
1
โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีขับเคล่ือนงานจัดเก็บรายได้
และงานการเงินและบัญชี 9,000        9,000           เฉพาะเจาะจง นายอรรถชัย บุญบาล 9,000         นายอรรถชัย บุญบาล 9,000         บริการต่อเน่ือง

2
โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีขับเคล่ือนงานจัดเก็บรายได้
และงานการเงินและบัญชี 9,000        9,000           เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัฒรา เทพาศิริ 9,000         นางสาวศิรินทร์ทิพย์ 9,000         บริการต่อเน่ือง

3
โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีขับเคล่ือนงานจัดเก็บรายได้
และงานการเงินและบัญชี 9,000        9,000           เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติมา อุราแก้ว 9,000         นางสาวเสาวรีย์  อัควงษา 9,000         บริการต่อเน่ือง

4
โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีขับเคล่ือนงานจัดเก็บรายได้
และงานการเงินและบัญชี 9,000        9,000           เฉพาะเจาะจง นางสาวแพรวดาว ทองจันทร์ 9,000         แพรวดาว ทองจันทร์ 9,000         บริการต่อเน่ือง

5
โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีขับเคล่ือนงานจัดเก็บรายได้
และงานการเงินและบัญชี 9,000        9,000           เฉพาะเจาะจง นางปวีณา สองคร 9,000         นางปวีณา สองคร 9,000         บริการต่อเน่ือง

6 โครงการจ้างเหมาบริการคนงานรักาความสะอาดส านักงาน 9,000        9,000           เฉพาะเจาะจง นายเสมียน นาแถมทอง 9,000         นายเสมียน นาแถมทอง 9,000         บริการต่อเน่ือง
7 โครงการจ้างเหมาบริการเข้าเวรให้บริการทางการแพทย์ EMS 9,000        9,000           เฉพาะเจาะจง นายประเพนธ์ หม่ันมี 9,000         นายประเพนธ์ หม่ันมี 9,000         บริการต่อเน่ือง

8
โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานด้านงานไฟฟ้า
กองช่าง 9,000        9,000           เฉพาะเจาะจง นายอดิศักด์ิ อนุสร 9,000         นายอดิศักด์ิ อนุสร 9,000         บริการต่อเน่ือง

9
โครงการจ้างเหมาบริการขับเคล่ือนงานพัฒนาชุมชนและสังคม
สงเคราะห์ 9,000        9,000           เฉพาะเจาะจง นายธชย ค าภักดี 9,000         นายธชย ค าภักดี 9,000         บริการต่อเน่ือง

10
โครงการจ้างเหมาบริการดูแลสวนสมุนไพรเทศบาลต าบลหนอง
ใหญ่ 9,000        9,000           เฉพาะเจาะจง นางแดงต้อย บุตรพรม 9,000         นางแดงต้อย บุตรพรม 9,000         บริการต่อเน่ือง

11
โครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม 9,000        9,000           เฉพาะเจาะจง นางสาวอรอนงค์ เทพาศิริ 9,000         นางสาวอรอนงค์ เทพาศิริ 9,000         บริการต่อเน่ือง

12 โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเก็บขยะมูลฝอย 9,000        9,000           เฉพาะเจาะจง นายสวรรค์ ซามาตร์ 9,000         นายสวรรค์ ซามาตร์ 9,000         บริการต่อเน่ือง
13 โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเก็บขยะมูลฝอย 9,000        9,000           เฉพาะเจาะจง นายสมใจ ภูม่ิงศรี 9,000         นายสมใจ ภูม่ิงศรี 9,000         บริการต่อเน่ือง
14 โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเก็บขยะมูลฝอย 9,000        9,000           เฉพาะเจาะจง นายประสิทธ์ิ ภาลี 9,000         นายประสิทธ์ิ ภาลี 9,000         บริการต่อเน่ือง
15 โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเก็บขยะมูลฝอย 9,000        9,000           เฉพาะเจาะจง นายจเรศักด์ิ สอาดจันดี 9,000         นายจเรศักด์ิ สอาดจันดี 9,000         บริการต่อเน่ือง
16 โครงการจ้างเหมาบริการเข้าเวรให้บริการทางการแพทย์ EMS 9,000        9,000           เฉพาะเจาะจง นายสันทัด จันทริมา 9,000         นายสันทัด จันทริมา 9,000         บริการต่อเน่ือง
17 โครงการจ้างเหมาบริการเข้าเวรให้บริการทางการแพทย์ EMS 9,000        9,000           เฉพาะเจาะจง นางบุญเพ็ง ภูขลัง 9,000         นางบุญเพ็ง ภูขลัง 9,000         บริการต่อเน่ือง
18 โครงการจ้างเหมาบริการเข้าเวรให้บริการทางการแพทย์ EMS 9,000        9,000           เฉพาะเจาะจง นายทองปน พุทไธสงค์ 9,000         นายทองปน พุทไธสงค์ 9,000         บริการต่อเน่ือง
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19 โครงการจ้างเหมาบริการเข้าเวรให้บริการทางการแพทย์ EMS 9,000        9,000           เฉพาะเจาะจง นายสมพงษ์ แจทอง 9,000         นายสมพงษ์ แจทอง 9,000         บริการต่อเน่ือง
20 โครงการจ้างเหมาบริการในการขับเคล่ือนงานธุรการ 9,000        9,000           เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพ์วิภา มัสแมน 9,000         นางสาวพิมพ์วิภา มัสแมน 9,000         บริการต่อเน่ือง
21 จ้างค่าจัดเตรียมสถานท่ีลอยกระทง 30,000      30,000         เฉพาะเจาะจง นายอ านาจ ดวงวิสุ่ย 30,000       นายอ านาจ ดวงวิสุ่ย 30,000       ผู้มีอาชีพโดยตรง
22 จ้างรถแบ็คโฮรือวัชพืช บริเวณสถานท่ีลอยกระทง 2565 15,000      15,000         เฉพาะเจาะจง เจ.เจ จักรภัทรกรุ๊ป 15,000       เจ.เจ จักรภัทรกรุ๊ป 15,000       ผู้มีอาชีพโดยตรง
23 จ้างเวทีเคร่ืองเสียง 12 ม. เพ่ือประกวดกระทง 27,500      27,500         เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย์ ศรีลาดเลา 27,500       นายอาทิตย์ ศรีลาดเลา 27,500       ผู้มีอาชีพโดยตรง

24

ซ้ือตรายาง เคร่ืองคิดเลข ตรายางช่ือและโลโก้หนองใหญ่ 
สมุดนัมเบอร์ ตรายางส าเนาถูกต้อง กระดาดษเข้าปก ตรายาง
ช่ือ เคร่ืองเย็บกระดาษ 8,870        8,870           เฉพาะเจาะจง หจก.บ๊ิกอ.ออโตเมช่ัน 8,870         หจก.บ๊ิกอ.ออโตเมช่ัน 8,870         ผู้มีอาชีพโดยตรง

25
ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5 รายการ หลอดไฟ ข้ัวหลอด ลูกฟิว 
สวิทย์ 40,545      40,545         เฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ์ภัณฑ์อิเลคทรอนิคส์ 40,545       ร้านสมบูรณ์ภัณฑ์อิเลคทรอนิคส์ 40,545       ผู้มีอาชีพโดยตรง

26
ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ทะเบียน บพ3324 
ขอนแก่น  แบตเตอร่ี มน้ ามันไฮดรอลิค น้ ามันเคร่ือง 10,600      10,600         เฉพาะเจาะจง ร้านมุ้ยการไฟฟ้า 10,600       ร้านมุ้ยการไฟฟ้า 10,600       ผู้มีอาชีพโดยตรง

27
ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ตาข่าย 1 ม. ตาข่าย 1ม. ยาว 3 ม.  ปูนนก
เขียว ทรายคร่ึงคิว 1,905        1,905           เฉพาะเจาะจง นางรจนา พุทธวงค์ 1,905         นางรจนา พุทธวงค์ 1,905         ผู้มีอาชีพโดยตรง

28
ซ้ือยางมะตอยผสมส าเร็จรูป ready mixed asphalt 20 kg 
300 ถุง 36,000      36,000         เฉพาะเจาะจง ร้านดีดีซัพพลาย 36,000       ร้านดีดีซัพพลาย 36,000       ผู้มีอาชีพโดยตรง

29 ซ้ือผ้าอ้อมส าเร็จรูป เบอร์ M และ เบอร์ L 30,618      30,618         เฉพาะเจาะจง
 บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด 30,618       บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จ ากัด30,618       ผู้มีอาชีพโดยตรง

30
ซ้ืออาหารเสริมนม พาสเจอร์ไรส์ เดือน ธันวาคม -กุมภาพันธ์ 
ภาคเรียนท่ี 2/2565 245,934    245,934       เฉพาะเจาะจง บ.กาฬสินธ์แดร่ีฟูด 245,934     บ.กาฬสินธ์แดร่ีฟูด 245,934     ผู้มีอาชีพโดยตรง

31 ซ้ือชุดหมึก pantum p2500 1กล่อง 2,900        2,900           เฉพาะเจาะจง หจก.บ๊ิกอ.ออโตเมช่ัน 2,900         หจก.บ๊ิกอ.ออโตเมช่ัน 2,900         ผู้มีอาชีพโดยตรง

32

ซ้ือสารส้ม มอก แบบก้อน 30 กก/ถุง จ านวน 2990 กก. 
สารส้ม มอก แบบก้อน 30 กก/ถุง จ านวน 2010 กก. 
จ านวน 75000 บ. และคลอรีนความเข้มข้น 70-75% 
จ านวน 4500 บ. 79,500      79,500         เฉพาะเจาะจง บ.สุภวัชร์ 101 จ ากัด 79,500       บ.สุภวัชร์ 101 จ ากัด 79,500       ผู้มีอาชีพโดยตรง

33
ซ้ือหมึก brother lc 3617 1 ชุด หมึก xerox 2 กล่อง หมึก
 hp w1107a จ านวน 2 กล่อง 15,700      15,700         เฉพาะเจาะจง หจก.บ๊ิกอ.ออโตเมช่ัน 15,700       หจก.บ๊ิกอ.ออโตเมช่ัน 15,700       ผู้มีอาชีพโดยตรง
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34 ซ้ือวัสดุส านักงาน ตรายางวันท่ี ตรางช่ือ เคร่ืองเย็บกระดาษ 1,190        1,190           เฉพาะเจาะจง หจก.บ๊ิกอ.ออโตเมช่ัน 1,190         หจก.บ๊ิกอ.ออโตเมช่ัน 1,190         ผู้มีอาชีพโดยตรง
35 ซ้ือหมึก hp ce285a/p1102 3 กล่อง 8,700        8,700           เฉพาะเจาะจง หจก.บ๊ิกอ.ออโตเมช่ัน 8,700         หจก.บ๊ิกอ.ออโตเมช่ัน 8,700         ผู้มีอาชีพโดยตรง

36
ซ้ือวัสดุส านักงาน 1 ผ้าม่าน190*163 ซม. 2 ชุด ผ้าคลุมโต๊ะ
 480*60*75 2 ชุด ผ้าคลุมโต๊ะ 200*60*75 ซม. 6,649        6,649           เฉพาะเจาะจง นางนฤมล บุญประชม 6,649         นางนฤมล บุญประชม 6,649         ผู้มีอาชีพโดยตรง

37 ซ้ือวัสดุส านักงาน กระดาษ A4 80 แกรม 4,250        4,250           เฉพาะเจาะจง ร้านน าโชคพาณิชย์ 4,250         ร้านน าโชคพาณิชย์ 4,250         ผู้มีอาชีพโดยตรง
38 ซ้ือหมึกพิมพ์ pantum p2500 2,900        2,900           เฉพาะเจาะจง หจก.บ๊ิกอ.ออโตเมช่ัน 2,900         หจก.บ๊ิกอ.ออโตเมช่ัน 2,900         ผู้มีอาชีพโดยตรง
39 จ้างท าป้ายไวนิล โครงการต้ังด่านและเผ้าระวังป้องกัน 3,000        3,000           เฉพาะเจาะจง ร้านวิโรจน์การป้าย 3,000         ร้านวิโรจน์การป้าย 3,000         ผู้มีอาชีพโดยตรง

40
จ้าท าป้ายอคิลิค ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินและป้ายไวนิล 
พร้อมกรอบไม้ ศูนย์ดูแลระยะยาวส าหรับผู้ท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 1,580        1,580           เฉพาะเจาะจง ร้านวิโรจน์การป้าย 1,580         ร้านวิโรจน์การป้าย 1,580         ผู้มีอาชีพโดยตรง


