
1
โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีขับเคล่ือนงานจัดเก็บ
รายได้และงานการเงินและบัญชี 9,000        9,000           เฉพาะเจาะจง นายอรรถชัย บุญบาล 9,000         นายอรรถชัย บุญบาล 9,000         บริการต่อเน่ือง

2
โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีขับเคล่ือนงานจัดเก็บ
รายได้และงานการเงินและบัญชี 9,000        9,000           เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัฒรา เทพาศิริ 9,000         นางสาวศิรินทร์ทิพย์ 9,000         บริการต่อเน่ือง

3
โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีขับเคล่ือนงานจัดเก็บ
รายได้และงานการเงินและบัญชี 9,000        9,000           เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติมา อุราแก้ว 9,000         นางสาวเสาวรีย์  อัควงษา 9,000         บริการต่อเน่ือง

4
โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีขับเคล่ือนงานจัดเก็บ
รายได้และงานการเงินและบัญชี 9,000        9,000           เฉพาะเจาะจง นางสาวแพรวดาว ทองจันทร์ 9,000         แพรวดาว ทองจันทร์ 9,000         บริการต่อเน่ือง

5
โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีขับเคล่ือนงานจัดเก็บ
รายได้และงานการเงินและบัญชี 9,000        9,000           เฉพาะเจาะจง นางปวีณา สองคร 9,000         นางปวีณา สองคร 9,000         บริการต่อเน่ือง

6
โครงการจ้างเหมาบริการคนงานรักาความสะอาด
ส 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
โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานด้านงาน
ไฟฟ้ากองช่าง 9,000        9,000           เฉพาะเจาะจง นายอดิศักด์ิ อนุสร 9,000         นายอดิศักด์ิ อนุสร 9,000         บริการต่อเน่ือง

9
โครงการจ้างเหมาบริการขับเคล่ือนงานพัฒนาชุมชน
และสังคมสงเคราะห์ 9,000        9,000           เฉพาะเจาะจง นายธชย ค าภักดี 9,000         นายธชย ค าภักดี 9,000         บริการต่อเน่ือง

10
โครงการจ้างเหมาบริการดูแลสวนสมุนไพรเทศบาล
ต าบลหนองใหญ่ 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
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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

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 จ้างเปล่ียนน  ามันเคร่ืองทะเบียนบธ 7499 กาฬสินธ์ุ 2,100        2,100           เฉพาะเจาะจง นายประมุข ประเสริฐสุข 2,100         นายประมุข ประเสริฐสุข 2,100         ผู้มีอาชีพโดยตรง

22
จ้างเคร่ืองเล่นเพ่ือพัฒนาการของเด็กเล็ก ป่าโป่ง สปริง
บอร์ด ยิงปืน 12,000      12,000         เฉพาะเจาะจง นายจ าลอง แก้วกัลยา 12,000       นายจ าลอง แก้วกัลยา 12,000       ผู้มีอาชีพโดยตรง

23
จ้างเหมาซ่อมแซมประตูทางเข้ากองคลังและประตู
ทางเข้าห้องสภาห้องนายกเทศมนตรี  1,500        1,500           เฉพาะเจาะจง นายศิริพงษ์ บงแก้ว  1,500         นายศิริพงษ์ บงแก้ว  1,500         ผู้มีอาชีพโดยตรง

24
จ้างเหมารถทัวร์จ านวน 1 คันโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุและกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ  16,000      16,000         เฉพาะเจาะจง นายศรชัย ลาดาศรี  16,000       นายศรชัย ลาดาศรี  16,000       ผู้มีอาชีพโดยตรง

25
จ้างท าป้ายไวนิลจ านวน 8 รายการโครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ  17,000      17,000         เฉพาะเจาะจง ร้านวิโรจน์การป้าย  17,000       ร้านวิโรจน์การป้าย  17,000       ผู้มีอาชีพโดยตรง

26
ซื อหมึก xerox s2010 2 กล่อง และ hp P1102 2 
กล่อง 13,400      13,400         เฉพาะเจาะจง หจก.บ๊ิกอ.ออโตเมช่ัน  13,400       หจก.บ๊ิกอ.ออโตเมช่ัน  13,400       ผู้มีอาชีพโดยตรง

27 ซื อวัสดุส านักงาน 1.สันรูด7มิล 2. ตรายางส าเนาถูกต้อง 352           352              เฉพาะเจาะจง หจก.บ๊ิกอ.ออโตเมช่ัน  352            หจก.บ๊ิกอ.ออโตเมช่ัน  352            ผู้มีอาชีพโดยตรง
28 ซื อตรายางช่ือต าแหน่ง 2 อัน 440           440              เฉพาะเจาะจง หจก.บ๊ิกอ.ออโตเมช่ัน  440            หจก.บ๊ิกอ.ออโตเมช่ัน  440            ผู้มีอาชีพโดยตรง

29

ซื อของรางวัลงานวันเด็กแห่งชาติสมุดวาดเขียนไม้
บรรทัดปากกาลูกล่ืนสีน  าเงินแดงดินสอกบเหลาดินสอ
กระปุกออมสินแปลงสีฟันตุ๊กตาสีเทียนกล่องดินสอแฟ้ม
กับดุมพลาสติก  15,000      15,000         เฉพาะเจาะจง  ร้านดิโอกราฟฟิก 15,000       ร้านดิโอกราฟฟิก 15,000       ผู้มีอาชีพโดยตรง
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30 ซื อวัสดุก่อสร้าง 1 ข้อต่อ 3 หนและ PVC 680           680              เฉพาะเจาะจง นางรจนา พุทธวงศ์ 680            นางรจนา พุทธวงศ์ 680            ผู้มีอาชีพโดยตรง

31
ซื อวัสดุส านักงาน 1 ตะกร้าซองกระดาษ A4 32 
จดหมาย 4 สมุด 10 บาท 3,000        3,000           เฉพาะเจาะจง ร้านดิโอกราฟฟิก 3,000         ร้านดิโอกราฟฟิก 3,000         ผู้มีอาชีพโดยตรง

32

ซื อตรายาง   ลิขวิดเปเปอร์ แม็กเย็บกระดาษ n 35  
แม็กเย็บกระดาษ ดินสอ สมุด นับเบอร์ เทปโฟมกาว
สองหน้า แลคซีน ปากกาควอนตัม เทปใส Post it 
กระดาษ A4 กรรไกร ปากกาตั งโต๊ะ  4,270        4,270           เฉพาะเจาะจง ร้านดิโอกราฟฟิก 4,270         ร้านดิโอกราฟฟิก 4,270         ผู้มีอาชีพโดยตรง

33
ซื อวัสดุงานบ้านงานครัว ซันไลต์ น  ายาถูพื น สก๊อตไบร์
ทไม้กวาด ไม้กวาดทางมะพร้าว 3,520        3,520           เฉพาะเจาะจง ร้านดิโอกราฟฟิก  3,520         ร้านดิโอกราฟฟิก  3,520         ผู้มีอาชีพโดยตรง

34 ซื อแบตเตอร่ี FB  ขั วแบต สายแบต 5,900        5,900           เฉพาะเจาะจง ร้านมุ้ยการไฟฟ้า 5,900         ร้านมุ้ยการไฟฟ้า 5,900         ผู้มีอาชีพโดยตรง

35 ซื อวัสดุก่อสร้างไวเมทและจ๊อย 12 มิล 11,100      11,100         เฉพาะเจาะจง ร้านอรรถพงษ์ค้าวัสดุก่อสร้าง  11,100       ร้านอรรถพงษ์ค้าวัสดุก่อสร้าง  11,100       ผู้มีอาชีพโดยตรง

36 ซื อปูน ST 240 จ านวน 36 คิว 72,000      72,000         เฉพาะเจาะจง ATP คอนกรีต 72,000       ATP คอนกรีต 72,000       ผู้มีอาชีพโดยตรง

37
ซื อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ หลอดไฟ LED  ค่ัวรางหลอดแบบ
เสียบ สวิตซ์แสงแดด 6 แอมป์ 14,150      14,150         เฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ์ภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์  14,150       ร้านสมบูรณ์ภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์  14,150       ผู้มีอาชีพโดยตรง

38 ซื อ จารบีและไฟหลังคา 680           680              เฉพาะเจาะจง นายประมุขประเสริฐสุข 680            นายประมุขประเสริฐสุข 680            ผู้มีอาชีพโดยตรง

39 ซื อ Wireless USB 260           260              เฉพาะเจาะจง หจก.บ๊ิกอ.ออโตเมช่ัน  260            หจก.บ๊ิกอ.ออโตเมช่ัน  260            ผู้มีอาชีพโดยตรง

40 ซื อหมึก Brother hl 3270 5,300        5,300           เฉพาะเจาะจง หจก.บ๊ิกอ.ออโตเมช่ัน  5,300         หจก.บ๊ิกอ.ออโตเมช่ัน  5,300         ผู้มีอาชีพโดยตรง


