญ  นำทีสิริกุล จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยเหลือกำร 9,000.00            1/10/2564 CNTR-00015/65 1
ปฏิบัติงำนกำรเจ้ำหน้ำท่ี 
เดือน ต.ค. 2564

26 1130300131191 นำงสำวรัตติยำกร พักแพง จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยเหลือกำร 9,000.00            1/10/2564 CNTR-00016/65 1
ปฏิบัติงำนธุรกำร 
เดือน ต.ค.64

27 1509901551700 นำงสำวลภัสรดำ  ธนกุลพิชชำภำ จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยเหลือกำร 9,000.00            1/10/2564 CNTR-00017/65 1
ปฏิบัติงำนธุรกำรฝ่ำยบริหำร
เดือน ต.ค.64

28 3520101505647 นำยนิกร  กำระบุญ จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยเหลือกำร 9,000.00            1/10/2564 CNTR-00018/65 1
ปฏิบัติงำนด้ำนป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย เดือน ต.ค.64



วันท่ี เลขท่ี

ล ำดับท่ี
(1)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/เลข
ประจ ำตัวประชำชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบกำร
(3)

รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
(4)

 จ ำนวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

(5)

เหตุผลสนับสนุน
(7)

29 3501900006260 นำยนนท์ชัย  ชัยเนตร จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยเหลือกำร 9,000.00            1/10/2564 CNTR-00019/65 1
ปฏิบัติงำนด้ำนป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย เดือน ต.ค.64

30 1509901718248 นำยณัฐพงศ์  ปันตำ จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยเหลือกำร 9,000.00            1/10/2564 CNTR-00020/65 1
ปฏิบัติงำนด้ำนป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย เดือน ต.ค.64

31 1500800080592 นำยธนัยพร  มอรูวี จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือกำรปฏิบัติงำน 9,000.00            1/10/2564 CNTR-00021/65 1
ปฏิบัติงำนด้ำนป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย เดือน ต.ค.64

32 1509970153581 นำยจีรเมธ  ธรรมปัญญำ จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยเหลือกำร 9,000.00            1/10/2564 CNTR-00021/65 1
ปฏิบัติงำนด้ำนป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย เดือน ต.ค.64

33 1509900635985 นำยกฤติ  อินทะจักร์ จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยเหลือกำร 3,789.00            1/10/2564 CNTR-00023/65 1
ปฏิบัติงำนด้ำนป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย (1,3,4,5,6,7,8,11,
เดือน ต.ค.64 (จ ำนวน 8 วัน)

34 3501200270231 นำยวสันต์  สุริยะวงค์วรรณ จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยเหลือกำร 9,000.00            1/10/2564 CNTR-00024/65 1
ปฏิบัติงำนท ำควำมสะอำดอำคำร
ส ำนักงำนเทศบำล เดือน ต.ค.64

35 1501990001614 นำยพิษณุรักษ์  รินแก้ว จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยเหลือกำร 9,000.00            1/10/2564 CNTR-00025/65 1
ปฏิบัติงำนธุรกำรของงำนป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย (ต.ค.64)

36 3501900618923 นำยสมศักด์ิ  เจริญ จ้ำงเหมำดูแล บ ำรุงรักษำ ท ำควำม 1,500.00            8/10/2564 CNTR-00027/65 1
สะอำดสุสำนและฌำปนสถำนให้
พร้อมใช้งำนประกอบพิธีฌำปนกิจศพ
(รำย นำยสมศักด์ิ บัวค ำปัน)69 ปี
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37 3501900668807 นำยศรีทุน  ค ำสิทธ์ิ จ้ำงเหมำดูแล บ ำรุงรักษำ ท ำควำม 1,500.00            12/10/2564 CNTR-00028/65 1
สะอำดสุสำนและฌำปนสถำนให้
พร้อมใช้งำนประกอบพิธีฌำปนกิจศพ
(รำย นำยนคร  วังมณี)อำยุ 58 ปี

38 35001100345727 นำยประพันธ์  ใจคะจัด จ้ำงเหมำดูแล บ ำรุงรักษำ ท ำควำม 1,500.00            19/10/2564 CNTR-00050/65 1
สะอำดสุสำนและฌำปนสถำนให้
พร้อมใช้งำนประกอบพิธีฌำปนกิจศพ
(รำย นำงปิมปำ  มะโนรส) 70ปี

39 0505543001491 บริษัท บิลเล่ียนออยล์ จ ำกัด วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 15,716.25          28/10/2564 CNTR-00060/65 1
ส ำนักปลัด เดือน พ.ย.64

40 3501200270231 นำยวสันต์  สุริยะวงค์วรรณ จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยเหลือกำร 9,000.00            29/10/2564 CNTR-00070/65 1
ปฏิบัติงำนท ำควำมสะอำดอำคำร
ส ำนักงำนเทศบำล เดือน พ.ย.64

41 0505543001491 บริษัท บิลเล่ียนออยล์ จ ำกัด วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,000.00            29/10/2564 CNTR-00071/65 1
กองคลัง เดือน พ.ย.64

42 3501900620049 นำงยุพิณ  สไตรท์ จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยเหลือกำร 9,000.00            29/10/2564 CNTR-00073/65 1
ปฏิบัติงำนท ำควำมสะอำดอำคำร
ส ำนักงำนเทศบำล เดือน พ.ย.64

43 3501900625784 นำงฟ้ำมุ่ย  จันตำมณี จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยเหลือกำร 9,000.00            29/10/2564 CNTR-00075/65 1
ปฏิบัติงำนท ำควำมสะอำดอำคำร
ส ำนักงำนเทศบำล เดือน พ.ย.64

44 0505543001491 บริษัท บิลเล่ียนออยล์ จ ำกัด วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,000.00            29/10/2564 CNTR-00077/65 1
กองช่ำง เดือน พ.ย.64

45 3520101505647 นำยนิกร  กำระบุญ จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยเหลือกำร 9,000.00            29/10/2564 CNTR-00078/65 1
ปฏิบัติงำนด้ำนป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย เดือน พ.ย.64
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46 3501900006260 นำยนนท์ชัย  ชัยเนตร จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยเหลือกำร 9,000.00            29/10/2564 CNTR-00079/65 1
ปฏิบัติงำนด้ำนป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย เดือน พ.ย.64

47 1509970153581 นำยจีรเมธ  ธรรมปัญญำ จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยเหลือกำร 9,000.00            29/10/2564 CNTR-00080/65 1
ปฏิบัติงำนด้ำนป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย เดือน พ.ย.64

48 1509901718248 นำยณัฐพงศ์  ปันตำ จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยเหลือกำร 9,000.00            29/10/2564 CNTR-00081/65 1
ปฏิบัติงำนด้ำนป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย เดือน พ.ย.64

49 1500800080592 นำยธนัยพร  มอรูวี จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือกำรปฏิบัติงำน 9,000.00            29/10/2564 CNTR-00082/65 1
ปฏิบัติงำนด้ำนป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย เดือน พ.ย.64

50 1501990001614 นำยพิษณุรักษ์  รินแก้ว จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยเหลือกำร 9,000.00            29/10/2564 CNTR-00084/65 1
ปฏิบัติงำนธุรกำรของงำนป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย (พ.ย.64)

51 1509901551700 นำงสำวลภัสรดำ  ธนกุลพิชชำภำ จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยเหลือกำร 9,000.00            29/10/2564 CNTR-00087/65 1
ปฏิบัติงำนธุรกำรฝ่ำยบริหำร
เดือน พ.ย64

52 1130300131191 นำงสำวรัตติยำกร พักแพง จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยเหลือกำร 9,000.00            29/10/2564 CNTR-00089/65 1
ปฏิบัติงำนธุรกำร เดือน พ.ย.64

53 0505543001491 บริษัท บิลเล่ียนออยล์ จ ำกัด วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 30,000.00          29/10/2564 CNTR-00092/65 1
กองสำธำรณสุข เดือน พ.ย.64

54 1520600074106 นำงสำวพิมพ์ขวัญ  นำทีสิริกุล จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยเหลือกำร 9,000.00            29/10/2564 CNTR-00093/65 1
ปฏิบัติงำนกำรเจ้ำหน้ำท่ี พ.ย.64
เดือน พ.ย.2564

55 1509900757169 นำงสำวมณฑิรำ  ภิญโญค ำ จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยเหลือกำร 9,000.00            29/10/2564 CNTR-00094/65 1
ปฏิบัติงำนสวัสดิกำรและพัฒนำสังคม
เดือน พ.ย.64
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56 0505543001491 บริษัท บิลเล่ียนออยล์ จ ำกัด วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,000.00            29/10/2564 CNTR-00095/65 1
กองกำรศึกษำ เดือน พ.ย.64

57 1509901269141 นำยคณิต  ปัญญำมณี จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยปฏิบัติงำน 9,000.00            1/10/2564 CNTR-00007/65 1
กองกำรศึกษำ งำนศำสนำวัฒนธรรม
และนันทนำกำร พ.ย.64

58 3501500351150 นำงนงนุช  ไชยำรักษำ จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือปฏิบัติงำน 8,000.00            29/10/2564 CNTR-00097/65 1
กองกำรศึกษำแม่บ้ำนศพด.ไชยสถำน
เดือน พ.ย.64

59 1501200098688 นำยเสกสรร  อินถำเขียว จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือปฏิบัติงำน 9,000.00            29/10/2564 CNTR-00098/65 1
กองกำรศึกษำ ธุรกำรศูนย์พัฒนำ
 เด็กเล็กต ำบลไชยสถำน พ.ย.64

60 1505300028928 น.ส.ปิยธิดำ จริยรัตน์ไพศำล จ้ำงเหมำบุคคลปฏิบัติหน้ำท่ี 9,000.00            29/10/2564 CNTR-00064/65 1
ช่วยปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ  พ.ย.64

61 1505200002790 นำยณัลทวัฒน์  สมธรรม จ้ำงเหมำบุคคลช่วยปฏิบัติงำน 9,000.00            29/10/2564 CNTR-00065/65 1
พัฒนำและจัดเก็บรำยได้ และ
งำนแผนท่ีภำษีฯ เดือน พ.ย.64

62 1505200043231 นำงสำววัชรำภรณ์ ชัยชมภู จ้ำงเหมำบุคคลช่วยปฏิบัติงำน 9,000.00            29/10/2564 CNTR-00068/65 1
พัฒนำและจัดเก็บรำยได้ และ
งำนแผนท่ีภำษีฯ เดือน พ.ย.64

63 1509901517161 นำยเจษฎำ  ค ำแดง จ้ำงเหมำบุคคลปฏิบัติหน้ำท่ีช่วย 9,000.00            29/10/2564 CNTR-00069/65 1
ปฏิบัติงำน งำนด้ำนแผนท่ีภำษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน เดือน ต.ค.64

64 1509901553621 นำยอนันทภพ  กิติกำศ จ้ำงเหมำบุคคล ผู้ข่วยด้ำนงำน 10,840.00          29/10/2564 CNTR-00072/65 1
วิศวกรรมและควบคุมอำคำร
เดือน พ.ย.2564

65 1520600088531 นำยณัฐวุฒิ  ตำค ำ จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยปฏิบัติงำน 9,000.00            29/10/2564 CNTR-00074/65 1
ด้ำนโยธำและสำธำรณูโภค
เดือน พ.ย.64
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66 1509900990254 นำยสุธีรวรรษ  ป่ินแกว จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยปฏิบัติงำน 9,000.00            29/10/2564 CNTR-00076/65 1
ด้ำนช่ำง ผช.ด้ำนงำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ
ประจ ำเดือน พ.ย. 64

67 1560100460830 นำยพีรวิชญ์  ฟักทอง จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยเหลือกำร 9,000.00            29/10/2564 CNTR-00085/65 1
ปฏิบัติงำนด้ำนกู้ชีพ กู้ภัย รวมท้ัง
งำนอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เดือน พ.ย.64

68 1509966251077 นำยศักย์ภสิทธ์ิ  กองตำ จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยเหลือกำร 9,000.00            29/10/2564 CNTR-00086/65 1
ปฏิบัติงำนด้ำนกู้ชีพ กู้ภัย รวมท้ัง
งำนอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เดือน พ.ย.64

69 1580300080941 นำยเสฎฐวุฒิ  อุปละ จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือกำรปฏิบัติงำน 9,000.00            29/10/2564 CNTR-00083/65 1
ปฏิบัติงำนด้ำนกู้ชีพ กู้ภัย รวมท้ัง
งำนอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เดือน พ.ย.64

70 3510100100686 นำงสำวโสภิดำ  แดงสัก จ้ำงเหมำแรงงำนช่วยปฏิบัติงำน 9,000.00            29/10/2564 CNTR-00091/65 1
จัดเก็บขยะมูลฝอยและท ำปุ๋ยหมัก
ประจ ำเดือน พ.ย.64

71 3501900668637 นำยสมศักด์ิ  คุณรังษี จ้ำงเหมำแรงงำนปฏิบัติงำนจัดเก็บ 9,000.00            29/10/2564 CNTR-00090/65 1
ขยะมูลฝอยและท ำปุ๋ยหมัก 
เดือน พ.ย.64

72 1509900593981 นำยจิรพันธ์ุ จันตำมณี จ้ำงเหมำบุคคล ปฏิบัติหน้ำท่ี 9,000.00            29/10/2564 CNTR-00088/65 1
ช่วยเหลือธุรกำรงำนส่งเสริมสุขภำพ
 เดือน พ.ย.64

73 1501900075737 นำยสุทธิพงศ์  ใจซ่ือ จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยเหลือกำร 8,400.00            29/10/2564 CNTR-00103/65 1
ปฏิบัติงำนด้ำนกู้ชีพ กู้ภัย รวมท้ัง
งำนอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เดือน พ.ย.64

74 3501900618923 นำยสมศักด์ิ  เจริญ จ้ำงเหมำดูแล บ ำรุงรักษำ ท ำควำม 1,500.00            2/11/2564 CNTR-00104/65 1
สะอำดสุสำนและฌำปนสถำนให้
พร้อมใช้งำนประกอบพิธีฌำปนกิจศพ
(รำย นำงค ำ อ่ินใจ) อำยุ 86 ปี



วันท่ี เลขท่ี

ล ำดับท่ี
(1)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/เลข
ประจ ำตัวประชำชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบกำร
(3)

รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
(4)

 จ ำนวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

(5)

เหตุผลสนับสนุน
(7)

75 3501900668807 นำยศรีทุน  ค ำสิทธ์ิ จ้ำงเหมำดูแล บ ำรุงรักษำ ท ำควำม 1,500.00            2/11/2564 CNTR-00105/65 1
สะอำดสุสำนและฌำปนสถำนให้
พร้อมใช้งำนประกอบพิธีฌำปนกิจศพ
(รำย นำยสถำพร  ศรีวิโรจน์)68 ปี

76 3501900618923 นำยสมศักด์ิ  เจริญ จ้ำงเหมำดูแล บ ำรุงรักษำ ท ำควำม 1,500.00            10/11/2564 CNTR-00115/65 1
สะอำดสุสำนและฌำปนสถำนให้
พร้อมใช้งำนประกอบพิธีฌำปนกิจศพ
(รำย นำงอุไรพรรณ เรืองวิไล)82ปี

77 3501900618923 นำยสมศักด์ิ  เจริญ จ้ำงเหมำดูแล บ ำรุงรักษำ ท ำควำม 1,500.00            12/11/2564 CNTR-00120/65 1
สะอำดสุสำนและฌำปนสถำนให้
พร้อมใช้งำนประกอบพิธีฌำปนกิจศพ
(รำยนำยดำวเรือง วรรณเรือง)64ปี

78 3501900618923 นำยสมศักด์ิ  เจริญ จ้ำงเหมำดูแล บ ำรุงรักษำ ท ำควำม 1,500.00            12/11/2564 CNTR-00120/65 1
สะอำดสุสำนและฌำปนสถำนให้
พร้อมใช้งำนประกอบพิธีฌำปนกิจศพ
(รำยนำงบัวจันทร์ ประภำ)63ปี

79 2501901021051 นำยจิรพงษ์ กองอินทร์ จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยเหลือกำร 4,908.00            12/11/2564 CNTR-00119/65 1
ปฏิบัติงำนด้ำนป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย วันท่ี 15-30พ.ย.64

80 3501900618923 นำยสมศักด์ิ  เจริญ จ้ำงเหมำดูแล บ ำรุงรักษำ ท ำควำม 1,500.00            16/11/2564 CNTR-00122/65 1
สะอำดสุสำนและฌำปนสถำนให้
พร้อมใช้งำนประกอบพิธีฌำปนกิจศพ
(รำยนำยสวัสด์ิ  กองกิจ)อำยุ 79 ปี

81 3501900668807 นำยศรีทุน  ค ำสิทธ์ิ จ้ำงเหมำดูแล บ ำรุงรักษำ ท ำควำม 1,500.00            18/11/2564 CNTR-00124/65 1
สะอำดสุสำนและฌำปนสถำนให้
พร้อมใช้งำนประกอบพิธีฌำปนกิจศพ
(รำยนำยสมชำย ใจคะขัด)อำยุ51ปี
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82 1520600074106 นำงสำวพิมพ์ขวัญ  นำทีสิริกุล จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยเหลือกำร 9,000.00            2/11/2564 CNTR-00130/65 1
ปฏิบัติงำนกำรเจ้ำหน้ำท่ี 
เดือน ธันวำคม 2564

83 1130300131191 นำงสำวรัตติยำกร พักแพง จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยเหลือกำร 9,000.00            22/11/2564 CNTR-00131/65 1
ปฏิบัติงำนธุรกำร เดือน ธ.ค.64

84 1509901551700 นำงสำวลภัสรดำ  ธนกุลพิชชำภำ จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยเหลือกำร 9,000.00            22/11/2564 CNTR-00132/65 1
ปฏิบัติงำนธุรกำรฝ่ำยบริหำร
เดือน ธ.ค.64

85 3501900620049 นำงยุพิณ  สไตรท์ จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยเหลือกำร 9,000.00            22/11/2564 CNTR-00133/65 1
ปฏิบัติงำนท ำควำมสะอำดอำคำร
ส ำนักงำนเทศบำล เดือน ธ.ค.64

86 3501900625784 นำงฟ้ำมุ่ย  จันตำมณี จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยเหลือกำร 9,000.00            22/11/2564 CNTR-00134/65 1
ปฏิบัติงำนท ำควำมสะอำดอำคำร
ส ำนักงำนเทศบำล เดือน ธ.ค.64

87 1501990001614 นำยพิษณุรักษ์  รินแก้ว จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยเหลือกำร 9,000.00            22/11/2564 CNTR-00135/65 1
ปฏิบัติงำนธุรกำรของงำนป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย ธ.ค.64

88 3501200270231 นำยวสันต์  สุริยะวงค์วรรณ จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยเหลือกำร 9,000.00            22/11/2564 CNTR-00136/65 1
ปฏิบัติงำนท ำควำมสะอำดอำคำร
ส ำนักงำนเทศบำล เดือน ธ.ค.64

89 1509900757169 นำงสำวมณฑิรำ  ภิญโญค ำ จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยเหลือกำร 9,000.00            22/11/2564 CNTR-00137/65 1
ปฏิบัติงำนสวัสดิกำรและพัฒนำสังคม
เดือน ธ.ค.64

90 2501901021051 นำยจิรพงษ์ กองอินทร์ จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยเหลือกำร 9,000.00            23/11/2564 CNTR-00138/65 1
ปฏิบัติงำนด้ำนป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย เดือน ธ.ค.64
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91 1509970153581 นำยจีรเมธ  ธรรมปัญญำ จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยเหลือกำร 9,000.00            23/11/2564 CNTR-00139/65 1
ปฏิบัติงำนด้ำนป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย เดือน ธ.ค.64

92 1509901718248 นำยณัฐพงศ์  ปันตำ จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยเหลือกำร 9,000.00            23/11/2564 CNTR-00140/65 1
ปฏิบัติงำนด้ำนป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย เดือน ธ.ค.64

93 1500800080592 นำยธนัยพร  มอรูวี จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยเหลือกำร 9,000.00            23/11/2564 CNTR-00141/65 1
ปฏิบัติงำนด้ำนป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย เดือน ธ.ค.64

94 3501900006260 นำยนนท์ชัย  ชัยเนตร จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยเหลือกำร 9,000.00            23/11/2564 CNTR-00142/65 1
ปฏิบัติงำนด้ำนป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย เดือน ธ.ค.64

95 0505543001491 บริษัท บิลเล่ียนออยล์ จ ำกัด วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 15,716.25          24/11/2564 CNTR-00143/65 1
ส ำนักปลัด เดือน ธ.ค.64

96 1501901108639 นำยณัฐวุฒิ  สุภำคุณ จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยเหลือกำร 9,000.00            26/11/2564 CNTR-00147/65 1
ปฏิบัติงำนด้ำนป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย เดือน ธ.ค.64

97 1509901269141 นำยคณิต  ปัญญำมณี จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยปฏิบัติงำน 9,000.00            30/11/2564 CNTR-00158/65 1
กองกำรศึกษำ งำนศำสนำวัฒนธรรม
และนันทนำกำร ธ.ค.64

98 3501500351150 นำงนงนุช  ไชยำรักษำ จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือปฏิบัติงำน 8,000.00            30/11/2564 CNTR-00168/65 1
กองกำรศึกษำ แม่บ้ำนศพด.ไชยสถำน
เดือน ธ.ค.64

99 1501200098688 นำยเสกสรร  อินถำเขียว จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือปฏิบัติงำน 9,000.00            30/11/2564 CNTR-00159/65 1
กองกำรศึกษำ ธุรกำรศูนย์พัฒนำ
 เด็กเล็กต ำบลไชยสถำน ธ.ค.64
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100 1505300028928 น.ส.ปิยธิดำ จริยรัตน์ไพศำล จ้ำงเหมำบุคคลปฏิบัติหน้ำท่ี 9,000.00            30/11/2564 CNTR-00152/65 1
ช่วยปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ 
เดือน ธ.ค.64

101 1505200002790 นำยณัลทวัฒน์  สมธรรม จ้ำงเหมำบุคคลช่วยปฏิบัติงำน 9,000.00            30/11/2564 CNTR-00149/65 1
พัฒนำและจัดเก็บรำยได้ และ
งำนแผนท่ีภำษีฯ เดือน ธ.ค.64

102 1505200043231 นำงสำววัชรำภรณ์ ชัยชมภู จ้ำงเหมำบุคคลช่วยปฏิบัติงำน 9,000.00            30/11/2564 CNTR-00150/65 1
พัฒนำและจัดเก็บรำยได้ และ
งำนแผนท่ีภำษีฯ เดือน ธ.ค.64

103 1509901517161 นำยเจษฎำ  ค ำแดง จ้ำงเหมำบุคคลปฏิบัติหน้ำท่ีช่วย 9,000.00            30/11/2564 CNTR-00151/65 1
ปฏิบัติงำน งำนด้ำนแผนท่ีภำษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน เดือน ธ.ค.64

104 1509900990254 นำยสุธีรวรรษ  ป่ินแกว จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยปฏิบัติงำน 9,000.00            30/11/2564 CNTR-00154/65 1
ด้ำนช่ำง ผช.ด้ำนงำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ
ประจ ำเดือน ธ.ค. 64

105 1520600088531 นำยณัฐวุฒิ  ตำค ำ จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยปฏิบัติงำน 9,000.00            30/11/2564 CNTR-00155/65 1
ด้ำนโยธำและสำธำรณูโภค
เดือน ธ.ค.64

106 1509901553621 นำยอนันทภพ  กิติกำศ จ้ำงเหมำบุคคล ผู้ข่วยด้ำนงำน 10,840.00          30/11/2564 CNTR-00156/65 1
วิศวกรรมและควบคุมอำคำร
เดือน ธ.ค.64

107 1509900593981 นำยจิรพันธ์ุ จันตำมณี จ้ำงเหมำบุคคล ปฏิบัติหน้ำท่ี 9,000.00            30/11/2564 CNTR-00165/65 1
ช่วยเหลือธุรกำรงำนส่งเสริมสุขภำพ
 เดือน ธ.ค.64

108 3510100100686 นำงสำวโสภิดำ  แดงสัก จ้ำงเหมำแรงงำนช่วยปฏิบัติงำน 9,000.00            30/11/2564 CNTR-00167/65 1
จัดเก็บขยะมูลฝอยและท ำปุ๋ยหมัก
ประจ ำเดือน ธ.ค.64
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109 3501900668637 นำยสมศักด์ิ  คุณรังษี จ้ำงเหมำแรงงำนปฏิบัติงำนจัดเก็บ 9,000.00            30/11/2564 CNTR-00163/65 1
ขยะมูลฝอยและท ำปุ๋ยหมัก 
เดือน ธ.ค.64

110 1501900075737 นำยสุทธิพงศ์  ใจซ่ือ จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยเหลือกำร 9,000.00            30/11/2564 CNTR-00164/65 1
ปฏิบัติงำนด้ำนกู้ชีพ กู้ภัย รวมท้ัง
งำนอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เดือน ธ.ค.64

111 1560100460830 นำยพีรวิชญ์  ฟักทอง จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยเหลือกำร 9,000.00            30/11/2564 CNTR-00162/65 1
ปฏิบัติงำนด้ำนกู้ชีพ กู้ภัย รวมท้ัง
งำนอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เดือน ธ.ค.64

112 1580300080941 นำยเสฎฐวุฒิ  อุปละ จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือกำรปฏิบัติงำน 9,000.00            30/11/2564 CNTR-00161/65 1
ปฏิบัติงำนด้ำนกู้ชีพ กู้ภัย รวมท้ัง
งำนอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เดือน ธ.ค.64

113 1509966251077 นำยศักย์ภสิทธ์ิ  กองตำ จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยเหลือกำร 9,000.00            30/11/2564 CNTR-00160/65 1
ปฏิบัติงำนด้ำนกู้ชีพ กู้ภัย รวมท้ัง
งำนอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เดือน ธ.ค.64

114 0505543001491 บริษัท บิลเล่ียนออยล์ จ ำกัด วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,000.00            30/11/2564 CNTR-00169/65 1
กองกำรศึกษำ เดือน ธ.ค.64

115 0505543001491 บริษัท บิลเล่ียนออยล์ จ ำกัด วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,000.00            33/11/2564 CNTR-00153/65 1
กองคลัง เดือน ธ.ค.64

116 0505543001491 บริษัท บิลเล่ียนออยล์ จ ำกัด วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 30,000.00          33/11/2564 CNTR-00166/65 1
กองสำธำรณสุข เดือน ธ.ค.64

117 0505543001491 บริษัท บิลเล่ียนออยล์ จ ำกัด วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,000.00            33/11/2564 CNTR-00157/65 1
กองช่ำง เดือน ธ.ค.64

118 3501900618923 นำยสมศักด์ิ  เจริญ จ้ำงเหมำดูแล บ ำรุงรักษำ ท ำควำม 1,500.00            7/12/2564 CNTR-00180/65 1
สะอำดสุสำนและฌำปนสถำนให้
พร้อมใช้งำนประกอบพิธีฌำปนกิจศพ
(รำยนำงคนึงนิจ กองกิจ)อำยุ 62ปี
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119 3501900606143 นำยประสิทธ์ิ  ใจตำ จ้ำงเหมำดูแล บ ำรุงรักษำ ท ำควำม 1,500.00            13/12/2564 CNTR-00185/65 1
สะอำดสุสำนและฌำปนสถำนให้
พร้อมใช้งำนประกอบพิธีฌำปนกิจศพ
(รำยนำยโอด โพธิ)อำยุ 89 ปี

120 3501900618923 นำยสมศักด์ิ  เจริญ จ้ำงเหมำดูแล บ ำรุงรักษำ ท ำควำม 1,500.00            13/12/2564 CNTR-00186/65 1
สะอำดสุสำนและฌำปนสถำนให้
พร้อมใช้งำนประกอบพิธีฌำปนกิจศพ
(รำยนำยชม ปัญญำ)อำยุ 50 ปี

121 3501900606143 นำยประสิทธ์ิ  ใจตำ จ้ำงเหมำดูแล บ ำรุงรักษำ ท ำควำม 1,500.00            17/12/2564 CNTR-00190/65 1
สะอำดสุสำนและฌำปนสถำนให้
พร้อมใช้งำนประกอบพิธีฌำปนกิจศพ
(รำยนำงแปง แสนสุข)อำยุ 90 ปี

122 1509900757169 นำงสำวมณฑิรำ  ภิญโญค ำ จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยเหลือกำร 9,000.00            24/12/2564 CNTR-00205/65 1
ปฏิบัติงำนสวัสดิกำรและพัฒนำสังคม
เดือน ม.ค.65

123 1520600074106 นำงสำวพิมพ์ขวัญ  นำทีสิริกุล จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยเหลือกำร 9,000.00            24/12/2564 CNTR-00206/65 1
ปฏิบัติงำนกำรเจ้ำหน้ำท่ี 
เดือน ม.ค.65

124 1509901551700 นำงสำวลภัสรดำ  ธนกุลพิชชำภำ จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยเหลือกำร 9,000.00            24/12/2564 CNTR-00207/65 1
ปฏิบัติงำนธุรกำรฝ่ำยบริหำร
เดือน ม.ค.65

125 1501990001614 นำยพิษณุรักษ์  รินแก้ว จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยเหลือกำร 9,000.00            24/12/2564 CNTR-00208/65 1
ปฏิบัติงำนธุรกำรของงำนป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย ม.ค.65

126 3501900620049 นำงยุพิณ  สไตรท์ จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยเหลือกำร 9,000.00            24/12/2564 CNTR-00209/65 1
ปฏิบัติงำนท ำควำมสะอำดอำคำร
ส ำนักงำนเทศบำล เดือน ม.ค.65
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127 3501900625784 นำงฟ้ำมุ่ย  จันตำมณี จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยเหลือกำร 9,000.00            24/12/2564 CNTR-00210/65 1
ปฏิบัติงำนท ำควำมสะอำดอำคำร
ส ำนักงำนเทศบำล เดือน ม.ค.65

128 3501200270231 นำยวสันต์  สุริยะวงค์วรรณ จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยเหลือกำร 9,000.00            24/12/2564 CNTR-00211/65 1
ปฏิบัติงำนท ำควำมสะอำดอำคำร
ส ำนักงำนเทศบำล เดือน ม.ค.65

129 2501901021051 นำยจิรพงษ์ กองอินทร์ จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยเหลือกำร 9,000.00            24/12/2564 CNTR-00212/65 1
ปฏิบัติงำนด้ำนป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย เดือน ม.ค.65

130 1509970153581 นำยจีรเมธ  ธรรมปัญญำ จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยเหลือกำร 9,000.00            24/12/2564 CNTR-00213/65 1
ปฏิบัติงำนด้ำนป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย เดือน ม.ค.65

131 1509901718248 นำยณัฐพงศ์  ปันตำ จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยเหลือกำร 9,000.00            24/12/2564 CNTR-00214/65 1
ปฏิบัติงำนด้ำนป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย เดือน ม.ค.65

132 1501901108639 นำยณัฐวุฒิ  สุภำคุณ จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยเหลือกำร 9,000.00            24/12/2564 CNTR-00215/65 1
ปฏิบัติงำนด้ำนป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย เดือน ม.ค.65

133 1500800080592 นำยธนัยพร  มอรูวี จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยเหลือกำร 9,000.00            24/12/2564 CNTR-00216/65 1
ปฏิบัติงำนด้ำนป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย เดือน ม.ค.65

134 3501900006260 นำยนนท์ชัย  ชัยเนตร จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยเหลือกำร 9,000.00            24/12/2564 CNTR-00217/65 1
ปฏิบัติงำนด้ำนป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย เดือน ม.ค.65

135 1501200098688 นำยเสกสรร  อินถำเขียว จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือปฏิบัติงำน 9,000.00            24/12/2564 CNTR-00218/65 1
กองกำรศึกษำ ธุรกำรศูนย์พัฒนำ
 เด็กเล็กต ำบลไชยสถำน ม.ค.65
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136 3501500351150 นำงนงนุช  ไชยำรักษำ จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือปฏิบัติงำน 8,000.00            24/12/2564 CNTR-00219/65 1
กองกำรศึกษำแม่บ้ำนศพด.ไชยสถำน
เดือน ม.ค.65

137 1509901269141 นำยคณิต  ปัญญำมณี จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยปฏิบัติงำน 9,000.00            24/12/2564 CNTR-00220/65 1
กองกำรศึกษำ งำนศำสนำวัฒนธรรม
และนันทนำกำร ม.ค.65

138 1509900990254 นำยสุธีรวรรษ  ป่ินแกว จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยปฏิบัติงำน 9,000.00            24/12/2564 CNTR-00236/65 1
ด้ำนช่ำง ผช.ด้ำนงำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ
ประจ ำเดือน ม.ค.65

139 1520600088531 นำยณัฐวุฒิ  ตำค ำ จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยปฏิบัติงำน 9,000.00            24/12/2564 CNTR-00235/65 1
ด้ำนโยธำและสำธำรณูโภค
เดือน ม.ค.65

140 1509901553621 นำยอนันทภพ  กิติกำศ จ้ำงเหมำบุคคล ผู้ข่วยด้ำนงำน 10,840.00          24/12/2564 CNTR-00234/65 1
วิศวกรรมและควบคุมอำคำร
เดือน ม.ค.65

141 1580300080941 นำยเสฎฐวุฒิ  อุปละ จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือกำรปฏิบัติงำน 9,000.00            24/12/2564 CNTR-00233/65 1
ปฏิบัติงำนด้ำนกู้ชีพ กู้ภัย รวมท้ัง
งำนอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เดือน ม.ค.65

142 1501900075737 นำยสุทธิพงศ์  ใจซ่ือ จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยเหลือกำร 9,000.00            24/12/2564 CNTR-00232/65 1
ปฏิบัติงำนด้ำนกู้ชีพ กู้ภัย รวมท้ัง
งำนอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เดือน ม.ค.65

143 1560100460830 นำยพีรวิชญ์  ฟักทอง จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยเหลือกำร 9,000.00            24/12/2564 CNTR-00231/65 1
ปฏิบัติงำนด้ำนกู้ชีพ กู้ภัย รวมท้ัง
งำนอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เดือน ม.ค.65

144 1509966251077 นำยศักย์ภสิทธ์ิ  กองตำ จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยเหลือกำร 9,000.00            24/12/2564 CNTR-00230/65 1
ปฏิบัติงำนด้ำนกู้ชีพ กู้ภัย รวมท้ัง
งำนอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เดือน ม.ค.65
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145 3510100100686 นำงสำวโสภิดำ  แดงสัก จ้ำงเหมำแรงงำนช่วยปฏิบัติงำน 9,000.00            24/12/2564 CNTR-00229/65 1
จัดเก็บขยะมูลฝอยและท ำปุ๋ยหมัก
ประจ ำเดือน ม.ค.65

146 3501900668637 นำยสมศักด์ิ  คุณรังษี จ้ำงเหมำแรงงำนปฏิบัติงำนจัดเก็บ 9,000.00            24/12/2564 CNTR-00228/65 1
ขยะมูลฝอยและท ำปุ๋ยหมัก 
เดือน ม.ค.65

147 1509900593981 นำยจิรพันธ์ุ จันตำมณี จ้ำงเหมำบุคคล ปฏิบัติหน้ำท่ี 9,000.00            24/12/2564 CNTR-00227/65 1
ช่วยเหลือธุรกำรงำนส่งเสริมสุขภำพ
 เดือน ม.ค.65

148 1509901517161 นำยเจษฎำ  ค ำแดง จ้ำงเหมำบุคคลปฏิบัติหน้ำท่ีช่วย 9,000.00            24/12/2564 CNTR-00224/65 1
ปฏิบัติงำน งำนด้ำนแผนท่ีภำษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน เดือน ม.ค.65

149 1505200043231 นำงสำววัชรำภรณ์ ชัยชมภู จ้ำงเหมำบุคคลช่วยปฏิบัติงำน 9,000.00            24/12/2564 CNTR-00223/65 1
พัฒนำและจัดเก็บรำยได้ และ
งำนแผนท่ีภำษีฯ เดือน ม.ค.65

150 1505200002790 นำยณัลทวัฒน์  สมธรรม จ้ำงเหมำบุคคลช่วยปฏิบัติงำน 9,000.00            24/12/2564 CNTR-00222/65 1
พัฒนำและจัดเก็บรำยได้ และ
งำนแผนท่ีภำษีฯ เดือน ม.ค.65

151 1130300131191 นำงสำวรัตติยำกร พักแพง จ้ำงเหมำบุคคลปฏิบัติหน้ำท่ี 9,000.00            24/12/2564 CNTR-00238/65 1
ช่วยปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ 
เดือน ม.ค.65

152 1509963010290 นำงสำวศรินทรำ  อุตสำพะแล จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยเหลือกำร 9,000.00            22/11/2564 CNTR-00243/65 1
ปฏิบัติงำนธุรกำร เดือน ม.ค.65

153 0505543001491 บริษัท บิลเล่ียนออยล์ จ ำกัด วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,000.00            24/12/2564 CNTR-00237/65 1
กองช่ำง เดือน ม.ค.65

154 0505543001491 บริษัท บิลเล่ียนออยล์ จ ำกัด วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 30,000.00          24/12/2564 CNTR-00226/65 1
กองสำธำรณสุข เดือน ม.ค.65
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155 0505543001491 บริษัท บิลเล่ียนออยล์ จ ำกัด วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,000.00            24/12/2564 CNTR-00225/65 1
กองคลัง เดือน ม.ค.65

156 0505543001491 บริษัท บิลเล่ียนออยล์ จ ำกัด วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 15,716.25          24/12/2564 CNTR-00244/65 1
ส ำนักปลัด เดือน ม.ค.65

157 0505543001491 บริษัท บิลเล่ียนออยล์ จ ำกัด วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,000.00            30/12/2564 CNTR-00249/65 1
กองกำรศึกษำ เดือน ม.ค.65

1,330,482.00    

(1) ระบุล ำดับท่ีเรียงตำมล ำดับวันท่ีท่ีมีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
(2) ระบุเลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีหรือเลขประจ ำตัวประชำชนของผู้ประกอบกำร

(3) ระบุช่ือผู้ประกอบกำร
(4) ระบุรำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำงในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวัสดุส ำนักงำน ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง จ้ำงซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
(5) ระบุจ ำนวนเงินรวมท่ีมีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในแต่ละคร้ัง กรณีท่ีใบเสร็จรับเงินมีหลำยรำยกำรให้รวมจ ำนวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำงทุกรำยกำร 
(6) ระบุวันท่ี/เลขท่ีของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงน้ัน โดยให้ระบุเป็นเลขอ้ำงอิง ดังน้ี 
     1 หมำยถึง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมหนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0405.4/ว 322 ลงวันท่ี 24 สิงหำคม 2560 
                   ยกเว้นกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
     2 หมำยถึง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
     3 หมำยถึง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมหนังสือคณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
                   ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันท่ี 9 มีนำคม 2561                                                                                                       
     4 หมำยถึง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงกรณีอ่ืนๆ นอกเหนือจำก 1 - 3

หมำยเหตุ  :  เง่ือนไขกำรบันทึกข้อมูล


