


วันท่ี เลขท่ี

1 3501900618923 นายสมศักด์ิ  เจริญ จ้างเหมาดูแล บ ารุงรักษา ท าความ 1,500.00            5/1/2565 CNTR-00254/65 1
สะอาดสุสานและฌาปนสถานให้
พร้อมใช้งานประกอบพิธีฌาปนกิจศพ

(ราย นางอนงค์  เกษศรี)อายุ 64 ปี
2 2580400024103 นางสาวศุรินรัตน์ คงด า จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 7,200.00            10/1/2565 CNTR-00257/65 1

ปฏิบัติงานธุรการ กองช่าง
ต้ังแต่วันท่ี10-31 ม.ค.2565

3 35001100345727 นายประพันธ์  ใจคะจัด จ้างเหมาดูแล บ ารุงรักษา ท าความ 1,500.00            12/1/2565 CNTR-00258/65 1
สะอาดสุสานและฌาปนสถานให้
พร้อมใช้งานประกอบพิธีฌาปนกิจศพ

(ราย นายบุญแปง วังมณี) 88ปี
4 3501900668807 นายศรีทุน  ค าสิทธ์ิ จ้างเหมาดูแล บ ารุงรักษา ท าความ 1,500.00            12/1/2565 CNTR-00259/65 1

สะอาดสุสานและฌาปนสถานให้
พร้อมใช้งานประกอบพิธีฌาปนกิจศพ

(ราย นายเหลา อ านวย)อายุ 87 ปี
5 3501900618923 นายสมศักด์ิ  เจริญ จ้างเหมาดูแล บ ารุงรักษา ท าความ 1,500.00            17/1/2565 CNTR-00264/65 1

สะอาดสุสานและฌาปนสถานให้
พร้อมใช้งานประกอบพิธีฌาปนกิจศพ

(นายสมศักด์ิ ชนะพรหมเมือง)64ปี
6 0505543001491 บริษัท บิลเล่ียนออยล์ จ ากัด วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 15,716.25         1/2/2565 CNTR-00268/65 1

ส านักปลัด เดือน กุมภาพันธ์ 65
7 1509900757169 นางสาวมณฑิรา  ภิญโญค า จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            18/1/2565 CNTR-00269/65 1

ปฏิบัติงานสวัสดิการและพัฒนาสังคม

เดือน ก.พ.2565

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ.2565)

เทศบาลต าบลไชยสถาน
ล าดับท่ี

(1)
เอกสารอ้างอิง (6)เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/เลข

ประจ าตัวประชาชน
(2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
(4)

 จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เหตุผลสนับสนุน
(7)



วันท่ี เลขท่ี

ล าดับท่ี
(1)

เอกสารอ้างอิง (6)เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/เลข
ประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
(4)

 จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เหตุผลสนับสนุน
(7)

8 1520600074106 นางสาวพิมพ์ขวัญ  นาทีสิริกุล จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            18/1/2565 CNTR-00270/65 1
ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าท่ี 
เดือน ก.พ.2565

9 2580400024103 นางสาวศุรินรัตน์ คงด า จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            18/1/2565 CNTR-00273/65 1
ปฏิบัติงานธุรการ 
เดือน ก.พ.2565

10 1509901551700 นางสาวลภัสรดา  ธนกุลพิชชาภา จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            18/1/2565 CNTR-00275/65 1
ปฏิบัติงานธุรการฝ่ายบริหาร
เดือน ก.พ.2565

11 1509966251077 นายศักย์ภสิทธ์ิ  กองตา จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            18/1/2565 CNTR-00317/65 1
ปฏิบัติงานด้านกู้ชีพ กู้ภัย รวมท้ัง
งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เดือน ก.พ.65

12 3501900620049 นางยุพิณ  สไตรท์ จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            18/1/2565 CNTR-00277/65 1
ปฏิบัติงานท าความสะอาดอาคาร
ส านักงานเทศบาล เดือน ก.พ.65

13 3501900625784 นางฟ้ามุ่ย  จันตามณี จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            18/1/2565 CNTR-00278/65 1
ปฏิบัติงานท าความสะอาดอาคาร
ส านักงานเทศบาล เดือน ก.พ.65

14 3501200270231 นายวสันต์  สุริยะวงค์วรรณ จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            18/1/2565 CNTR-00279/65 1
ปฏิบัติงานท าความสะอาดอาคาร
ส านักงานเทศบาล เดือน ก.พ.65

15 2501901021051 นายจิรพงษ์ กองอินทร์ จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            18/1/2565 CNTR-00282/65 1
ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เดือน ก.พ.2565

16 1509970153581 นายจีรเมธ  ธรรมปัญญา จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            20/1/2565 CNTR-00283/65 1
ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เดือน ก.พ.2565



วันท่ี เลขท่ี

ล าดับท่ี
(1)

เอกสารอ้างอิง (6)เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/เลข
ประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
(4)

 จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เหตุผลสนับสนุน
(7)

17 1580300080941 นายเสฎฐวุฒิ  อุปละ จ้างเหมาบุคคลเพ่ือการปฏิบัติงาน 9,000.00            20/1/2565 CNTR-00318/65 1
ปฏิบัติงานด้านกู้ชีพ กู้ภัย รวมท้ัง
งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เดือน ก.พ.65

18 1500800080592 นายธนัยพร  มอรูวี จ้างเหมาบุคคลเพ่ือการปฏิบัติงาน 9,000.00            20/1/2565 CNTR-00286/65 1
ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เดือน ก.พ.2565

19 3501900006260 นายนนท์ชัย  ชัยเนตร จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            20/1/2565 CNTR-00287/65 1
ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เดือน ก.พ.2565

20 1501901108639 นายณัฐวุฒิ  สุภาคุณ จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            20/1/2565 CNTR-00285/65 1
ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เดือน ก.พ.2565

21 1130300131191 น.ส.รัตติยากร  พักแพง จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าท่ี 9,000.00            25/1/2565 CNTR-00303/65 1
ช่วยปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
เดือน ก.พ.2565

22 0505543001491 บริษัท บิลเล่ียนออยล์ จ ากัด วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,000.00            25/1/2565 CNTR-00304/65 1
กองคลัง เดือน กุมภาพันธ์ 2565

23 1505200043231 นางสาววัชราภรณ์ ชัยชมภู จ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงาน 9,000.00            25/1/2565 CNTR-00302/65 1
พัฒนาและจัดเก็บรายได้ และ
งานแผนท่ีภาษีฯ เดือน ก.พ.2565

24 1505200002790 นายณัลทวัฒน์  สมธรรม จ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงาน 9,000.00            25/1/2565 CNTR-00301/65 1
พัฒนาและจัดเก็บรายได้ และ
งานแผนท่ีภาษีฯ เดือน ก.พ.2565

25 0505543001491 บริษัท บิลเล่ียนออยล์ จ ากัด วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,000.00            25/1/2565 CNTR-00305/65 1
กองช่างเดือน กุมภาพันธ์ 65



วันท่ี เลขท่ี

ล าดับท่ี
(1)

เอกสารอ้างอิง (6)เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/เลข
ประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
(4)

 จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เหตุผลสนับสนุน
(7)

26 1509963010290 นางสาวศรินทรา  อุตสาพะแล จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            25/1/2565 CNTR-00306/65 1
ปฏิบัติงานธุรการ กองช่าง
เดือน ก.พ.2565

27 0505543001491 บริษัท บิลเล่ียนออยล์ จ ากัด วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,000.00            26/1/2565 CNTR-00307/65 1
กองการศึกษา เดือน กุมภาพันธ์ 65

28 1501900075737 นายสุทธิพงศ์  ใจซ่ือ จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            25/1/2565 CNTR-00320/65 1
ปฏิบัติงานด้านกู้ชีพ กู้ภัย รวมท้ัง
งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เดือน ก.พ.65

29 1560100460830 นายพีรวิชญ์  ฟักทอง จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            25/1/2565 CNTR-00321/65 1
ปฏิบัติงานด้านกู้ชีพ กู้ภัย รวมท้ัง
งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เดือน ก.พ.65

30 3501500351150 นางนงนุช  ไชยารักษา จ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงาน 8,000.00            26/1/2565 CNTR-00310/65 1
กองการศึกษาแม่บ้านศพด.ไชยสถาน

เดือน ก.พ.2565
31 1501200098688 นายเสกสรร  อินถาเขียว จ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงาน 9,000.00            26/1/2565 CNTR-00311/65 1

กองการศึกษา ธุรการศูนย์พัฒนา
 เด็กเล็กต าบลไชยสถาน ก.พ.65

32 3510100100686 นางสาวโสภิดา  แดงสัก จ้างเหมาแรงงานช่วยปฏิบัติงาน 9,000.00            28/1/2565 CNTR-00315/65 1
จัดเก็บขยะมูลฝอยและท าปุ๋ยหมัก
ประจ าเดือน ก.พ.2565

33 3501900668637 นายสมศักด์ิ  คุณรังษี จ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานจัดเก็บ 9,000.00            28/1/2565 CNTR-00316/65 1
ขยะมูลฝอยและท าปุ๋ยหมัก 
เดือน ก.พ.2565

34 1509900593981 นายจิรพันธ์ุ จันตามณี จ้างเหมาบุคคล ปฏิบัติหน้าท่ี 9,000.00            28/1/2565 CNTR-00314/65 1
ช่วยเหลือธุรการงานส่งเสริม
สุขภาพฯ เดือน ก.พ.2565



วันท่ี เลขท่ี

ล าดับท่ี
(1)

เอกสารอ้างอิง (6)เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/เลข
ประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
(4)

 จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เหตุผลสนับสนุน
(7)

35 1100400856139 นางสาววารีรัตน์  กันยา จ้างเหมาบุคคล ปฏิบัติหน้าท่ี 9,000.00            28/1/2565 CNTR-00313/65 1
ช่วยเหลือธุรการงานส่งเสริม
สุขภาพฯ, LTCเดือน ก.พ.2565

36 0505543001491 บริษัท บิลเล่ียนออยล์ จ ากัด วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 30,000.00         28/1/2565 CNTR-00312/65 1
กองสาธารณสุขฯ เดือน ก.พ. 65

37 3501900618923 นายสมศักด์ิ  เจริญ จ้างเหมาดูแล บ ารุงรักษา ท าความ 1,500.00            9/2/2565 CNTR-00331/65 1
สะอาดสุสานและฌาปนสถานให้
พร้อมใช้งานประกอบพิธีฌาปนกิจศพ

(รายนางค าปิน แสงมะโน)อายุ85ปี
38 1509900757169 นางสาวมณฑิรา  ภิญโญค า จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            23/2/2565 CNTR-00349/65 1

ปฏิบัติงานสวัสดิการและพัฒนาสังคม

เดือน มี.ค.2565
39 1520600074106 นางสาวพิมพ์ขวัญ  นาทีสิริกุล จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            23/2/2565 CNTR-00350/65 1

ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าท่ี 
เดือน มี.ค.2565

40 2580400024103 นางสาวศุรินรัตน์ คงด า จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            23/2/2565 CNTR-00351/65 1
ปฏิบัติงานธุรการ 
เดือน มี.ค.2565

41 1509901551700 นางสาวลภัสรดา  ธนกุลพิชชาภา จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            23/2/2565 CNTR-00352/65 1
ปฏิบัติงานธุรการฝ่ายบริหาร
เดือน มี.ค.2565

42 3501900620049 นางยุพิณ  สไตรท์ จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            23/2/2565 CNTR-00353/65 1
ปฏิบัติงานท าความสะอาดอาคาร
ส านักงานเทศบาล เดือน มี.ค.65

43 3501900625784 นางฟ้ามุ่ย  จันตามณี จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            23/2/2565 CNTR-00354/65 1
ปฏิบัติงานท าความสะอาดอาคาร
ส านักงานเทศบาล เดือน มี.ค.65



วันท่ี เลขท่ี

ล าดับท่ี
(1)

เอกสารอ้างอิง (6)เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/เลข
ประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
(4)

 จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เหตุผลสนับสนุน
(7)

44 3501200270231 นายวสันต์  สุริยะวงค์วรรณ จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            23/2/2565 CNTR-00355/65 1
ปฏิบัติงานท าความสะอาดอาคาร
ส านักงานเทศบาล เดือน มี.ค.65

45 0505543001491 บริษัท บิลเล่ียนออยล์ จ ากัด วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 15,716.25         25/2/2565 CNTR-00372/65 1
ส านักปลัด เดือน มีนาคม 65

46 2501901021051 นายจิรพงษ์ กองอินทร์ จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            28/2/2565 CNTR-00373/65 1
ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เดือน มี.ค.2565

47 0505543001491 บริษัท บิลเล่ียนออยล์ จ ากัด วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,000.00            28/2/2565 CNTR-00361/65 1
กองคลัง เดือน มีนาคม 2565

48 0505543001491 บริษัท บิลเล่ียนออยล์ จ ากัด วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 30,000.00         28/1/2565 CNTR-00370/65 1
กองสาธารณสุขฯ เดือน มี.ค 65

49 0505543001491 บริษัท บิลเล่ียนออยล์ จ ากัด วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,000.00            28/2/2565 CNTR-00386/65 1
กองช่างเดือน มีนาคม 65

50 0505543001491 บริษัท บิลเล่ียนออยล์ จ ากัด วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,000.00            28/2/2565 CNTR-00381/65 1
กองการศึกษา เดือน มี.ค 65

51 1509970153581 นายจีรเมธ  ธรรมปัญญา จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            28/2/2565 CNTR-00374/65 1
ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เดือน มี.ค..2565

52 1501901108639 นายณัฐวุฒิ  สุภาคุณ จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            28/2/2565 CNTR-00376/65 1
ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เดือน มี.ค.2565

53 1500800080592 นายธนัยพร  มอรูวี จ้างเหมาบุคคลเพ่ือการปฏิบัติงาน 9,000.00            28/2/2565 CNTR-00377/65 1
ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เดือน มี.ค.2565
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54 3501900006260 นายนนท์ชัย  ชัยเนตร จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            28/2/2565 CNTR-00378/65 1
ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เดือน มี.ค.2565

55 1130300131191 น.ส.รัตติยากร  พักแพง จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าท่ี 9,000.00            25/2/2565 CNTR-00360/65 1
ช่วยปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
เดือน มี.ค.2565

56 1505200002790 นายณัลทวัฒน์  สมธรรม จ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงาน 9,000.00            25/2/2565 CNTR-00357/65 1
พัฒนาและจัดเก็บรายได้ และ
งานแผนท่ีภาษีฯ เดือน มี.ค.2565

57 1505200043231 นางสาววัชราภรณ์ ชัยชมภู จ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงาน 9,000.00            25/2/2565 CNTR-00358/65 1
พัฒนาและจัดเก็บรายได้ และ
งานแผนท่ีภาษีฯ เดือน มี.ค.2565

58 8502076036297 นายปิยะ  ค าหม้ัน จ้างเหมาบุคคล ปฏิบัติหน้าท่ีช่วย 8,217.30            25/2/2565 CNTR-00359/65 1
ปฏิบัติงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
งานด้านแผนท่ีภาษีฯ เดือน มี.ค.65

59 3500100345727 นายประพันธ์  ใจคะจัด จ้างเหมาดูแล บ ารุงรักษา ท าความ 1,500.00            28/2/2565 CNTR-00375/65 1
สะอาดสุสานและฌาปนสถานให้
พร้อมใช้งานประกอบพิธีฌาปนกิจศพ

(รายนางเก๋ียง ระวิโล)อายุ84 ปี
60 1501200098688 นายเสกสรร  อินถาเขียว จ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงาน 9,000.00            28/2/2565 CNTR-00380/65 1

กองการศึกษา ธุรการศูนย์พัฒนา
 เด็กเล็กต าบลไชยสถาน มี.ค.65

61 3501500351150 นางนงนุช  ไชยารักษา จ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงาน 8,000.00            28/2/2565 CNTR-00379/65 1
กองการศึกษาแม่บ้านศพด.ไชยสถาน

เดือน มี.ค.2565
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62 1509966251077 นายศักย์ภสิทธ์ิ  กองตา จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            25/2/2565 CNTR-00362/65 1
ปฏิบัติงานด้านกู้ชีพ กู้ภัย รวมท้ัง
งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เดือน มี.ค.65

63 1560100460830 นายพีรวิชญ์  ฟักทอง จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            25/1/2565 CNTR-00363/65 1
ปฏิบัติงานด้านกู้ชีพ กู้ภัย รวมท้ัง
งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เดือน มี.ค.65

64 1580300080941 นายเสฎฐวุฒิ  อุปละ จ้างเหมาบุคคลเพ่ือการปฏิบัติงาน 9,000.00            25/2/2565 CNTR-00364/65 1
ปฏิบัติงานด้านกู้ชีพ กู้ภัย รวมท้ัง
งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เดือน มี.ค65

65 1501900075737 นายสุทธิพงศ์  ใจซ่ือ จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            25/2/2565 CNTR-00365/65 1
ปฏิบัติงานด้านกู้ชีพ กู้ภัย รวมท้ัง
งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เดือน มี.ค.65

66 1100400856139 นางสาววารีรัตน์  กันยา จ้างเหมาบุคคล ปฏิบัติหน้าท่ี 9,000.00            25/2/2565 CNTR-00366/65 1
ช่วยเหลือธุรการงานส่งเสริม
สุขภาพฯ, LTCเดือน มี.ค.2565

67 1509900593981 นายจิรพันธ์ุ จันตามณี จ้างเหมาบุคคล ปฏิบัติหน้าท่ี 9,000.00            25/2/2565 CNTR-00367/65 1
ช่วยเหลือธุรการงานส่งเสริม
สุขภาพฯ เดือน มี.ค.2565

68 3501900668637 นายสมศักด์ิ  คุณรังษี จ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานจัดเก็บ 9,000.00            25/2/2565 CNTR-00368/65 1
ขยะมูลฝอยและท าปุ๋ยหมัก 
เดือน มี.ค.2565

69 3510100100686 นางสาวโสภิดา  แดงสัก จ้างเหมาแรงงานช่วยปฏิบัติงาน 9,000.00            25/2/2565 CNTR-00371/65 1
จัดเก็บขยะมูลฝอยและท าปุ๋ยหมัก
ประจ าเดือน มี.ค.2565

70 1509900757169 นางสาวมณฑิรา  ภิญโญค า จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            10/3/2565 CNTR-00405/65 1
ปฏิบัติงานสวัสดิการและพัฒนาสังคม

เดือน เม.ย2565
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71 1520600074106 นางสาวพิมพ์ขวัญ  นาทีสิริกุล จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            10/3/2565 CNTR-00406/65 1
ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าท่ี 
เดือน เม.ย.2565

72 2580400024103 นางสาวศุรินรัตน์ คงด า จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            10/3/2565 CNTR-00407/65 1
ปฏิบัติงานธุรการ 
เดือน เม.ย.2565

73 1509901551700 นางสาวลภัสรดา  ธนกุลพิชชาภา จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            10/3/2565 CNTR-00408/65 1
ปฏิบัติงานธุรการฝ่ายบริหาร
เดือน เม.ย.2565

74 3501900620049 นางยุพิณ  สไตรท์ จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            10/3/2565 CNTR-00409/65 1
ปฏิบัติงานท าความสะอาดอาคาร
ส านักงานเทศบาล เดือน เม.ย.65

75 3501900625784 นางฟ้ามุ่ย  จันตามณี จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            10/3/2565 CNTR-00410/65 1
ปฏิบัติงานท าความสะอาดอาคาร
ส านักงานเทศบาล เดือน เม.ย.65

76 3501200270231 นายวสันต์  สุริยะวงค์วรรณ จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            11/3/2565 CNTR-00411/65 1
ปฏิบัติงานท าความสะอาดอาคาร
ส านักงานเทศบาล เดือน เม.ย.65

77 2501901021051 นายจิรพงษ์ กองอินทร์ จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            11/3/2565 CNTR-00412/65 1
ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เดือน เม.ย.2565

78 1509970153581 นายจีรเมธ  ธรรมปัญญา จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            11/3/2565 CNTR-000413/65 1
ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เดือน เม.ย.2565

79 1501901108639 นายณัฐวุฒิ  สุภาคุณ จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            11/3/2565 CNTR-00414/65 1
ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เดือน เม.ย.2565
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80 1500800080592 นายธนัยพร  มอรูวี จ้างเหมาบุคคลเพ่ือการปฏิบัติงาน 9,000.00            11/3/2565 CNTR-00415/65 1
ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เดือน เม.ย.2565

81 3501900006260 นายนนท์ชัย  ชัยเนตร จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            11/3/2565 CNTR-00416/65 1
ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เดือน เม.ย.2565

82 35001100345727 นายประพันธ์  ใจคะจัด จ้างเหมาดูแล บ ารุงรักษา ท าความ 1,500.00            11/3/2565 CNTR-00417/65 1
สะอาดสุสานและฌาปนสถานให้
พร้อมใช้งานประกอบพิธีฌาปนกิจศพ

(ราย นายสุ่ม ชัยยศ) อายุ 70 ปี
83 0505543001491 บริษัท บิลเล่ียนออยล์ จ ากัด วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 15,716.25         14/3/2565 CNTR-00420/65 1

ส านักปลัด เดือน เมษายน 2565
84 35001100345727 นายประพันธ์  ใจคะจัด จ้างเหมาดูแล บ ารุงรักษา ท าความ 1,500.00            22/3/2565 CNTR-00431/65 1

สะอาดสุสานและฌาปนสถานให้
พร้อมใช้งานประกอบพิธีฌาปนกิจศพ

(ราย นายจ านง บุญชัย) อายุ 61 ปี
85 0505543001491 บริษัท บิลเล่ียนออยล์ จ ากัด วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,000.00            24/3/2565 CNTR-00437/65 1

กองคลัง เดือนเมษายน 65
86 0505543001491 บริษัท บิลเล่ียนออยล์ จ ากัด วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 30,000.00         24/3/2565 CNTR-00442/65 1

กองสาธารณสุขฯเดือนเมษายน 65
87 0505543001491 บริษัท บิลเล่ียนออยล์ จ ากัด วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,000.00            24/3/2565 CNTR-00420/65 1

กองช่างเดือน เมษายน 65
88 0505543001491 บริษัท บิลเล่ียนออยล์ จ ากัด วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,000.00            24/3/2565 CNTR-00452/65 1

กองการศึกษา เดือน มี.ค 65
89 1130300131191 น.ส.รัตติยากร  พักแพง จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าท่ี 9,000.00            24/3/2565 CNTR-00440/65 1

ช่วยปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
เดือน เม.ย.2565
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90 1505200043231 นางสาววัชราภรณ์ ชัยชมภู จ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงาน 9,000.00            24/3/2565 CNTR-00439/65 1
พัฒนาและจัดเก็บรายได้ และ
งานแผนท่ีภาษีฯ เดือน เม.ย.2565

91 8502076036297 นายปิยะ  ค าหม้ัน จ้างเหมาบุคคล ปฏิบัติหน้าท่ีช่วย 9,000.00            24/3/2565 CNTR-00438/65 1
ปฏิบัติงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
งานด้านแผนท่ีภาษีฯ เดือนเม.ย.65

92 1509900593981 นายจิรพันธ์ุ จันตามณี จ้างเหมาบุคคล ปฏิบัติหน้าท่ี 9,000.00            24/3/2565 CNTR-00443/65 1
ช่วยเหลือธุรการงานส่งเสริม
สุขภาพฯ เดือนเม.ย.2565

93 1100400856139 นางสาววารีรัตน์  กันยา จ้างเหมาบุคคล ปฏิบัติหน้าท่ี 9,000.00            24/3/2565 CNTR-00444/65 1
ช่วยเหลือธุรการงานส่งเสริม
สุขภาพฯ, LTCเดือน เม.ย.2565

94 1560100460830 นายพีรวิชญ์  ฟักทอง จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            24/3/2565 CNTR-00445/65 1
ปฏิบัติงานด้านกู้ชีพ กู้ภัย รวมท้ัง
งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เดือน เม.ย.65

95 1580300080941 นายเสฎฐวุฒิ  อุปละ จ้างเหมาบุคคลเพ่ือการปฏิบัติงาน 9,000.00            24/3/2565 CNTR-00446/65 1
ปฏิบัติงานด้านกู้ชีพ กู้ภัย รวมท้ัง
งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เดือนเม.ย.65

96 1509966251077 นายศักย์ภสิทธ์ิ  กองตา จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            24/3/2565 CNTR-00447/65 1
ปฏิบัติงานด้านกู้ชีพ กู้ภัย รวมท้ัง
งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เดือนเม.ย.65

97 1501900075737 นายสุทธิพงศ์  ใจซ่ือ จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ 9,000.00            24/3/2565 CNTR-00448/65 1
ปฏิบัติงานด้านกู้ชีพ กู้ภัย รวมท้ัง
งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เดือนเม.ย.65

98 3501900668637 นายสมศักด์ิ  คุณรังษี จ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานจัดเก็บ 9,000.00            24/3/2565 CNTR-00449/65 1
ขยะมูลฝอยและท าปุ๋ยหมัก 
เดือนเม.ย.2565



วันท่ี เลขท่ี

ล าดับท่ี
(1)

เอกสารอ้างอิง (6)เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/เลข
ประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
(4)

 จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เหตุผลสนับสนุน
(7)

99 3510100100686 นางสาวโสภิดา  แดงสัก จ้างเหมาแรงงานช่วยปฏิบัติงาน 9,000.00            24/3/2565 CNTR-00450/65 1
จัดเก็บขยะมูลฝอยและท าปุ๋ยหมัก
ประจ าเดือนเม.ย.2565

100 3501500351150 นางนงนุช  ไชยารักษา จ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงาน 8,000.00            25/3/2565 CNTR-00453/65 1
กองการศึกษาแม่บ้านศพด.ไชยสถาน

เดือน เม.ย.2565
101 1501200098688 นายเสกสรร  อินถาเขียว จ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงาน 9,000.00            25/3/2565 CNTR-00454/65 1

กองการศึกษา ธุรการศูนย์พัฒนา
 เด็กเล็กต าบลไชยสถาน เม.ย.65

866,566.05       

(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


