
จัดซ้ือ จัดจ้าง สัญญาจ้าง

1 ซ้ือหมึกสีด ำ 3,950 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอที แอร์ เซอร์วิส

2 ซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ 13,600 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง อู่ปุณประเสริฐ

3 ซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่งรถยนต์บรรขยะ 39,000 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง อู่ปุณประเสริฐ

4 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง (ยำงมะตอยส ำเร็จรูป) 99,000 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง ร้ำนพำสเตอร์แอร์เซอร์วิส

5 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ตำมโครงกำรรักต้นไม้ 2565 19,770 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอกพำนิชย์

6 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เคร่ืองพิมพ์) 7,500 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอที แอร์ เซอร์วิส

7 จ้ำงเหมำเคร่ืองอัดส ำเนำเอกสำรปี 2566 38,520 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง บริบัท ไอคิว โอเอ โซลูช่ัน จ ำกัด

8 จ้ำงซ่อมคอมพิวเตอร์กองช่ำง 1,000 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอที แอร์ เซอร์วิส

9 จ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ 53,400 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง อู่ปุณประเสริฐ

10 จ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ 2,400 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง อู่ปุณประเสริฐ

11 จ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (บ้ำนยำง ม.4) 99,500 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ปุณประเสริฐก่อสร้ำง

12 จ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (บ้ำนม่วง ม.5) 99,500 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ปุณประเสริฐก่อสร้ำง

13 จ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (บ้ำนหนองบ่อ ม.14) 99,500 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ปุณประเสริฐก่อสร้ำง

14 จ้ำงเหมำซ่อมเคร่ืองตัดหญ้ำ 18,000 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง ร้ำนอ๋ันคำร์ไบค์แอนเฟอร์นิเจอร์

15 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนประจ ำรถขยะ 57,000 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง นำยจุมพล  เหง้ำเทพ

16 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนประจ ำรถขยะ 57,000 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง นำยชินกร  ศรีภิรมย์

17 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนประจ ำรถขยะ 57,000 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง นำยทรงเกียรติ  พยักชน

18 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนประจ ำรถขยะ 57,000 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง นำยประยุทธ  ใต้ชมภู

19 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนประจ ำรถขยะ 57,000 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง นำยสถำพร  วงษ์ชำรี

20 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนประจ ำรถขยะ 57,000 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง นำยสันติพงษ์  ชำญเขว้ำ

21 จ้ำงเหมำบริกำรแม่บ้ำน 51,000 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญเทียร  ประเสริฐสงข์

22 จ้ำงเหมำบริกำรคนสวน 51,000 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง นำยย่ิงศักด์ิ  อ่อนระฮุง

23 จ้ำงเหมำบริกำรคนสวน 51,000 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง นำยบุญล้อม เส็งนำ

24 จ้ำงเหมำบุคคลผู้ดูแลเด็ก 51,000 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุภำพร  นรินทร์
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25 จ้ำงเหมำบุคคลผู้ดูแลเด็ก 51,000 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง นำงสำวพรอนงค์  นันทวงษ์

26 จ้ำงเหมำนักกำรภำรโรง ศพด. 51,000 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง นำยสมพร  ยำย่อ

27 จ้ำงเหมำบริกำรธุรกำรกองสวัสดิกำรสังคม 51,000 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง นำงสำวกฐิน  ภักดีศรี

28 รับจ้ำงท ำกำรเก็บค่ำธรรมเนียมบริกำรเก็บขนขยะมูลฝอย 4,800 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง นำยธงชัย  นำมรำช

29 รับจ้ำงท ำกำรเก็บค่ำธรรมเนียมบริกำรเก็บขนขยะมูลฝอย 4,800 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง นำงสำวอนงนุช  ดวงใจ

30 รับจ้ำงท ำกำรเก็บค่ำธรรมเนียมบริกำรเก็บขนขยะมูลฝอย 4,800 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง นำงดำรำพร  ชำวพงษ์

31 รับจ้ำงท ำกำรเก็บค่ำธรรมเนียมบริกำรเก็บขนขยะมูลฝอย 4,800 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง นำงบุญเรือง  จันทะบูลย์

32 รับจ้ำงท ำกำรเก็บค่ำธรรมเนียมบริกำรเก็บขนขยะมูลฝอย 4,800 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง นำงประทัย  เส็งนำ

33 รับจ้ำงท ำกำรเก็บค่ำธรรมเนียมบริกำรเก็บขนขยะมูลฝอย 4,800 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง นำงสำวอัญชสำ  พำหุรัตน์

34 รับจ้ำงท ำกำรเก็บค่ำธรรมเนียมบริกำรเก็บขนขยะมูลฝอย 4,800 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง นำงนงนุช  บุญสิทธ์

35 รับจ้ำงท ำกำรเก็บค่ำธรรมเนียมบริกำรเก็บขนขยะมูลฝอย 4,800 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง นำงแสงจันทร์ มัมนำโส

36 รับจ้ำงท ำกำรเก็บค่ำธรรมเนียมบริกำรเก็บขนขยะมูลฝอย 4,800 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง นำงสำวมำลินี  ศรีสุนำครัว

36 รับจ้ำงท ำกำรเก็บค่ำธรรมเนียมบริกำรเก็บขนขยะมูลฝอย 4,800 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง นำงประถม  โคตรวงษ์

37 รับจ้ำงท ำกำรเก็บค่ำธรรมเนียมบริกำรเก็บขนขยะมูลฝอย 4,800 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง นำยอ ำนวย กุลสุวรรณ

38 รับจ้ำงท ำกำรเก็บค่ำธรรมเนียมบริกำรเก็บขนขยะมูลฝอย 4,800 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง นำงสำวค ำอ้อย พุขุนทด

39 รับจ้ำงท ำกำรเก็บค่ำธรรมเนียมบริกำรเก็บขนขยะมูลฝอย 4,800 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง นำยสมพงษ์  พิลำเคน

40 รับจ้ำงท ำกำรเก็บค่ำธรรมเนียมบริกำรเก็บขนขยะมูลฝอย 4,800 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง นำงนกน้อย  ยศย่ิง

41 รับจ้ำงท ำกำรเก็บค่ำธรรมเนียมบริกำรเก็บขนขยะมูลฝอย 4,800 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง นำงสุขชำฎำ  สำรีโท

42 รับจ้ำงท ำกำรเก็บค่ำธรรมเนียมบริกำรเก็บขนขยะมูลฝอย 4,800 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง นำยปวริศ  เบญจจินดำ

43 จ้ำงขุด กลบ เกล่ียขยะ สถำนท่ีบ่อขยะ ประจ ำปี 2566 492,000 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ปุณประเสริฐก่อสร้ำง

44 จ้ำงก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำนเชียงงำม ม.15 499,500 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ปุณประเสริฐก่อสร้ำง

45 จ้ำงก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำนพระธำตุสร้ำงแข้ ม.19 499,500 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ปุณประเสริฐก่อสร้ำง

46 จ้ำงปรับปรุงถนนลำดยำงเป็นถนน คสล. ม.13 497,500 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ปุณประเสริฐก่อสร้ำง
3,358,940.00
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           (ลงช่ือ)                            ผู้รำยงำน
        (นางสาวกาญจนา  มงกุฏทอง)


