


เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร จ ำนวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ ำตัวประชำชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ี เลขท่ี

1 0473534000125 หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอำกำศอ ำนวย ซ้ือน้ ำมัน(งำนบริหำร) ประจ ำเดือน ตุลำคม 2563 8,100 1-ต.ค.-63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี1/2564
ของส ำนักปลัดเทศบำล

2 0473534000125 หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอำกำศอ ำนวย ซ้ือน้ ำมัน(งำนป้องกัน) ประจ ำเดือน ตุลำคม 2563 2,140 1-ต.ค.-63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี2/2564
ของส ำนักปลัดเทศบำล

3 0473534000125 หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอำกำศอ ำนวย ซ้ือน้ ำมัน ประจ ำเดือน ตุลำคม 2563 1,880 1-ต.ค.-63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี4/2564
ของกองช่ำง

4 0473534000125 หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอำกำศอ ำนวย ซ้ือน้ ำมัน ประจ ำเดือน ตุลำคม 2563 15,480 1-ต.ค.-63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี5/2564
ของกองสำธำรณสุขฯ

5 0473534000125 หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอำกำศอ ำนวย ซ้ือน้ ำมัน ประจ ำเดือน ตุลำคม 2563 80 1-ต.ค.-63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี6/2564
ของกองกำรศึกษำ

6 0473534000125 หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอำกำศอ ำนวย ซ้ือน้ ำมัน ประจ ำเดือน ตุลำคม 2563 70 1-ต.ค.-63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี7/2564
ของกองวิชำกำรและแผนงำน

7 0473534000125 หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอำกำศอ ำนวย ซ้ือน้ ำมัน ประจ ำเดือน ตุลำคม 2563 80 1-ต.ค.-63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี8/2564
ของกองสวัสดิกำร

8 1471100009081 ร้ำนโชคอนุพล ซ้ือน้ ำด่ืม ประจ ำเดือน ตุลำคม 2563 2,750 1-ต.ค.-63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี9/2564
ของส ำนักปลัดเทศบำล

9 3471100167839 หจก.ต้ังขำยดีแฮง จัดซ้ือวัสดุลอยกระทง 4,297 22-ต.ค.-63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี10/2564
ของกองกำรศึกษำ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563)

เทศบาลต าบลอากาศอ านวย

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
เอกสำรอ้ำงอิง



เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร จ ำนวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ ำตัวประชำชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ี เลขท่ีล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

เอกสำรอ้ำงอิง

10 0473534000125 หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอำกำศอ ำนวย ซ้ือน้ ำมัน(งำนบริหำร) ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2563 8,000 2-พ.ย.-63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี12/2564
ของส ำนักปลัดเทศบำล

11 0473534000125 หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอำกำศอ ำนวย ซ้ือน้ ำมัน(งำนป้องกัน,เทศกิจ) ประจ ำเดือน 3,140 2-พ.ย.-63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี13/1/2564
พฤศจิกำยน 2563 ของส ำนักปลัดเทศบำล

12 0473534000125 หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอำกำศอ ำนวย น้ ำมันตำมโครงกำรป้องกันและควบคุวโรคติดต่อ 1,108 2-พ.ย.-63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี14/2564
ของกองสำธำรณสุขฯ

13 0473534000125 หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอำกำศอ ำนวย ซ้ือน้ ำมัน ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 2563 2,060 2-พ.ย.-63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี15/2564
ของกองช่ำง

14 0473534000125 หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอำกำศอ ำนวย ซ้ือน้ ำมัน ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 2563 14,720 2-พ.ย.-63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี16/2564
ของกองสำธำรณสุขฯ

15 0473534000125 หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอำกำศอ ำนวย ซ้ือน้ ำมัน ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 2563 160 2-พ.ย.-63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี17/2564
ของกองกำรศึกษำ

16 0473534000125 หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอำกำศอ ำนวย ซ้ือน้ ำมัน ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 2563 80 2-พ.ย.-63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี19/25462
ของกองสวัสดิกำร

17 1471100009081 ร้ำนโชคอนุพล ซ้ือน้ ำด่ืม ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 2563 2,730 2-พ.ย.-63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี20/2564
ของส ำนักปลัดเทศบำล

18 1470500006436 ครูอรทัยบ้ำนสกรีน วัสดุอุปกรณ์งำนแข่งบำส 1,400 3-พ.ย.-63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี21/2564
ของกองกำรศึกษำ

19 3410601186991 ดำรำพร ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผน 1,350 23-พ.ย.-63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี30/2564
ชุมชน ของกองสวัสดิกำร

19 0473534000125 หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอำกำศอ ำนวย ซ้ือน้ ำมัน(งำนบริหำร) ประจ ำเดือน ธันวำคม 2563 13,240 1-ธ.ค.-63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี32/2564
ของส ำนักปลัดเทศบำล



เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร จ ำนวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ ำตัวประชำชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ี เลขท่ีล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

เอกสำรอ้ำงอิง

20 0473534000125 หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอำกำศอ ำนวย ซ้ือน้ ำมัน(งำนป้องกัน,) ประจ ำเดือน 7,000 1-ธ.ค.-63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี33/2564
ธันวำคม 2563 ของส ำนักปลัดเทศบำล

21 0473534000125 หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอำกำศอ ำนวย ซ้ือน้ ำมัน ประจ ำเดือน ธันวำคม 2563 120 1-ธ.ค.-63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี34/2564
ของกองคลัง

22 0473534000125 หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอำกำศอ ำนวย ซ้ือน้ ำมัน ประจ ำเดือน ธันวำคม 2563 4,880 1-ธ.ค.-63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี35/2564
ของกองช่ำง

23 0473534000125 หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอำกำศอ ำนวย ซ้ือน้ ำมัน ประจ ำเดือน ธันวำคม 2563 16,280 1-ธ.ค.-63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี36/2564
ของกองสำธำรณสุขฯ

24 0473534000125 หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอำกำศอ ำนวย ซ้ือน้ ำมัน ประจ ำเดือน ธันวำคม 2563 160 1-ธ.ค.-63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี37/2564
ของกองกำรศึกษำ

25 0473534000125 หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอำกำศอ ำนวย ซ้ือน้ ำมัน ประจ ำเดือน ธันวำคม 2563 80 1-ธ.ค.-63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี39/2564
ของกองสวัสดิกำร

26 1471100009081 ร้ำนโชคอนุพล ซ้ือน้ ำด่ืม ประจ ำเดือน ธันวำคม 2563 2,665 1-ธ.ค.-63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี40/2564
ของส ำนักปลัดเทศบำล

27 3479900011458 ร้ำนวัฒนำกำรพิมพ์ ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 3,500 3-ธ.ค.-63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี42/2564

28 3471100167839 ร้ำนถุงเงิน ซ้ือวัสดุโครงกำรอำหำรปลอดภัย 3,625 16-ธ.ค.-63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี46/2564

29 473561000459 หจก.ธนพลดีไซด์แอนมีเดีย จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยแสดงควำมยินดีกับบัณฑิต 1,728 9-ต.ค.-63 ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี1/2564
ของกองวิชำกำรและแผนงำน

30 3469900048211 นำยวรำธร จงใจภัคดี จัดท ำพวงมำลัยดอกไม้สด 1,000 12-ต.ค.-63 ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี2/2564
ของส ำนักปลัดเทศบำล



เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร จ ำนวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ ำตัวประชำชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ี เลขท่ีล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

เอกสำรอ้ำงอิง

31 3471100164058 ร้ำนดีดีคอมพิวเตอร์ จ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ีส ำนักงำนครุภัณฑ์ 1,670 15-ต.ค.-63 ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี3/2564
คอมพิวเตอร์ ของกองสวัสดิกำร

32 3409900719353 ร้ำนใจดีอิงค์เจ็ด จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ตำมโครงกำรจัดงำน 1,200 22-ต.ค.-63 ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี4/2564
ประเพณีลอยกระทง ของกองกำรศึกษำ

33 3471100113852 นำยโยธิน ชำยกวด จัดเหมำเคร่ืองเสียงตำมโครงกำรจัดงำนประเพณีลอย 4,500 22-ต.ค.-63 ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี5/2564
กระทง ของกองกำรศึกษำ

34 3469900048211 นำยวรำธร จงใจภัคดี จัดท ำพวงมำลัยดอกไม้สด 1,000 22-ต.ค.-63 ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี6/2564
ของส ำนักปลัดเทศบำล

35 3479900215762 ร้ำนสกลนครบล็อค จ้ำงจัดท ำตรำยำง 1,910 22-ต.ค.-63 ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี7/2564
ของส ำนักปลัดเทศบำล

36 5471100005703 ร้ำนอู่ต๋ึงอะไหล่ยนต์ ซ่อมเปล่ียนอะไหล่รถตู้ 4,600 22-ต.ค.-63 ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี8/2564
ของส ำนักปลัดเทศบำล

37 5471100005704 ร้ำนอู่ต๋ึงอะไหล่ยนต์ จ้ำงเหมำเปล่ียนน้ ำมันเคร่ืองรถบรรทุกขยะ 2,850 30-ต.ค.-63 ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี9/2564
ทะเบียน 80-7936 สกลคร ของกองสำธำรณสุขฯ

38 5471100005705 ร้ำนอู่ต๋ึงอะไหล่ยนต์ จ้ำงเหมำซ่อมเปล่ียนอะไหล่รถบรรทุกกะบะ 1,110 30-ต.ค.-63 ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี10/2564
ทะเบียน บต 3872 สกลนคร กองสำธำรณสุข

39 3471100025155 นำงถำวร เพริศแก้ว จ้ำงประกอบอำหำรประชุมสภำฯ 2,520 30-ต.ค.-63 ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี11/2564

40 1471100111870 ร้ำนป้ำยยุทธนำอิงค์เจ็ท จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำย 900 3-พ.ย.-63 ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี12/2564
ของกองกำรศึกษำ

41 1471100055163 นำยพรเทพ แง่มสุรำช จ้ำงเหมำเคร่ืองเสียง 1,200 3-พ.ย.-63 ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี13/2564
ของกองกำรศึกษำ



เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร จ ำนวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ ำตัวประชำชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ี เลขท่ีล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

เอกสำรอ้ำงอิง

42 1471100111870 ร้ำนป้ำยยุทธนำอิงค์เจ็ท จ้ำงท ำป้ำยโครงกำรสังคมสงเครำะห์ 750 25-พ.ย.-63 ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี16/2564
ของกองสวัสดิกำร

43 1471100111871 ร้ำนป้ำยยุทธนำอิงค์เจ็ท จ้ำงท ำป้ำยโครงกำรสนับสนุนคนพิกำร 1,200 25-พ.ย.-63 ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี17/2564
ของกองสวัสดิกำร

44 1640701194599 ช้ำงเจริญพำณิชย์ ซ่อมเล่ือยยนต์ 1,240 25-พ.ย.-63 ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี18/2564
ของส ำนักปลัดเทศบำล

45 3471100025155 นำงถำวร เพริศแก้ว จ้ำงประกอบอำหำรเพ่ือรับรองประชุมสภำ 2,520 27-พ.ย.-63 ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี19/2564
ของส ำนักปลัดเทศบำล

46 3620500119987 ไพรินก๊อปป้ี จ้ำงถ่ำยเอกสำร 4,725 1-ธ.ค.-63 ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี22/2564
ของส ำนักปลัดเทศบำล

47 3471100164058 ร้ำนดีดี คอมพิวเตอร์ จ้ำงซ่อมคอมพิวเตอร์ 1,650 3-ธ.ค.-63 ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี23/2564
ของกองวิชำกำรและแผนงำน

48 3479900215762 ร้ำนสกลนครบล็อก จ้ำงท ำตรำยำง 660 4-ธ.ค.-63 ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี24/2564
ของกองวิชำกำรและแผนงำน

49 3469900048211 นำยวรำธร จงใจภัคดี จ้ำงท ำพำนดอกไม้สด 800 4-ธ.ค.-63 ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี25/2564
ของส ำนักปลัดเทศบำล

50 3471100163396 นำยธนำกร แพงศรีทำ จ้ำงเหมำซ่อมเปล่ียนอะไหล่รถบรรทุกกะบะ 2,500 8-ธ.ค.-63 ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี27/2564
ทะเบียน บต 3872 สกลนคร กองสำธำรณสุข

51 5471100005705 ร้ำนอู่ต๋ึงอะไหล่ยนต์ จ้ำงเหมำเปล่ียนน้ ำมันเคร่ืองถบรรทุกขยะ 2,890 9-ธ.ค.-63 ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี28/2564
ทะเบียน 81-5174 ของกองสำธำรณสุข

52 3471100164058 ร้ำนดีดี คอมพิวเตอร์ จ้ำงเหมำเปล่ียนอะไหล่ครุภัณฑ์คอมพิวเอตร์ 1,150 9-ธ.ค.-63 ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี29/2564
ของส ำนักปลัดเทศบำล
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53 5471100005705 ร้ำนอู่ต๋ึงอะไหล่ยนต์ จ้ำงเหมำเปล่ียนถ่ำยน้ ำมันเคร่ืองอะไหล่รถตู้ 3,560 9-ธ.ค.-63 ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี30/2564
ทะเบียน นข 1860 สกลนคร ของส ำนักปลัดเทศบำล

54 3409900719353 ร้ำนใจดีอิงค์เจ็ด จ้ำงท ำป้ำยไวนิลตำมโครงกำรอำหำรปลอดภัย 800 16-ธ.ค.-63 ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี31/2564
ของกองสำธำรณสุข

55 3471100012631 ร้ำนบ้ำนป้ำย ป้ำยก ำหนดพ้ืนท่ี 1,920 16-ธ.ค.-63 ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี33/2564
ของกองวิชำกำรและแผนงำน

56 3471100011430 ร้ำนสมคิดอิเล็กทรอนิกส์ จ้ำงซ่อมหอกระจำยข่ำว ช.6 720 17-ธ.ค.-63 ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี34/2564
ของกองวิชำกำรและแผนงำน

57 1471100015269 นำยเอกรัตน์ แง่มสุรำช จ้ำงบริกำรแรงงำนในกำรปฏิบัติงำนช่วยส ำรวจ 84,000 1-ต.ค.-63 สัญญำจ้ำงเหมำ 1/2564
และควบคุมงำนก่อสร้ำง ของกองช่ำง ลว.  1 ต.ค. 2564

58 147110067891 นำยณัฐพงศ์ เผำวงศ์ษำ จ้ำงบริกำรแรงงำนในกำรปฏิบัติงำนช่วยออกแบบ 84,000 1-ต.ค.-63 สัญญำจ้ำงเหมำ 2/2564
เขียนแบบ ของกองช่ำง ลว.  1 ต.ค. 2564

59 1471100073030 นำงสำวอมรรัตน์ คิอินธิ จ้ำงบริกำรแรงงำนในกำรปฏิบัติงำนช่วยออกแบบ 84,000 1-ต.ค.-63 สัญญำจ้ำงเหมำ 3/2564
เขียนแบบ ของกองช่ำง ลว.  1 ต.ค. 2564

60 1471100080966 นนำยอธิวัฒน์ เหง้ำละคร จ้ำงบริกำรแรงงำนในกำรปฏิบัติงำนซ่อมแซมถนน 84,000 1-ต.ค.-63 สัญญำจ้ำงเหมำ 4/2564
อำคำร สถำนท่ี ของกองช่ำง ลว.  1 ต.ค. 2564

61 1470500104942 นำยจักรพงศ์ คุณสิงห์ จ้ำงบริกำรแรงงำนในกำรปฏิบัติงำนซ่อมแซมถนน 84,000 1-ต.ค.-63 สัญญำจ้ำงเหมำ 5/2564
อำคำร สถำนท่ี ของกองช่ำง ลว.  1 ต.ค. 2564

62 1471100047781 นำยศุภเชษฐ์ ชำยกวด จ้ำงบริกำรแรงงำนในกำรปฏิบัติงำนซ่อมแซมบ ำรุง 84,000 1-ต.ค.-63 สัญญำจ้ำงเหมำ 6/2564
รักษำระบบไฟฟ้ำสำธำรณะ ของกองช่ำง ลว.  1 ต.ค. 2564

63 1471100104233 นำยพรชัย วงศ์วันดี รับจ้ำงบริกำรแรงงำนดูแลสวนสำธำรณะลำนรวมใจ 84,000 1-ต.ค.-63 สัญญำจ้ำงเหมำ 7/2564
ไทโย้ยและหน้ำรพ.อำกำศอ ำนวย ของกองช่ำง ลว.  1 ต.ค. 2564
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64 1471100113658 นำยสินธุวัตร เพริศแก้ว รับจ้ำงบริกำรแรงงำนดูแลสวนสำธำรณะริมตล่ิง 84,000 1-ต.ค.-63 สัญญำจ้ำงเหมำ 8/2564
ล้ ำยำมและสวนชุ้มเฉลิมพระเกียรติ ของกองช่ำง ลว.  1 ต.ค. 2564

65 1471100168096 นำยปรีชำ ชำเหลำ รับจ้ำงบริกำรแรงงำนดูแลสวนสำธำรณะภูมิทัศน์ 84,000 1-ต.ค.-63 สัญญำจ้ำงเหมำ 9/2564
ท้ำยเข่ือนและสวนสำธำรณะ ของกองช่ำง ลว.  1 ต.ค. 2564

66 3471100206796 นำยอำกำศ อุตรหงษ์ รับจ้ำงบริกำรแรงงำนดูแลสวนสำธำรณะริมตล่ิงล ำ 84,000 1-ต.ค.-63 สัญญำจ้ำงเหมำ 10/2564
น้ ำยำมและสวนสำธำรณะไปรษณีย์ ของกองช่ำง ลว.  1 ต.ค. 2564

67 3471100017853 นำยอำรุณ วงศ์วันดี จ้ำงแรงงำนดูแลรักษำควำมสะอำดในตลำดสด 84,000 1-ต.ค.-63 สัญญำจ้ำงเหมำ 11/2564
เทศบำล1 ของกองสำธำรณสุขฯ ลว.  1 ต.ค. 2564

68 1471100016300 นำยจันทร์หอม สำยธิไชย จ้ำงแรงงำนดูแลรักษำควำมสะอำดในตลำดสด 84,000 1-ต.ค.-63 สัญญำจ้ำงเหมำ 12/2564
เทศบำล1 ของกองสำธำรณสุขฯ ลว.  1 ต.ค. 2564

69 3102300017834 นำงอนงค์ ลุนลำ จ้ำงแรงงำนดูแลรักษำควำมสะอำดในตลำดสด 84,000 1-ต.ค.-63 สัญญำจ้ำงเหมำ 13/2564
เทศบำล1 ของกองสำธำรณสุขฯ ลว.  1 ต.ค. 2564

70 1471100049775 นำยศรชัย ใครบุตร จ้ำงแรงงำนดูแลรักษำควำมสะอำดในชุมชน 84,000 1-ต.ค.-63 สัญญำจ้ำงเหมำ 14/2564
ของกองสำธำรณสุขฯ ลว.  1 ต.ค. 2564

70 3471100489887 นำยสุริยำ อินธิสิทธ์ิ จ้ำงแรงงำนดูแลรักษำควำมสะอำดในชุมชน 84,000 1-ต.ค.-63 สัญญำจ้ำงเหมำ 15/2564
ของกองสำธำรณสุขฯ ลว.  1 ต.ค. 2564

71 3471100020005 นำยพรชัย วงศ์วันดี จ้ำงแรงงำนดูแลรักษำควำมสะอำดในชุมชน 84,000 1-ต.ค.-63 สัญญำจ้ำงเหมำ 16/2564
ของกองสำธำรณสุขฯ ลว.  1 ต.ค. 2564

72 1471100105833 นำยนพดล พรมบุตร จ้ำงแรงงำนดูแลรักษำควำมสะอำดในชุมชน 84,000 1-ต.ค.-63 สัญญำจ้ำงเหมำ 17/2564
ของกองสำธำรณสุขฯ ลว.  1 ต.ค. 2564

73 1471100117246 นำยบุญน้อม เพริศแก้ว จ้ำงแรงงำนดูแลรักษำควำมสะอำดในชุมชน 84,000 1-ต.ค.-63 สัญญำจ้ำงเหมำ 18/2564
ของกองสำธำรณสุขฯ ลว.  1 ต.ค. 2564
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74 3471100027352 นำยพรชัย งวงค ำนำม จ้ำงแรงงำนดูแลรักษำควำมสะอำดในชุมชน 84,000 1-ต.ค.-63 สัญญำจ้ำงเหมำ 19/2564
ของกองสำธำรณสุขฯ ลว.  1 ต.ค. 2564

75 1471100176048 นำงสำวดลใจ คิอินธิ จ้ำงแรงงำนดูแลรักษำควำมสะอำดในชุมชน 84,000 1-ต.ค.-63 สัญญำจ้ำงเหมำ 20/2564
ของกองสำธำรณสุขฯ ลว.  1 ต.ค. 2564

76 3471100165585 นำยครองศักด์ิ แง่มสุรำช จ้ำงแรงงำนดูแลรักษำควำมสะอำดในชุมชน 84,000 1-ต.ค.-63 สัญญำจ้ำงเหมำ 21/2564
ของกองสำธำรณสุขฯ ลว.  1 ต.ค. 2564

77 3471100170392 นำยสมควร เค่ียงค ำผง จ้ำงแรงงำนดูแลรักษำควำมสะอำดในชุมชน 84,000 1-ต.ค.-63 สัญญำจ้ำงเหมำ 22/2564
ของกองสำธำรณสุขฯ ลว.  1 ต.ค. 2564

78 3471100109685 นำยพรศักด์ิ ชำยกวด จ้ำงแรงงำนดูแลรักษำควำมสะอำดในชุมชน 84,000 1-ต.ค.-63 สัญญำจ้ำงเหมำ 23/2564
ของกองสำธำรณสุขฯ ลว.  1 ต.ค. 2564

79 1471100108917 นำยวรวิทย์ คิอินธิ จ้ำงแรงงำนดูแลรักษำควำมสะอำดในชุมชน 84,000 1-ต.ค.-63 สัญญำจ้ำงเหมำ 24/2564
ของกองสำธำรณสุขฯ ลว.  1 ต.ค. 2564

80 14711000763 นำงสำวสุดำรัตน์ ช่วยไชยศรี จ้ำงแรงงำนดูแลรักษำควำมสะอำดในชุมชน 78,000 1-ต.ค.-63 สัญญำจ้ำงเหมำ 25/2564
ของกองสำธำรณสุขฯ ลว.  1 ต.ค. 2564

81 1471100184346 นำยสิริวัฒน์ สินศิริ จ้ำงแรงงำนเก็บขยะมูลฝอยชุมชน 84,000 1-ต.ค.-63 สัญญำจ้ำงเหมำ 26/2564
ของกองสำธำรณสุขฯ ลว.  1 ต.ค. 2564

82 1470400141 นำยพรเทวัน ประลอบพันธ์ จ้ำงแรงงำนเก็บขยะมูลฝอยชุมชน 84,000 1-ต.ค.-63 สัญญำจ้ำงเหมำ 27/2564
ของกองสำธำรณสุขฯ ลว.  1 ต.ค. 2564

83 565999000370 นำยศรำวุธ เช่ียววิจิตร จ้ำงแรงงำนช ำแหละเน้ือสุกรในโรงฆ่ำสัตว์ 180,000 1-ต.ค.-63 สัญญำจ้ำงเหมำ 28/2564
ของกองสำธำรณสุขฯ ลว.  1 ต.ค. 2564

84 3471100495950 นำยขวัญชัย อินธิโคตร จ้ำงแรงงำนช ำแหละเน้ือสุกรในโรงฆ่ำสัตว์ 144,000 1-ต.ค.-63 สัญญำจ้ำงเหมำ 29/2564
ของกองสำธำรณสุขฯ ลว.  1 ต.ค. 2564
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85 3471100492829 นำยสิมจิตร อินธิโคตร จ้ำงแรงงำนช ำแหละเน้ือสุกรในโรงฆ่ำสัตว์ 144,000 1-ต.ค.-63 สัญญำจ้ำงเหมำ 30/2564
ของกองสำธำรณสุขฯ ลว.  1 ต.ค. 2564

86 1471100128195 นำยวีรชัย ภูมิแก้ว จ้ำงแรงงำนช ำแหละเน้ือสุกรในโรงฆ่ำสัตว์ 144,000 1-ต.ค.-63 สัญญำจ้ำงเหมำ 31/2564
ของกองสำธำรณสุขฯ ลว.  1 ต.ค. 2564

87 1471100023756 นำยมนตรี ใครบุตร จ้ำงแรงงำนช ำแหละเน้ือสุกรในโรงฆ่ำสัตว์ 144,000 1-ต.ค.-63 สัญญำจ้ำงเหมำ 32/2564
ของกองสำธำรณสุขฯ ลว.  1 ต.ค. 2564

88 3361300014778 นำยอ ำนำย แสนตำ จ้ำงแรงงำนช ำแหละเน้ือโค-กระบือในโรงฆ่ำสัตว์ 156,000 1-ต.ค.-63 สัญญำจ้ำงเหมำ 33/2564
ของกองสำธำรณสุขฯ ลว.  1 ต.ค. 2564

89 3471100168541 นำยชัยวิชิต ใครบุตร จ้ำงแรงงำนช ำแหละเน้ือโค-กระบือในโรงฆ่ำสัตว์ 156,000 1-ต.ค.-63 สัญญำจ้ำงเหมำ 34/2564
ของกองสำธำรณสุขฯ ลว.  1 ต.ค. 2564

90 347110014942 นำยสุรชัย เถำวงศ์แก้ว จ้ำงแรงงำนช ำแหละเน้ือโค-กระบือในโรงฆ่ำสัตว์ 156,000 1-ต.ค.-63 สัญญำจ้ำงเหมำ 35/2564
ของกองสำธำรณสุขฯ ลว.  1 ต.ค. 2564

91 1471100109654 นำงสำวชนิตำ เหง้ำละคร จ้ำงบริกำรแรงงำนในกำรปฏิบัติงำนผลิตส่ือและ 84,000 1-ต.ค.-63 สัญญำจ้ำงเหมำ 36/2564
ประชำสัมพันธ์ของเทศบำล ของกองวิชำกำรฯ ลว.  1 ต.ค. 2564

92 1471100112302 นำงสำวจำรุรรณ เพริศแก้ว จ้ำงเหมำบริกำรท ำงำนท ำควำมสะอำดและให้ 84,000 1-ต.ค.-63 สัญญำจ้ำงเหมำ 37/2564
บริกำรศูนย์บริกำรคนพิกำร ของกองสวัสดิกำรฯ ลว.  1 ต.ค. 2564

93 3471100489241 นำยพรลิขิต ใยเมือง จ้ำงเหมำบริกำรท ำงำนฝึกทักษะด้ำรศิลปะกำรวำด 66,000 1-ต.ค.-63 สัญญำจ้ำงเหมำ 38/2564
รูปให้เด็กและเยำวชน ของกองสวัสดิกำรฯ ลว.  1 ต.ค. 2564

94 3471100178 นำยธีระยุทธ ตุ่ยไชย จ้ำงเหมำบริกำรท ำงำนท ำควำมสะอำดและให้ 84,000 1-ต.ค.-63 สัญญำจ้ำงเหมำ 39/2564
บริกำรศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตของกองสวัสดิกำรฯ ลว.  1 ต.ค. 2564

95 147110012804 นำยอรรถพงษ์ โสมสุพิน จ้ำงบริกำรรักษำควำมสะอำดบริเวณรอบนอกศูนย์ 84,000 1-ต.ค.-63 สัญญำจ้ำงเหมำ 40/2564
กำรเรียนรู้ชุมชน ของกองกำรศึกษำ ลว.  1 ต.ค. 2564



เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร จ ำนวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ ำตัวประชำชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ี เลขท่ีล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

เอกสำรอ้ำงอิง

96 3471100126121 นำงสำวป่ินเพชร เถ่ือนยศ จ้ำงบริกำรรักษำควำมสะอำดบริเวณรอบนอกศูนย์ 84,000 1-ต.ค.-63 สัญญำจ้ำงเหมำ 41/2564
กำรเรียนรู้ชุมชน ของกองกำรศึกษำ ลว.  1 ต.ค. 2564

97 3471100016741 นำยวีรพงษ์ แง่มสุรำช จ้ำงปฏิบัติงำนบริกำรปรำชญ์ชำวบ้ำนถ่ำยทอดภูมิ- 84,000 1-ต.ค.-63 สัญญำจ้ำงเหมำ 42/2564
ปัญญำวิถีชีวิต ของกองกำรศึกษำ ลว.  1 ต.ค. 2564

98 1471100154463 นำยทินพงศ์ แจ้งไชยศรี จ้ำงปฏิบัติงำนรักษำควำมสะอำดบริเวณรอบนอก 84,000 1-ต.ค.-63 สัญญำจ้ำงเหมำ 43/2564
ศูนย์กำร้รียนรู้ชุมชน ของกองกำรศึกษำ ลว.  1 ต.ค. 2564

99 3471100176731 นำยพิภพ คิอินธิ จ้ำงบริกำรดูแลควำมสะอำดทำงเดินรอบนอก 84,000 1-ต.ค.-63 สัญญำจ้ำงเหมำ 44/2564
อำคำร ของกองกำรศึกษำ ลว.  1 ต.ค. 2564

100 3471100110021 นำงสำวอุทัย แสนชน จ้ำงบริกำรประกอบอำหำรกลำงวันส ำหรับเด็ก 84,000 1-ต.ค.-63 สัญญำจ้ำงเหมำ 45/2564
โรงเรียนเทศบำลอำกำศอ ำนวย ของกองกำรศึกษำ ลว.  1 ต.ค. 2564

101 1471100072211 นำงสำวจรรยำ แก้วพำดี จ้ำงบริกำรประกอบอำหำรกลำงวันส ำหรับเด็ก 84,000 1-ต.ค.-63 สัญญำจ้ำงเหมำ 46/2564
โรงเรียนเทศบำลอำกำศอ ำนวย ของกองกำรศึกษำ ลว.  1 ต.ค. 2564

102 1471100172330 นำยอภินันท์ เพริศแก้ว จ้ำงบริกำรดูแลควำมสะอำดทำงเดินรอบอำคำร 84,000 1-ต.ค.-63 สัญญำจ้ำงเหมำ 47/2564
ของกองกำรศึกษำ ลว.  1 ต.ค. 2564

103 3409900719353 ร้ำนใจดีอิงค์เจ็ท จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยปีใหม่ 3,300 24-ธ.ค.-63 ใบส่ังจ้ำง 36/2564
ของกองกำรศึกษำ ลว.  1 ต.ค. 2564


