
1 3220300668000 นางสาวทองสุข สะอาด จ้างเหมาท าความสะอาดอาคารส านักงานเทศบาล 9,000 3-ต.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี1

2 3219800018649 นางสุนี ทินผล จ้างเหมาบุคคลท าความสะอาดอาคารห้องสมุด 9,000 3-ต.ค.-62 เล่มท่ี2 เลขท่ี15

3 3200200520141 นางสาวสมจิตร ค าดวง จ้างเหมาบุคคลท าความสะอาดอาคารลดโลกร้อน 9,000 3-ต.ค.-62 เล่มท่ี2 เลขท่ี18

4 3219800018517 นางสาวเกษร ทินผล จ้างเหมาบุคคลท าความสะอาดอาคารส านักงาน 9,000 3-ต.ค.-62 เล่มท่ี2 เลขท่ี18

5 5360100005844 นายสุข แมขุนทด จ้างเหมาบุคคลรักษาความปลอดภัยอาคารส านักงาน 9,000 3-ต.ค.-62 เล่มท่ี2 เลขท่ี16

6 1219800309442 นางสาวศิริพร สูงขาว จ้างเหมาบุคคลภายนอกคัดแยกขยะประเภท 9,000 3-ต.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี6

กระดาษ กล่องUHT พลาสติก สายพานเส้นท่ี 5
7 5210700014208 นางสาวมณีรัตน์ สุขสวาท จ้างเหมาคัดแยกขยะประเภทขยะอินทรีย์ประเภท 9,000 3-ต.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี6

เศษอาหาร ประจ าสายพานเส้นท่ี 5
8 1219800339554 นางสาวณัฐวดี ศรีเอ่ียมดี จ้างเหมาโกยขยะจากรถขยะท่ีเทไว้บนลานปูน 9,000 3-ต.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี6

ข้ึนบนสายสะพานล าเลียงขยะเส้นท่ี 4

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี......1.....(เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน ธันวามคม พ.ศ.2562)

โดยส านักงานเทศบาลต าบลเมืองแกลง อ.แกลง จ.ระยอง

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(เอกสารอ้างอิง) เหตุผล
สนับสนุนวันท่ี เลขท่ี



9 3210300897866 นางสาวยุพิน ขีลี จ้างเหมาคัดแยกขยะประเภทขยะอินทรีย์ประเภท 9,000 3-ต.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี6

เศษอาหาร ผักผลไม้ ประจ าสายพานเส้นท่ี 4
10 1302100052298 น.ส.วรรณวิภา ศรีทอง จ้างเหมาเกล่ียขยะและอัดแน่นบนหลังรถบรรทุก 9,000 3-ต.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี6

ขยะบริเวณสายพานเส้นท่ี 4
11 1219800329478 นายวีระพัฒน์ จ านิจ จ้างเหมาโกยขยะมูลฝอยท่ีเทไว้บนลานปูนบริเวณ 9,000 3-ต.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี6

สายพานล าเลียงคัดแยกเส้นท่ี 5
12 5210300010582 นางผ่องภักษ์ จ านิจ จ้างเหมาโกยขยะประเภทถุงขยะขนาดใหญ่บริเวณ 9,000 3-ต.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี6

สายพานล าเลียงคัดแยกเส้นท่ี 4
13 1219800294011 นายณัฐพล ชุ่มวิเชียร จ้างเหมาโกยขยะจากรถขยะท่ีเทไว้บนลานปูน 9,000 3-ต.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี6

ข้ึนบนสายสะพานล าเลียงขยะเส้นท่ี 5
14 3219800064659 นายสาโรจน์ เรืองฤทธ์ิ จ้างเหมาโกยขยะจากกองขยะท่ีเทไว้บนลานปูน 9,000 3-ต.ค.-62 เล่มท่ี2 เลขท่ี6

ประจ าสายพานเส้นท่ี 1
15 3321000638776 นางเทียน ม่ังมี จ้างเหมาบุคคลภายนอกโกยมุลหมูในบ่อแก๊ส 9,000 3-ต.ค.-62 เล่มท่ี2 เลขท่ี6

ชีวภาพและท าความสะอาด
16 3220300188300 นางเฉลียว คุณเอนก จ้างเหมาคัดแยกขยะรีไซเคิลประเภทเหล็ก, 9,000 3-ต.ค.-62 เล่มท่ี2 เลขท่ี6

อลูมิเนียมสังกะสี,แก้ว แล้วน าข้ึนสายพานเส้นท่ี5
17 3361100133277 นางสาวเรณู แสงกุรัง จ้างเหมาหมักน้ าจุลินทรีย์จากเศษผัก เศษอาหาร 9,000 3-ต.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี3

ไม่น้อยกว่า 800 ลิตร/เดือน

2

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(เอกสารอ้างอิง) เหตุผล
สนับสนุนวันท่ี เลขท่ี



18 5470200005330 นางสาวบรรเทิง ผาสีดา จ้างเหมาคัดแยกขยะรีไซเคิลประเภทเหล็ก, 9,000 3-ต.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี6

อลูมิเนียมสังกะสี,แก้ว แล้วน าข้ึนสายพานเส้นท่ี4
19 3210300511429 นางสาวบุบผา งามเสง่ียม จ้างเหมาโกยขยะประเภทถุงขยะขนาดใหญ่บริเวณ 9,000 3-ต.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี6

สายพานล าเลียงคัดแยกเส้นท่ี 5
20 5412000017662 นางสาวอรุณ แก้วสะแสน จ้างเหมาคัดแยกขยะประเภทถุงพลาสติก,ถุงร้อน 9,000 3-ต.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี6

ถุงเย็น,ถุงท่ัวไป แล้วน าข้ึนสายพานเส้นท่ี 5
21 3760100611174 นางน้ าผ้ึง สอนค า จ้างเหมาโกยขยะจากรถขยะท่ีเทไว้บนลานปูน 9,000 3-ต.ค.-62 เล่มท่ี2 เลขท่ี6

ข้ึนบนสายสะพานล าเลียงขยะเส้นท่ี 1
22 3210300511437 นางสาวมาลี งามเสง่ียม จ้างเหมาคัดแยกขยะประเภทถุงพลาสติก,ถุงร้อน 9,000 3-ต.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี6

ถุงเย็น,ถุงท่ัวไป แล้วน าข้ึนสายพานเส้นท่ี 4
23 3210300989353 นางอุทัย ธนาภรณ์ จ้างเหมาโกยขยะจากรถขยะท่ีเทไว้บนลานปูน 9,000 3-ต.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี6

พร้อมท าความสะอาด สายพานเส้นท่ี 4
24 2341700016311 นางกัลยาณี โพธ์ิศรี จ้างเหมาคัดแยกขยะรีไซเคิลประเภทขยะอินทรีย์ 9,000 3-ต.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี6

ก่ิงไม้ ใบตอง ท่อนไม้ สายพานเส้นท่ี4
25 3220300188318 นางเนาวรัตน์ ชุ่มวิเชียร จ้างเหมาดูแลระบบขับเคล่ือนสายพานคัดแยก 9,000 3-ต.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี6

อัดจารบี,ขัดลูกกล้ิง สายพานเส้นท่ี 4,5
26 3341200087986 นางสาวบุญมี โมหา จ้างเหมาโกยขยะประเภทอินทรีย์เศษอาหารโกย 9,000 3-ต.ค.-62 เล่มท่ี2 เลขท่ี6

ข้ึนสายพานล าเลียงคัดแยกเส้นท่ี 1

3

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(เอกสารอ้างอิง) เหตุผล
สนับสนุนวันท่ี เลขท่ี



27 1470200107725 นายวรวัฒน์ ผาสีดา จ้างเหมาเกล่ียขยะและอัดแน่นบนหลังรถบรรทุก 9,000 3-ต.ค.-62 เล่มท่ี2 เลขท่ี6

ขยะบริเวณสายพานเส้นท่ี 1
28 5321000066094 นางศศิธร ดีย่ิง จ้างเหมาคัดแยกขยะประเภทถุงบรรจุรวมท้ังกรีด 9,000 3-ต.ค.-62 เล่มท่ี2 เลขท่ี6

ฉีกถุงบรรจุ บริเวณสายพานเส้นท่ี 1
29 3410401109209 นางแว่น คงชัย จ้างเหมาคัดแยกขยะประเภทถุงพลาสติก,ถุงร้อน 9,000 3-ต.ค.-62 เล่มท่ี2 เลขท่ี6

ถุงเย็น,ถุงท่ัวไป แล้วน าข้ึนสายพานเส้นท่ี 1
30 3219800043376 นางจันทรา ชูศักด์ิ จ้างเหมาบุคคลภายนอกคัดแยกขยะประเภท 9,000 3-ต.ค.-62 เล่มท่ี2 เลขท่ี6

เปลือกสายไฟ เปลือกพลาสติก และช้ินส่วนต่างๆ
31 3219800046740 นางสาวบุษกร ต้ังความเพียร จ้างเหมาบุคคลภายนอกคัดแยกขยะประเภท 9,000 3-ต.ค.-62 เล่มท่ี2 เลขท่ี6

กระดาษ กล่องUHT พลาสติก สายพานเส้นท่ี 1
32 3219800052120 นางส าอางค์ ถนอมวงศ์ จ้างเหมาเก็บกวาดท าความสะอาดบริเวณโรง 9,000 3-ต.ค.-62 เล่มท่ี2 เลขท่ี6

ฆ่าสัตว์และอัดก้อนไขมัน
33 5220800022156 นางสาวสมพิศ ประทังค า จ้างเหมาคัดแยกขยะประเภทก่ิงไม้ ใบตอง ตอไม้ 9,000 3-ต.ค.-62 เล่มท่ี2 เลขท่ี6

สายพานเส้นท่ี 1
34 3460600402321 นางสาวป่ินเพชร ถวิลการ จ้างผู้น าออกก าลังกายประเภทแอโรบิคจังหวะช้า 3,600 21-ต.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี23

35 3460600402321 นางสาวป่ินเพชร ถวิลการ เช่าเคร่ืองเสียงขนาด 200 วัตต์ 600 21-ต.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี24

4

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(เอกสารอ้างอิง) เหตุผล
สนับสนุนวันท่ี เลขท่ี



36 3219800013507 นายพงศธร วงศ์รักษ์ จ้างเหมาผู้น าออกก าลังกายประเภทลีลาศเด่ียว 3,600 21-ต.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี23

37 3219800013523 นายวรกฤช วงศ์รักษ์ จ้างเหมาผู้น าออกก าลังกายประเภทลีลาศเด่ียว 3,600 21-ต.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี12

38 3219800112157 นางอภิญญา อังศพฤกษ์ จ้างเหมาผู้น าออกก าลังกายประเภทโยคะ(บ าบัด) 3,600 21-ต.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี6

39 3219800112149 นายพิศักด์ิ อังศพฤกษ์ จ้างเหมาผู้น าออกก าลังกายประเภทโยคะ(บ าบัด) 3,600 21-ต.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี12

40 3219800014139 นางกิมไต๊ ชาญด้วยกิจ จ้างเหมาผู้น าออกก าลังกายประเภทยืดเส้น 3,600 21-ต.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี12

41 3760100611174 นางน้ าผ้ึง สอนค า จ้างเหมาโกยขยะจากรถขยะท่ีเทไว้บนลานปูน 9,000 4-พ.ย.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี1

ข้ึนบนสายสะพานล าเลียงขยะเส้นท่ี 1
42 3219800064659 นายสาโรจน์ เรืองฤทธ์ิ จ้างเหมาโกยขยะจากกองขยะท่ีเทไว้บนลานปูน 9,000 4-พ.ย.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี1

ประจ าสายพานเส้นท่ี 1
43 3219800046740 นางสาวบุษกร ต้ังความเพียร จ้างเหมาบุคคลภายนอกคัดแยกขยะประเภท 9,000 4-พ.ย.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี1

กระดาษ กล่องUHT พลาสติก สายพานเส้นท่ี 1
44 231040001539 นายส าเภา สร้อยจิตร จ้างเหมาโกยขยะท่ีกองไว้หน้าลานปูนบริเวณ 9,000 4-พ.ย.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี1

สายพานล าเลียงคัดแยกเส้นท่ี 5

5

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(เอกสารอ้างอิง) เหตุผล
สนับสนุนวันท่ี เลขท่ี



45 5321000066094 นางศศิธร ดีย่ิง จ้างเหมาคัดแยกขยะประเภทถุงบรรจุรวมท้ังกรีด 9,000 4-พ.ย.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี1

ฉีกถุงบรรจุ บริเวณสายพานเส้นท่ี 1
46 3220300188300 นางเฉลียว คุณเอนก จ้างเหมาคัดแยกขยะรีไซเคิลประเภทเหล็ก, 9,000 4-พ.ย.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี1

อลูมิเนียมสังกะสี,แก้ว แล้วน าข้ึนสายพานเส้นท่ี5
47 3210300511429 นางสาวบุบผา งามเสง่ียม จ้างเหมาโกยขยะประเภทถุงขยะขนาดใหญ่บริเวณ 9,000 4-พ.ย.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี1

สายพานล าเลียงคัดแยกเส้นท่ี 5
48 3219800052120 นางส าอางค์ ถนอมวงศ์ จ้างเหมาเก็บกวาดท าความสะอาดบริเวณโรง 9,000 4-พ.ย.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี1

ฆ่าสัตว์และอัดก้อนไขมัน
49 1219800294011 นายณัฐพล ชุ่มวิเชียร จ้างเหมาโกยขยะจากรถขยะท่ีเทไว้บนลานปูน 9,000 4-พ.ย.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี1

ข้ึนบนสายสะพานล าเลียงขยะเส้นท่ี 5
50 3210300511437 นางสาวมาลี งามเสง่ียม จ้างเหมาคัดแยกขยะประเภทถุงพลาสติก,ถุงร้อน 9,000 4-พ.ย.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี1

ถุงเย็น,ถุงท่ัวไป แล้วน าข้ึนสายพานเส้นท่ี 4
51 2341700016311 นางกัลยาณี โพธ์ิศรี จ้างเหมาคัดแยกขยะรีไซเคิลประเภทขยะอินทรีย์ 9,000 4-พ.ย.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี1

ก่ิงไม้ ใบตอง ท่อนไม้ สายพานเส้นท่ี4
52 5220800022156 นางสาวสมพิศ ประทังค า จ้างเหมาคัดแยกขยะประเภทก่ิงไม้ ใบตอง ตอไม้ 9,000 4-พ.ย.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี1

สายพานเส้นท่ี 1
53 3220300728746 นางสาวกัลนิกา ประทงค า จ้างเหมาคัดแยกขยะประเภทขยะอินทรีย์ประเภท 9,000 4-พ.ย.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี1

เศษอาหาร ประจ าสายพานเส้นท่ี 4

6

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(เอกสารอ้างอิง) เหตุผล
สนับสนุนวันท่ี เลขท่ี



54 5210300010582 นางผ่องภักษ์ จ านิจ จ้างเหมาโกยขยะประเภทถุงขยะขนาดใหญ่บริเวณ 9,000 4-พ.ย.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี1

สายพานล าเลียงคัดแยกเส้นท่ี 4
55 3210300897866 นางสาวยุพิน ขีลี จ้างเหมาคัดแยกขยะประเภทขยะอินทรีย์ประเภท 9,000 4-พ.ย.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี1

เศษอาหาร ผักผลไม้ ประจ าสายพานเส้นท่ี 4
56 1219800339554 นางสาวณัฐวดี ศรีเอ่ียมดี จ้างเหมาโกยขยะจากรถขยะท่ีเทไว้บนลานปูน 9,000 4-พ.ย.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี1

ข้ึนบนสายสะพานล าเลียงขยะเส้นท่ี 4
57 3210300989353 นางอุทัย ธนาภรณ์ จ้างเหมาโกยขยะจากรถขยะท่ีเทไว้บนลานปูน 9,000 4-พ.ย.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี1

พร้อมท าความสะอาด สายพานเส้นท่ี 4
58 3219800043376 นางจันทรา ชูศักด์ิ จ้างเหมาบุคคลภายนอกคัดแยกขยะประเภท 9,000 4-พ.ย.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี1

เปลือกสายไฟ เปลือกพลาสติก และช้ินส่วนต่างๆ
59 3220500005543 นางสาววนิดา น่ิมเอนก จ้างเหมาคัดแยกขยะรีไซเคิลประเภทเหล็ก, 9,000 4-พ.ย.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี1

อลูมิเนียมสังกะสี,แก้ว แล้วน าข้ึนสายพานเส้นท่ี1
60 3361100133277 นางสาวเรณู แสงกุรัง จ้างเหมาหมักน้ าจุลินทรีย์จากเศษผัก เศษอาหาร 9,000 4-พ.ย.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี1

ไม่น้อยกว่า 800 ลิตร/เดือน
61 3210300262089 นางเพชรา มะลิวัลย์ จ้างเหมาคัดแยกขยะอัดจารบี ขัดลูกกล้ิง ประจ า 9,000 4-พ.ย.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี1

สายพานเส้นท่ี 5
62 1470200107725 นายวรวัฒน์ ผาสีดา จ้างเหมาเกล่ียขยะและอัดแน่นบนหลังรถบรรทุก 9,000 4-พ.ย.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี1

ขยะบริเวณสายพานเส้นท่ี 1

7

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(เอกสารอ้างอิง) เหตุผล
สนับสนุนวันท่ี เลขท่ี



63 1219800309442 นางสาวศิริพร สูงขาว จ้างเหมาบุคคลภายนอกคัดแยกขยะประเภท 9,000 4-พ.ย.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี1

กระดาษ กล่องUHT พลาสติก สายพานเส้นท่ี 5
64 1302100052298 น.ส.วรรณวิภา ศรีทอง จ้างเหมาเกล่ียขยะและอัดแน่นบนหลังรถบรรทุก 9,000 4-พ.ย.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี1

ขยะบริเวณสายพานเส้นท่ี 4
65 3410401109209 นางแว่น คงชัย จ้างเหมาคัดแยกขยะประเภทถุงพลาสติก,ถุงร้อน 9,000 4-พ.ย.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี1

ถุงเย็น,ถุงท่ัวไป แล้วน าข้ึนสายพานเส้นท่ี 1
66 5470200005330 นางสาวบรรเทิง ผาสีดา จ้างเหมาคัดแยกขยะรีไซเคิลประเภทเหล็ก, 9,000 4-พ.ย.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี1

อลูมิเนียมสังกะสี,แก้ว แล้วน าข้ึนสายพานเส้นท่ี4
67 1219800327475 นายธีรพงศ์ ชุมค าน้อย จ้างเหมาเกล่ียขยะและอัดแน่นบนหลังรถบรรทุก 9,000 4-พ.ย.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี1

ขยะบริเวณสายพานเส้นท่ี 4
68 3220300188318 นางเนาวรัตน์ ชุ่มวิเชียร จ้างเหมาดูแลระบบขับเคล่ือนสายพานคัดแยก 9,000 4-พ.ย.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี1

อัดจารบี,ขัดลูกกล้ิง สายพานเส้นท่ี 4
69 1219800329478 นายวีระพัฒน์ จ านิจ จ้างเหมาโกยขยะจากรถขยะท่ีเทไว้บนลานปูน 9,000 4-พ.ย.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี1

ข้ึนบนสายสะพานล าเลียงขยะเส้นท่ี 5
70 3321000638776 นางเทียน ม่ังมี จ้างเหมาหมักน้ าจุลินทรีย์จากเศษผัก เศษอาหาร 9,000 4-พ.ย.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี1

ไม่น้อยกว่า 800 ลิตร/เดือน
71 5412000017662 นางสาวอรุณ แก้วสะแสน จ้างเหมาคัดแยกขยะประเภทถุงพลาสติก,ถุงร้อน 9,000 4-พ.ย.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี1

ถุงเย็น,ถุงท่ัวไป แล้วน าข้ึนสายพานเส้นท่ี 5

8

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(เอกสารอ้างอิง) เหตุผล
สนับสนุนวันท่ี เลขท่ี



72 3341200087986 นางสาวบุญมี โมหา จ้างเหมาโกยขยะประเภทอินทรีย์เศษอาหารโกย 9,000 4-พ.ย.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี1

ข้ึนสายพานล าเลียงคัดแยกเส้นท่ี 1
73 5210700014208 นางมณีรัตน์ สุขสวาท จ้างเหมาคัดแยกขยะประเภทขยะอินทรีย์ประเภท 9,000 4-พ.ย.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี1

เศษอาหาร ประจ าสายพานเส้นท่ี 5
74 3219800018517 นางสาวเกษร ทินผล จ้างเหมาบุคคลท าความสะอาดอาคารส านักงาน 9,000 5-พ.ย.-62 เล่มท่ี3 เลขท่ี1

75 3220300668000 นางสาวทองสุข สะอาด จ้างเหมาท าความสะอาดอาคารส านักงานเทศบาล 9,000 5-พ.ย.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี1

76 3219800018649 นางสุนี ทินผล จ้างเหมาบุคคลท าความสะอาดอาคารห้องสมุด 9,000 5-พ.ย.-62 เล่มท่ี2 เลขท่ี16

77 3200200520141 นางสาวสมจิตร ค าดวง จ้างเหมาบุคคลท าความสะอาดอาคารลดโลกร้อน 9,000 5-พ.ย.-62 เล่มท่ี3 เลขท่ี1

78 3361100133277 นางสาวเรณู แสงกุรัง จ้างเหมาหมักน้ าจุลินทรีย์จากเศษผัก เศษอาหาร 9,000 2-ส.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี2

79 5360100005844 นายสุข แมขุนทด จ้างเหมาบุคคลรักษาความปลอดภัยอาคารส านักงาน 9,000 5-พ.ย.-62 เล่มท่ี2 เลขท่ี17

80 5219800002862 นางสาวสนอง ต้ังความเพียร จ้างเหมาผูกผ้าในกิจกรรมอาสาเพ่ือพัฒนาถวาย 1,500 6-พ.ย.-62 เล่มท่ี2 เลขท่ี1

เป็นพระราชกุศล รัชกาลท่ี 5

9

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(เอกสารอ้างอิง) เหตุผล
สนับสนุนวันท่ี เลขท่ี



81 5219800002862 นางสาวสนอง ต้ังความเพียร จ้างเหมาผูกผ้าในประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ 3,500 6-พ.ย.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี50

ประจ าปีงบประมาณ 2563
82 1759900023562 นางนภาเพ็ญ มีศิลป์ จ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจิตอาสา 2,592 6-พ.ย.-62 เล่มท่ี 090 

เพ่ือพัฒนาถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลท่ี 5 เลขท่ี 4465

83 355100105042 นางปราณี ศิริมูล จ้างเหมาเคร่ืองสียงขนาด 2,000 วัตต์ และเวที 4,000 6-พ.ย.-62 เล่มท่ี 008

เลขท่ี 0351

84 3110400835553 นางพนิดา พวงรอด จ้างท าพวงมาลาดอกไม้สดพร้อมขาต้ัง 1,000 6-พ.ย.-62 เล่มท่ี2 เลขท่ี1

85 3110400835553 นางพนิดา พวงรอด จ้างท าพวงมาลาดอกไม้สดพร้อมขาต้ัง 1,000 6-พ.ย.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี5

86 3219800045361 นายรังสรรค์ ชุตินันท์วโรดม จัดซ้ือน้ าแข็งน้ าด่ืมในโครงการงานลอยกระทง 3,160 2-ธ.ค.-62 เล่มท่ี6 เลขท่ี1

87 3210300952450 นายบุญธรรม สนองสุข จ้างเหมาเคร่ืองสียงขนาด 2,500 วัตต์ ในโครงการ 5,000 2-ธ.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี1

ถนนคนเดินเมืองแกลง 2-ธ.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี1

88 3220400383465 นางสาวอุมาภรณ์ พูนสนอง จ้างเหมาตกแต่งกระทงสาธิตในงานวันลอยกระทง 5,000 2-ธ.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี2

89 3640900049358 นายเสาค า นันทะชัย จ้างเหมาถ่ายเอกสารฉโนดท่ีดินประจ าเดือนตุลาคม 870 3-ธ.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี1

10

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(เอกสารอ้างอิง) เหตุผล
สนับสนุนวันท่ี เลขท่ี



90 3309800370911 นายสมเดช โพธิรักษ์ จ้างเหมาพิธีกรในงานวันลอยกระทง 1,000 4-ธ.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี1

91 3219800018649 นางสุนี ทินผล จ้างเหมาบุคคลท าความสะอาดอาคารห้องสมุด 9,000 6-ธ.ค.-62 เล่มท่ี2 เลขท่ี17

92 3219800018517 นางสาวเกษร ทินผล จ้างเหมาบุคคลท าความสะอาดอาคารส านักงาน 9,000 6-ธ.ค.-62 เล่มท่ี3 เลขท่ี2

93 3200200520141 นางสาวสมจิตร ค าดวง จ้างเหมาบุคคลท าความสะอาดอาคารลดโลกร้อน 9,000 6-ธ.ค.-62 เล่มท่ี3 เลขท่ี2

94 5360100005844 นายสุข แมขุนทด จ้างเหมาบุคคลรักษาความปลอดภัยอาคารส านักงาน 9,000 6-ธ.ค.-62 เล่มท่ี2 เลขท่ี18

95 3220300668000 นางสาวทองสุข สะอาด จ้างเหมาท าความสะอาดอาคารส านักงานเทศบาล 9,000 7-ธ.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี2

96 213551000521 หจก.มหกรรมคอมพิวเตอร์ ซ่อมแซมเคร่ือง CPU รหัส 416-58-0146 845.30 11-ธ.ค.-62 เล่มท่ี223

จ านวน 2 รายการ เลขท่ี11125

97 213551000521 หจก.มหกรรมคอมพิวเตอร์ ซ่อมแซมเคร่ือง CPU รหัส 416-51-0050/1 845.30 11-ธ.ค.-62 IV621830

จ านวน 2 รายการ
98 213551000521 หจก.มหกรรมคอมพิวเตอร์ ซ่อมแซมเคร่ือง CPU รหัส 416-57-0136 2,225.60 11-ธ.ค.-62 IV621831

จ านวน 3 รายการ

11

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(เอกสารอ้างอิง) เหตุผล
สนับสนุนวันท่ี เลขท่ี



99 213551000521 หจก.มหกรรมคอมพิวเตอร์ ซ่อมแซมเคร่ือง CPU รหัส 416-57-0148 321 11-ธ.ค.-62 IV621832

จ านวน 1 รายการ
100 213551000521 หจก.มหกรรมคอมพิวเตอร์ ซ่อมแซมเคร่ือง CPU รหัส 416-57-0133 524.30 11-ธ.ค.-62 IV621833

จ านวน 2 รายการ
101 213551000521 หจก.มหกรรมคอมพิวเตอร์ ซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ รหัส 416-57-0138 1,166.30 11-ธ.ค.-62 IV621834

จ านวน 2 รายการ
102 3410401109209 นางแว่น คงชัย จ้างเหมาคัดแยกขยะประเภทถุงพลาสติก,ถุงร้อน 9,000 11-ธ.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี2

ถุงเย็น,ถุงท่ัวไป แล้วน าข้ึนสายพานเส้นท่ี 1
103 5220800022156 นางสาวสมพิศ ประทังค า จ้างเหมาคัดแยกขยะประเภทก่ิงไม้ ใบตอง ตอไม้ 9,000 11-ธ.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี2

สายพานเส้นท่ี 1
104 3210300897866 นางสาวยุพิน ขีลี จ้างเหมาคัดแยกขยะประเภทขยะประเภทก่ิงไม้ 9,000 11-ธ.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี2

 ใบตองประจ าสายพานเส้นท่ี 4
105 5210300010582 นางผ่องภักษ์ จ านิจ จ้างเหมาโกยขยะประเภทถุงขยะขนาดใหญ่บริเวณ 9,000 11-ธ.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี2

สายพานล าเลียงคัดแยกเส้นท่ี 4
106 3210300262089 นางเพชรา มะลิวัลย์ จ้างเหมาคัดแยกขยะอัดจารบี ขัดลูกกล้ิง ประจ า 9,000 11-ธ.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี2

สายพานเส้นท่ี 5
107 3220300188300 นางเฉลียว คุณเอนก จ้างเหมาคัดแยกขยะรีไซเคิลประเภทเหล็ก, 9,000 11-ธ.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี2

อลูมิเนียมสังกะสี,แก้ว แล้วน าข้ึนสายพานเส้นท่ี5

12

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(เอกสารอ้างอิง) เหตุผล
สนับสนุนวันท่ี เลขท่ี



108 3220300188318 นางเนาวรัตน์ ชุ่มวิเชียร จ้างเหมาดูแลระบบขับเคล่ือนสายพานคัดแยก 9,000 11-ธ.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี2

อัดจารบี,ขัดลูกกล้ิง สายพานเส้นท่ี 4
109 1219800329478 นายวีระพัฒน์ จ านิจ จ้างเหมาโกยขยะจากรถขยะท่ีเทไว้บนลานปูน 9,000 11-ธ.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี2

ข้ึนบนสายสะพานล าเลียงขยะเส้นท่ี 5
110 3220300728746 นางสาวกัลนิกา ประทงค า จ้างเหมาคัดแยกขยะประเภทขยะอินทรีย์ประเภท 9,000 11-ธ.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี2

เศษอาหาร ประจ าสายพานเส้นท่ี 4
111 1219800339554 นางสาวณัฐวดี ศรีเอ่ียมดี จ้างเหมาโกยขยะจากรถขยะท่ีเทไว้บนลานปูน 9,000 11-ธ.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี2

ข้ึนบนสายสะพานล าเลียงขยะเส้นท่ี 4
112 3219800064659 นายสาโรจน์ เรืองฤทธ์ิ จ้างเหมาโกยขยะจากกองขยะท่ีเทไว้บนลานปูน 9,000 11-ธ.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี2

ประจ าสายพานเส้นท่ี 1
113 3321000638776 นางเทียน ม่ังมี จ้างเหมาหมักน้ าจุลินทรีย์จากเศษผัก เศษอาหาร 9,000 11-ธ.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี2

ไม่น้อยกว่า 800 ลิตร/เดือน
114 1219800327475 นายธีรพงศ์ ชุมค าน้อย จ้างเหมาเกล่ียขยะและอัดแน่นบนหลังรถบรรทุก 9,000 11-ธ.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี2

ขยะบริเวณสายพานเส้นท่ี 4
115 3760100611174 นางน้ าผ้ึง สอนค า จ้างเหมาโกยขยะจากรถขยะท่ีเทไว้บนลานปูน 9,000 11-ธ.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี2

ข้ึนบนสายสะพานล าเลียงขยะเส้นท่ี 1
116 1219800294011 นายณัฐพล ชุ่มวิเชียร จ้างเหมาโกยขยะจากรถขยะท่ีเทไว้บนลานปูน 9,000 11-ธ.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี2

ข้ึนบนสายสะพานล าเลียงขยะเส้นท่ี 5

13

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(เอกสารอ้างอิง) เหตุผล
สนับสนุนวันท่ี เลขท่ี



117 1302100052298 น.ส.วรรณวิภา ศรีทอง จ้างเหมาบุคคลภายนอกคัดแยกขยะประเภท 9,000 11-ธ.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี2

กระดาษ กล่องUHT พลาสติก สายพานเส้นท่ี 4
118 3219800046740 นางสาวบุษกร ต้ังความเพียร จ้างเหมาบุคคลภายนอกคัดแยกขยะประเภท 9,000 11-ธ.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี2

กระดาษ กล่องUHT พลาสติก สายพานเส้นท่ี 1
119 3219800043376 นางจันทรา ชูศักด์ิ จ้างเหมาดูแลระบบขับเคล่ือนสายพานคัดแยก 9,000 11-ธ.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี2

อัดจารบี,ขัดลูกกล้ิง สายพานเส้นท่ี 1
120 5470200005330 นางสาวบรรเทิง ผาสีดา จ้างเหมาคัดแยกขยะรีไซเคิลประเภทเหล็ก, 9,000 11-ธ.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี2

อลูมิเนียมสังกะสี,แก้ว แล้วน าข้ึนสายพานเส้นท่ี4
121 3361100133277 นางสาวเรณู แสงกุรัง จ้างเหมาท าความสะอาดคอกหมู โกยมูลหมูในบ่อ 9,000 11-ธ.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี2

แก๊สท าแก๊สชีวภาพ
122 3210300989353 นางอุทัย ธนาภรณ์ จ้างเหมาโกยขยะจากรถขยะท่ีเทไว้บนลานปูน 9,000 11-ธ.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี2

พร้อมท าความสะอาด สายพานเส้นท่ี 4
123 1219800309442 นางสาวศิริพร สูงขาว จ้างเหมาบุคคลภายนอกคัดแยกขยะประเภท 9,000 11-ธ.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี2

กระดาษ กล่องUHT พลาสติก สายพานเส้นท่ี 5
124 3341200087986 นางสาวบุญมี โมหา จ้างเหมาโกยขยะประเภทอินทรีย์เศษอาหารโกย 9,000 11-ธ.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี2

ข้ึนสายพานล าเลียงคัดแยกเส้นท่ี 1
125 5321000066094 นางศศิธร ดีย่ิง จ้างเหมาคัดแยกขยะประเภทถุงบรรจุ รวมท้ังกรีด 9,000 11-ธ.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี2

ฉีกถุงบรรจุ บริเวณสายพานเส้นท่ี 1

14

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(เอกสารอ้างอิง) เหตุผล
สนับสนุนวันท่ี เลขท่ี



126 231040001539 นายส าเภา สร้อยจิตร จ้างเหมาโกยขยะท่ีกองไว้หน้าลานปูนบริเวณ 9,000 11-ธ.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี2

สายพานล าเลียงคัดแยกเส้นท่ี 5
127 3210300511429 นางสาวบุบผา งามเสง่ียม จ้างเหมาโกยขยะประเภทถุงขยะขนาดใหญ่บริเวณ 9,000 11-ธ.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี2

สายพานล าเลียงคัดแยกเส้นท่ี 5
128 3210300511437 นางสาวมาลี งามเสง่ียม จ้างเหมาคัดแยกขยะประเภทถุงพลาสติก,ถุงร้อน 9,000 11-ธ.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี2

ถุงเย็น,ถุงท่ัวไป แล้วน าข้ึนสายพานเส้นท่ี 4
129 2341700016311 นางกัลยาณี โพธ์ิศรี จ้างเหมาคัดแยกขยะรีไซเคิลประเภทขยะอินทรีย์ 9,000 11-ธ.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี2

ก่ิงไม้ ใบตอง ท่อนไม้ สายพานเส้นท่ี4
130 5412000017662 นางสาวอรุณ แก้วสะแสน จ้างเหมาคัดแยกขยะประเภทถุงพลาสติก,ถุงร้อน 9,000 11-ธ.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี2

ถุงเย็น,ถุงท่ัวไป แล้วน าข้ึนสายพานเส้นท่ี 5
131 5210700014208 นางสาวมณีรัตน์ สุขสวาท จ้างเหมาคัดแยกขยะประเภทขยะอินทรีย์ประเภท 9,000 11-ธ.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี2

เศษอาหาร ประจ าสายพานเส้นท่ี 5
132 1470200107725 นายวรวัฒน์ ผาสีดา จ้างเหมาเกล่ียขยะและอัดแน่นบนหลังรถบรรทุก 9,000 11-ธ.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี2

3210300262089 นางเพชรา มะลิวัลย์ จ้างเหมาคัดแยกขยะอัดจารบี ขัดลูกกล้ิง ประจ า 9,000

133 3219800052120 นางส าอางค์ ถนอมวงศ์ จ้างเหมาเก็บกวาดท าความสะอาดบริเวณโรง 9,000 11-ธ.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี2

ฆ่าสัตว์และอัดก้อนไขมัน
134 3220500005543 นางสาววนิดา น่ิมเอนก จ้างเหมาคัดแยกขยะรีไซเคิลประเภทเหล็ก, 9,000 11-ธ.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี2

อลูมิเนียมสังกะสี,แก้ว แล้วน าข้ึนสายพานเส้นท่ี1

15

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(เอกสารอ้างอิง) เหตุผล
สนับสนุนวันท่ี เลขท่ี



135 3219800001185 ร้านนารีรัตน์ จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าเดือน พ.ย.62 2 รายการ 420 17-ธ.ค.-62 เล่มท่ี193
เลขท่ี09640

136 3219800001185 ร้านนารีรัตน์ จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าเดือน พ.ย.62 13 รายการ 1,375 17-ธ.ค.-62 เล่มท่ี193
เลขท่ี09642

137 3110400835553 นางพนิดา พวงรอด จ้างเหมาจัดท าพานพุ่มดอกไม้สด 1 ชุด 1,000 17-ธ.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี5

138 3460600402321 นางสาวป่ินเพชร ถวิลการ เช่าเคร่ืองเสียงขนาด 200 วัตต์ 600 24-ธ.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี2

139 3460600402321 นางสาวป่ินเพชร ถวิลการ จ้างผู้น าออกก าลังกายประเภทแอโรบิคจังหวะช้า 3,600 24-ธ.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี1

140 3460600402321 นางสาวป่ินเพชร ถวิลการ จ้างผู้น าออกก าลังกายประเภทแอโรบิคจังหวะช้า 3,600 24-ธ.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี3

141 3460600402321 นางสาวป่ินเพชร ถวิลการ เช่าเคร่ืองเสียงขนาด 200 วัตต์ 600 24-ธ.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี4

142 3219800014139 นางกิมไต๊ ชาญด้วยกิจ จ้างเหมาผู้น าออกก าลังกายประเภทยืดเส้น 3,600 24-ธ.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี1

143 3219800014139 นางกิมไต๊ ชาญด้วยกิจ จ้างเหมาผู้น าออกก าลังกายประเภทยืดเส้น 3,600 24-ธ.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี2

16

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(เอกสารอ้างอิง) เหตุผล
สนับสนุนวันท่ี เลขท่ี



144 3219800112149 นายพิศักด์ิ อังศพฤกษ์ จ้างเหมาผู้น าออกก าลังกายประเภทโยคะ(บ าบัด) 3,600 24-ธ.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี1

145 3219800112149 นายพิศักด์ิ อังศพฤกษ์ จ้างเหมาผู้น าออกก าลังกายประเภทโยคะ(บ าบัด) 3,600 24-ธ.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี2

146 3219800112157 นางอภิญญา อังศพฤกษ์ จ้างเหมาผู้น าออกก าลังกายประเภทโยคะ(บ าบัด) 3,600 24-ธ.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี1

147 3219800112157 นางอภิญญา อังศพฤกษ์ จ้างเหมาผู้น าออกก าลังกายประเภทโยคะ(บ าบัด) 3,600 24-ธ.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี2

148 3219800013523 นายวรกฤช วงศ์รักษ์ จ้างเหมาผู้น าออกก าลังกายประเภทลีลาศเด่ียว 3,600 24-ธ.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี1

149 3219800013523 นายวรกฤช วงศ์รักษ์ เช่าเคร่ืองเสียงขนาด 200 วัตต์ 1,800 24-ธ.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี2

150 3219800013523 นายวรกฤช วงศ์รักษ์ จ้างเหมาผู้น าออกก าลังกายประเภทลีลาศเด่ียว 3,600 24-ธ.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี3

151 3219800013523 นายวรกฤช วงศ์รักษ์ เช่าเคร่ืองเสียงขนาด 200 วัตต์ 1,800 24-ธ.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี4

152 3219800013507 นายพงศธร วงศ์รักษ์ จ้างเหมาผู้น าออกก าลังกายประเภทลีลาศเด่ียว 3,600 24-ธ.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี1
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ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(เอกสารอ้างอิง) เหตุผล
สนับสนุนวันท่ี เลขท่ี



153 3219800013507 นายพงศธร วงศ์รักษ์ จ้างเหมาผู้น าออกก าลังกายประเภทลีลาศเด่ียว 3,600 24-ธ.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี2

154 3102100932971 นางอรอุมา คงแสงชู จ้างเหมาผู้น าออกก าลังกายประเภทลีลาศเด่ียว 3,600 24-ธ.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี1

155 3102100932971 นางอรอุมา คงแสงชู จ้างเหมาผู้น าออกก าลังกายประเภทลีลาศเด่ียว 3,600 24-ธ.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี2

156 1240400004832 นายสุภัทรพงศ์ รวงผ้ึงรุ่งโรจน์ จ้างเหมาชุดการแสดง งานถนนคนเดินเมืองแกลง 4,000 25-ธ.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี5

157 3210300952450 นายบุญธรรม สนองสุข เช่าเคร่ืองเสียงขนาด 2,500 วัตต์ งานถนนคนเดินฯ 5,000 25-ธ.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี2

158 3219800050518 นางสาวศิริวรรณ แซ่ล้ี จ้างเหมาท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมในการประชุม 2,800 27-ธ.ค.-62 เล่มท่ี1 เลขท่ี5

สภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี1 ประจ าปี 2562
รวม 1,125,544.80 บาท

วันท่ี เลขท่ี

18

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(เอกสารอ้างอิง) เหตุผล
สนับสนุน



1 1219800103305 นางสาวณพสร ระวังภัย จ้างเหมาท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมในการประชุม 1,750 2-ม.ค.-63 เล่มท่ี2 เลขท่ี6

สภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี1 ประจ าปี 2562
2 3219800018517 นางสาวเกษร ทินผล จ้างเหมาบุคคลท าความสะอาดอาคารส านักงาน 9,000 6-ม.ค.-63 เล่มท่ี3 เลขท่ี3

3 3200200520141 นางสาวสมจิตร ค าดวง จ้างเหมาบุคคลท าความสะอาดอาคารลดโลกร้อน 9,000 6-ม.ค.-63 เล่มท่ี3 เลขท่ี3

4 5360100005844 นายสุข แมขุนทด จ้างเหมาบุคคลรักษาความปลอดภัยอาคารส านักงาน 9,000 6-ม.ค.-63 เล่มท่ี2 เลขท่ี19

5 3220300668000 นางสาวทองสุข สะอาด จ้างเหมาท าความสะอาดอาคารส านักงานเทศบาล 9,000 6-ม.ค.-63 เล่มท่ี1 เลขท่ี3

6 3219800018649 นางสุนี ทินผล จ้างเหมาบุคคลท าความสะอาดอาคารห้องสมุด 9,000 6-ม.ค.-63 เล่มท่ี2 เลขท่ี18

7 3321000638776 นางเทียน ม่ังมี จ้างเหมาหมักน้ าจุลินทรีย์จากเศษผัก เศษอาหาร 9,000 7-ม.ค.-63 เล่มท่ี1 เลขท่ี3

ไม่น้อยกว่า 800 ลิตร/เดือน
8 3220300188300 นางเฉลียว คุณเอนก จ้างเหมาคัดแยกขยะรีไซเคิลประเภทเหล็ก, 9,000 7-ม.ค.-63 เล่มท่ี1 เลขท่ี3

อลูมิเนียมสังกะสี,แก้ว แล้วน าข้ึนสายพานเส้นท่ี5

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี......1.....(เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน ธันวามคม พ.ศ.2562)

โดยส านักงานเทศบาลต าบลเมืองแกลง อ.แกลง จ.ระยอง

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(เอกสารอ้างอิง) เหตุผล
สนับสนุนวันท่ี เลขท่ี



9 1219800294011 นายณัฐพล ชุ่มวิเชียร จ้างเหมาโกยขยะจากรถขยะท่ีเทไว้บนลานปูน 9,000 7-ม.ค.-63 เล่มท่ี1 เลขท่ี3

ข้ึนบนสายสะพานล าเลียงขยะเส้นท่ี 5
10 3410401109209 นางแว่น คงชัย จ้างเหมาคัดแยกขยะประเภทถุงพลาสติก,ถุงร้อน 9,000 7-ม.ค.-63 เล่มท่ี1 เลขท่ี3

ถุงเย็น,ถุงท่ัวไป แล้วน าข้ึนสายพานเส้นท่ี 1
11 3361100133277 นางสาวเรณู แสงกุรัง จ้างเหมาหมักน้ าจุลินทรีย์จากเศษผัก เศษอาหาร 9,000 7-ม.ค.-63 เล่มท่ี1 เลขท่ี3

ไม่น้อยกว่า 800 ลิตร/เดือน
12 3210300262089 นางเพชรา มะลิวัลย์ จ้างเหมาคัดแยกขยะอัดจารบี ขัดลูกกล้ิง ประจ า 9,000 7-ม.ค.-63 เล่มท่ี1 เลขท่ี3

สายพานเส้นท่ี 5
13 5470200005330 นางสาวบรรเทิง ผาสีดา จ้างเหมาคัดแยกขยะรีไซเคิลประเภทเหล็ก, 9,000 7-ม.ค.-63 เล่มท่ี1 เลขท่ี3

อลูมิเนียมสังกะสี,แก้ว แล้วน าข้ึนสายพานเส้นท่ี4
14 5210700014208 นางสาวมณีรัตน์ สุขสวาท จ้างเหมาคัดแยกขยะประเภทขยะอินทรีย์ประเภท 9,000 7-ม.ค.-63 เล่มท่ี1 เลขท่ี3

เศษอาหาร ประจ าสายพานเส้นท่ี 5
15 5220800022156 นางสาวสมพิศ ประทังค า จ้างเหมาคัดแยกขยะประเภทก่ิงไม้ ใบตอง ตอไม้ 9,000 7-ม.ค.-63 เล่มท่ี1 เลขท่ี3

สายพานเส้นท่ี 1
16 3219800043376 นางจันทรา ชูศักด์ิ จ้างเหมาดูแลระบบขับเคล่ือนสายพานคัดแยก 9,000 7-ม.ค.-63 เล่มท่ี1 เลขท่ี3

อัดจารบี,ขัดลูกกล้ิง สายพานเส้นท่ี 1
17 1302100052298 น.ส.วรรณวิภา ศรีทอง จ้างเหมาบุคคลภายนอกคัดแยกขยะประเภท 9,000 7-ม.ค.-63 เล่มท่ี1 เลขท่ี3

กระดาษ กล่องUHT พลาสติก สายพานเส้นท่ี 4

2

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(เอกสารอ้างอิง) เหตุผล
สนับสนุนวันท่ี เลขท่ี



18 3219800046740 นางสาวบุษกร ต้ังความเพียร จ้างเหมาบุคคลภายนอกคัดแยกขยะประเภท 9,000 7-ม.ค.-63 เล่มท่ี1 เลขท่ี3

กระดาษ กล่องUHT พลาสติก สายพานเส้นท่ี 1
19 5321000066094 นางศศิธร ดีย่ิง จ้างเหมาคัดแยกขยะประเภทถุงบรรจุรวมท้ังกรีด 9,000 7-ม.ค.-63 เล่มท่ี1 เลขท่ี3

ฉีกถุงบรรจุ บริเวณสายพานเส้นท่ี 1
20 3219800052120 นางส าอางค์ ถนอมวงศ์ จ้างเหมาเก็บกวาดท าความสะอาดบริเวณโรง 9,000 7-ม.ค.-63 เล่มท่ี1 เลขท่ี3

ฆ่าสัตว์และอัดก้อนไขมัน
21 3220500005543 นางสาววนิดา น่ิมเอนก จ้างเหมาคัดแยกขยะรีไซเคิลประเภทเหล็ก, 9,000 7-ม.ค.-63 เล่มท่ี1 เลขท่ี3

อลูมิเนียมสังกะสี,แก้ว แล้วน าข้ึนสายพานเส้นท่ี1
22 1470200107725 นายวรวัฒน์ ผาสีดา จ้างเหมาเกล่ียขยะและอัดแน่นบนหลังรถบรรทุก 9,000 7-ม.ค.-63 เล่มท่ี1 เลขท่ี3

ขยะบริเวณสายพานเส้นท่ี 1
23 3210300511429 นางสาวบุบผา งามเสง่ียม จ้างเหมาโกยขยะประเภทถุงขยะขนาดใหญ่บริเวณ 9,000 7-ม.ค.-63 เล่มท่ี1 เลขท่ี3

สายพานล าเลียงคัดแยกเส้นท่ี 5
24 1219800329478 นายวีระพัฒน์ จ านิจ จ้างเหมาโกยขยะจากรถขยะท่ีเทไว้บนลานปูน 9,000 7-ม.ค.-63 เล่มท่ี1 เลขท่ี3

ข้ึนบนสายสะพานล าเลียงขยะเส้นท่ี 5
25 231040001539 นายส าเภา สร้อยจิตร จ้างเหมาโกยขยะท่ีกองไว้หน้าลานปูนบริเวณ 9,000 7-ม.ค.-63 เล่มท่ี1 เลขท่ี3

สายพานล าเลียงคัดแยกเส้นท่ี 5
26 3341200087986 นางสาวบุญมี โมหา จ้างเหมาโกยขยะประเภทอินทรีย์เศษอาหารโกย 9,000 7-ม.ค.-63 เล่มท่ี1 เลขท่ี3

ข้ึนสายพานล าเลียงคัดแยกเส้นท่ี 1

3

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(เอกสารอ้างอิง) เหตุผล
สนับสนุนวันท่ี เลขท่ี



18 3219800046740 นางสาวบุษกร ต้ังความเพียร จ้างเหมาบุคคลภายนอกคัดแยกขยะประเภท 9,000 7-ม.ค.-63 เล่มท่ี1 เลขท่ี3

กระดาษ กล่องUHT พลาสติก สายพานเส้นท่ี 1
19 5321000066094 นางศศิธร ดีย่ิง จ้างเหมาคัดแยกขยะประเภทถุงบรรจุรวมท้ังกรีด 9,000 7-ม.ค.-63 เล่มท่ี1 เลขท่ี3

ฉีกถุงบรรจุ บริเวณสายพานเส้นท่ี 1
20 3219800052120 นางส าอางค์ ถนอมวงศ์ จ้างเหมาเก็บกวาดท าความสะอาดบริเวณโรง 9,000 7-ม.ค.-63 เล่มท่ี1 เลขท่ี3

ฆ่าสัตว์และอัดก้อนไขมัน
21 3220500005543 นางสาววนิดา น่ิมเอนก จ้างเหมาคัดแยกขยะรีไซเคิลประเภทเหล็ก, 9,000 7-ม.ค.-63 เล่มท่ี1 เลขท่ี3

อลูมิเนียมสังกะสี,แก้ว แล้วน าข้ึนสายพานเส้นท่ี1
22 1470200107725 นายวรวัฒน์ ผาสีดา จ้างเหมาเกล่ียขยะและอัดแน่นบนหลังรถบรรทุก 9,000 7-ม.ค.-63 เล่มท่ี1 เลขท่ี3

ขยะบริเวณสายพานเส้นท่ี 1
23 3210300511429 นางสาวบุบผา งามเสง่ียม จ้างเหมาโกยขยะประเภทถุงขยะขนาดใหญ่บริเวณ 9,000 7-ม.ค.-63 เล่มท่ี1 เลขท่ี3

สายพานล าเลียงคัดแยกเส้นท่ี 5
24 1219800329478 นายวีระพัฒน์ จ านิจ จ้างเหมาโกยขยะจากรถขยะท่ีเทไว้บนลานปูน 9,000 7-ม.ค.-63 เล่มท่ี1 เลขท่ี3

ข้ึนบนสายสะพานล าเลียงขยะเส้นท่ี 5
25 231040001539 นายส าเภา สร้อยจิตร จ้างเหมาโกยขยะท่ีกองไว้หน้าลานปูนบริเวณ 9,000 7-ม.ค.-63 เล่มท่ี1 เลขท่ี3

สายพานล าเลียงคัดแยกเส้นท่ี 5
26 3341200087986 นางสาวบุญมี โมหา จ้างเหมาโกยขยะประเภทอินทรีย์เศษอาหารโกย 9,000 7-ม.ค.-63 เล่มท่ี1 เลขท่ี3

ข้ึนสายพานล าเลียงคัดแยกเส้นท่ี 1

3

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(เอกสารอ้างอิง) เหตุผล
สนับสนุนวันท่ี เลขท่ี



27 1219800339554 นางสาวณัฐวดี ศรีเอ่ียมดี จ้างเหมาโกยขยะจากรถขยะท่ีเทไว้บนลานปูน 9,000 7-ม.ค.-63 เล่มท่ี1 เลขท่ี3

ข้ึนบนสายสะพานล าเลียงขยะเส้นท่ี 4
28 2341700016311 นางกัลยาณี โพธ์ิศรี จ้างเหมาคัดแยกขยะรีไซเคิลประเภทขยะอินทรีย์ 9,000 7-ม.ค.-63 เล่มท่ี1 เลขท่ี3

ก่ิงไม้ ใบตอง ท่อนไม้ สายพานเส้นท่ี4
29 3760100611174 นางน้ าผ้ึง สอนค า จ้างเหมาโกยขยะจากรถขยะท่ีเทไว้บนลานปูน 9,000 7-ม.ค.-63 เล่มท่ี1 เลขท่ี3

ข้ึนบนสายสะพานล าเลียงขยะเส้นท่ี 1
30 3210300989353 นางอุทัย ธนาภรณ์ จ้างเหมาโกยขยะจากรถขยะท่ีเทไว้บนลานปูน 9,000 7-ม.ค.-63 เล่มท่ี1 เลขท่ี3

พร้อมท าความสะอาด สายพานเส้นท่ี 4
31 3219800064659 นายสาโรจน์ เรืองฤทธ์ิ จ้างเหมาโกยขยะจากกองขยะท่ีเทไว้บนลานปูน 9,000 7-ม.ค.-63 เล่มท่ี1 เลขท่ี3

ประจ าสายพานเส้นท่ี 1
32 3210300897866 นางสาวยุพิน ขีลี จ้างเหมาคัดแยกขยะรีไซเคิลประเภทขยะอินทรีย์ 9,000 7-ม.ค.-63 เล่มท่ี1 เลขท่ี3

ก่ิงไม้ ใบตอง ท่อนไม้ สายพานเส้นท่ี5
33 5412000017662 นางสาวอรุณ แก้วสะแสน จ้างเหมาคัดแยกขยะประเภทถุงพลาสติก,ถุงร้อน 9,000 7-ม.ค.-63 เล่มท่ี1 เลขท่ี3

ถุงเย็น,ถุงท่ัวไป แล้วน าข้ึนสายพานเส้นท่ี 5
34 3210300511437 นางสาวมาลี งามเสง่ียม จ้างเหมาคัดแยกขยะประเภทถุงพลาสติก,ถุงร้อน 9,000 7-ม.ค.-63 เล่มท่ี1 เลขท่ี3

ถุงเย็น,ถุงท่ัวไป แล้วน าข้ึนสายพานเส้นท่ี 4
35 3220300728746 นางสาวกัลนิกา ประทงค า จ้างเหมาคัดแยกขยะประเภทขยะอินทรีย์ประเภท 9,000 7-ม.ค.-63 เล่มท่ี1 เลขท่ี3

เศษอาหาร ประจ าสายพานเส้นท่ี 4

4

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(เอกสารอ้างอิง) เหตุผล
สนับสนุนวันท่ี เลขท่ี



36 5210300010582 นางผ่องภักษ์ จ านิจ จ้างเหมาโกยขยะประเภทถุงขยะขนาดใหญ่บริเวณ 9,000 7-ม.ค.-63 เล่มท่ี1 เลขท่ี3

สายพานล าเลียงคัดแยกเส้นท่ี 4
37 3220300188318 นางเนาวรัตน์ ชุ่มวิเชียร จ้างเหมาดูแลระบบขับเคล่ือนสายพานคัดแยก 9,000 7-ม.ค.-63 เล่มท่ี1 เลขท่ี3

อัดจารบี,ขัดลูกกล้ิง สายพานเส้นท่ี 4
38 1219800327475 นายธีรพงศ์ ชุมค าน้อย จ้างเหมาเกล่ียขยะและอัดแน่นบนหลังรถบรรทุก 9,000 7-ม.ค.-63 เล่มท่ี1 เลขท่ี3

ขยะบริเวณสายพานเส้นท่ี 4
39 1219800309442 นางสาวศิริพร สูงขาว จ้างเหมาบุคคลภายนอกคัดแยกขยะประเภท 9,000 7-ม.ค.-63 เล่มท่ี1 เลขท่ี3

กระดาษ กล่องUHT พลาสติก สายพานเส้นท่ี 5
40 5219800002862 นางสาวสนอง ต้ังความเพียร จ้างเหมาผูกผ้างานมอบพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 1,500 8-ม.ค.-63 เล่มท่ี1 เลขท่ี5

และสมเด้จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฯ
41 213547003022 หจก.แกลงคอมพิวเตอร์ จ้างซ่อมจอภาพคอมพิวเตอร์ 416-55-0086/1 3,156.50 8-ม.ค.-63 RE6301020

จ านวน 3 รายการ
42 213547003022 หจก.แกลงคอมพิวเตอร์ จ้างซ่อมจอภาพคอมพิวเตอร์ 416-51-0060/1 3,092.30 8-ม.ค.-63 RE6301021

จ านวน 3 รายการ
43 213551000521 หจก.มหกรรมคอมพิวเตอร์ จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 416-51- 1,480.49 16-ม.ค.-63 IV630074

0056/41 จ านวน 2 รายการ
44 213551000521 หจก.มหกรรมคอมพิวเตอร์ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 267.50 16-ม.ค.-63 IV630076

5

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(เอกสารอ้างอิง) เหตุผล
สนับสนุนวันท่ี เลขท่ี



45 3219900094762 นางกิตติมา หม่ันดี จ้างท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 1 รายการ 275 16-ม.ค.-63 เล่มท่ี1 เลขท่ี1

46 3210100532791 นายสมพร ผลศิริ จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์โตโยต้า ขค 8791 3,650 16-ม.ค.-63 เล่มท่ี03

จ านวน 3 รายการ  เลขท่ี0145

47 3210100532791 นายสมพร ผลศิริ จ้างเหมาซ่อมแซมรถรางเบอร์ 3 026-54-0003 1,830 16-ม.ค.-63 เล่มท่ี03

จ านวน 3 รายการ  เลขท่ี0146

48 3210100532791 นายสมพร ผลศิริ จ้างเหมาซ่อมแซมรถรางเบอร์ 1 026-54-0001 3,530 16-ม.ค.-63 เล่มท่ี03

จ านวน 5 รายการ  เลขท่ี0147

49 3210100532791 นายสมพร ผลศิริ จ้างเหมาซ่อมแซมรถรางเบอร์ 2 026-54-0002 2,100 16-ม.ค.-63 เล่มท่ี03

จ านวน 2 รายการ  เลขท่ี0148

50 3110101102813 นายสายัณห์ รุ่งเรือง จ้างเหมาจัดนิทรรศการโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ 5,000 16-ม.ค.-63 เล่มท่ี1 เลขท่ี2

51 3859900161839 นางศิริรัตน์ เจริญ จ้างเหมาจัดนิทรรศการโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ 5,000 16-ม.ค.-63 เล่มท่ี1 เลขท่ี1

52 1240800039081 นางอัญชลี อรุณ จ้างเหมาจัดนิทรรศการโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ 5,000 16-ม.ค.-63 เล่มท่ี1 เลขท่ี1

53 3219800059027 นายทรงชัย เย็นสนาน จ้างเหมาจัดนิทรรศการโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ 5,000 16-ม.ค.-63 เล่มท่ี1 เลขท่ี2

6

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(เอกสารอ้างอิง) เหตุผล
สนับสนุนวันท่ี เลขท่ี



54 1209700606828 นายสิปปภาส เพชรประกอบ จ้างเหมาจัดนิทรรศการโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ 5,000 16-ม.ค.-63 เล่มท่ี1 เลขท่ี1

55 3849800090930 นายวรุตม์ สัจม่ัน จ้างเหมาจัดนิทรรศการโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ 5,000 16-ม.ค.-63 เล่มท่ี1 เลขท่ี1

56 355100105042 นางปราณี ศิริมูล จ้างเหมาเคร่ืองสียงขนาด 2,000 วัตต์ 1 รายการ 2,000 16-ม.ค.-63 เล่มท่ี008 

เลขท่ี0360

57 3110400835553 นางพนิดา พวงรอด จ้างเหมาท าพานพุ่มดอกไม้สด จ านวน 1 รายการ 1,000 16-ม.ค.-63 เล่มท่ี1 เลขท่ี5

58 3219800001185 ร้านนารีรัตน์ จัดซ้ือหนังสือพิมพ์และวารสาร ประจ าเดือนธันวาคม 2,455 16-ม.ค.-63 เล่มท่ี193

2562 (กองการศึกษา)  เลขท่ี09643

59 3220400383465 น.ส.อุมาภรณ์ พูนสนอง จัดซ้ือเคร่ืองไทยธรรมในงานวันข้ึนปีใหม่ 3,000 16-ม.ค.-63 เล่มท่ี1 เลขท่ี8

60 3220100132921 ร้านนานากราฟฟิก ดีไซน์ จ้างเหมาท าป้ายไวนิลในงานวันข้ึนปีใหม่ 4,940 16-ม.ค.-63 เล่มท่ี066

 เลขท่ี3277

61 3460600402321 นางสาวป่ินเพชร ถวิลการ จ้างผู้น าออกก าลังกายประเภทแอโรบิคจังหวะช้า 3,600 22-ม.ค.-63 เล่มท่ี1 เลขท่ี5

62 3460600402321 นางสาวป่ินเพชร ถวิลการ เช่าเคร่ืองเสียงขนาด 200 วัตต์ 600 22-ม.ค.-63 เล่มท่ี1 เลขท่ี5

7

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(เอกสารอ้างอิง) เหตุผล
สนับสนุนวันท่ี เลขท่ี



64 3219800013523 นายวรกฤช วงศ์รักษ์ เช่าเคร่ืองเสียงขนาด 200 วัตต์ 1,800 22-ม.ค.-63 เล่มท่ี1 เลขท่ี5

65 3219800013523 นายวรกฤช วงศ์รักษ์ จ้างเหมาผู้น าออกก าลังกายประเภทลีลาศเด่ียว 3,600 22-ม.ค.-63 เล่มท่ี1 เลขท่ี5

66 3219800013507 นายพงศธร วงศ์รักษ์ จ้างเหมาผู้น าออกก าลังกายประเภทลีลาศเด่ียว 3,600 22-ม.ค.-63 เล่มท่ี1 เลขท่ี4

67 3219800112157 นางอภิญญา อังศพฤกษ์ จ้างเหมาผู้น าออกก าลังกายประเภทโยคะ(บ าบัด) 3,600 22-ม.ค.-63 เล่มท่ี1 เลขท่ี3

68 3219800112149 นายพิศักด์ิ อังศพฤกษ์ จ้างเหมาผู้น าออกก าลังกายประเภทโยคะ(บ าบัด) 3,600 22-ม.ค.-63 เล่มท่ี1 เลขท่ี3

69 3219800014139 นางกิมไต๊ ชาญด้วยกิจ จ้างเหมาผู้น าออกก าลังกายประเภทยืดเส้น 3,600 22-ม.ค.-63 เล่มท่ี1 เลขท่ี3

70 3102100932971 นางอรอุมา คงแสงชู จ้างเหมาผู้น าออกก าลังกายประเภทลีลาศเด่ียว 3,600 22-ม.ค.-63 เล่มท่ี1 เลขท่ี3

71 3210100532791 นายสมพร ผลศิริ จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะอีซูซุ 82-7814 2,280 24-ม.ค.-63 เล่มท่ี03

จ านวน 4 รายการ  เลขท่ี0149

72 3210100532791 นายสมพร ผลศิริ จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะฮีโน่ 83-2696 3,000 24-ม.ค.-63 เล่มท่ี03

จ านวน 2 รายการ  เลขท่ี0150

8

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(เอกสารอ้างอิง) เหตุผล
สนับสนุนวันท่ี เลขท่ี



73 3219800007094 นายนภดล อุริยะพงศ์สรรค์ จ้างเหมาบ ารุงซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ 1กผ5818 1,350 24-ม.ค.-63 เล่มท่ี1 เลขท่ี9

จ านวน 6 รายการ
74 3219800007094 นายนภดล อุริยะพงศ์สรรค์ จ้างเหมาบ ารุงซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ 1กผ5820 3,200 24-ม.ค.-63 เล่มท่ี1 เลขท่ี8

จ านวน 9 รายการ
75 3219800007094 นายนภดล อุริยะพงศ์สรรค์ จ้างเหมาบ ารุงซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ กรว184 3,610 24-ม.ค.-63 เล่มท่ี1 เลขท่ี6

จ านวน 18 รายการ
76 1240400004832 นายสุภัทรพงศ์ รวงผ้ึงรุ่งโรจน์ จ้างเหมาชุดการแสดงลานวัฒนธรรมถนนคนเดิน 4,000 24-ม.ค.-63 เล่มท่ี1 เลขท่ี2

77 3219800046740 นางสาวบุษกร ต้ังความเพียร จ้างเหมาบุคคลภายนอกคัดแยกขยะประเภท 9,000 4-ก.พ.-63 ใบส าคัญรับเงิน

กระดาษ กล่องUHT พลาสติก สายพานเส้นท่ี 1
78 5470200005330 นางสาวบรรเทิง ผาสีดา จ้างเหมาคัดแยกขยะรีไซเคิลประเภทเหล็ก, 9,000 4-ก.พ.-63 ใบส าคัญรับเงิน

อลูมิเนียมสังกะสี,แก้ว แล้วน าข้ึนสายพานเส้นท่ี4
79 3210300262089 นางเพชรา มะลิวัลย์ จ้างเหมาคัดแยกขยะอัดจารบี ขัดลูกกล้ิง ประจ า 9,000 4-ก.พ.-63 ใบส าคัญรับเงิน

สายพานเส้นท่ี 5
80 2341700016311 นางกัลยาณี โพธ์ิศรี จ้างเหมาคัดแยกขยะรีไซเคิลประเภทขยะอินทรีย์ 9,000 4-ก.พ.-63 ใบส าคัญรับเงิน

ก่ิงไม้ ใบตอง ท่อนไม้ สายพานเส้นท่ี4
81 5220800022156 นางสาวสมพิศ ประทังค า จ้างเหมาคัดแยกขยะประเภทก่ิงไม้ ใบตอง ตอไม้ 9,000 4-ก.พ.-63 ใบส าคัญรับเงิน

สายพานเส้นท่ี 1

9

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(เอกสารอ้างอิง) เหตุผล
สนับสนุนวันท่ี เลขท่ี



82 1219800309442 นางสาวศิริพร สูงขาว จ้างเหมาบุคคลภายนอกคัดแยกขยะประเภท 9,000 4-ก.พ.-63 ใบส าคัญรับเงิน

กระดาษ กล่องUHT พลาสติก สายพานเส้นท่ี 5
83 3321000638776 นางเทียน ม่ังมี จ้างเหมาหมักน้ าจุลินทรีย์จากเศษผัก เศษอาหาร 9,000 4-ก.พ.-63 ใบส าคัญรับเงิน

ไม่น้อยกว่า 800 ลิตร/เดือน
84 3220300728746 นางสาวกัลนิกา ประทงค า จ้างเหมาคัดแยกขยะประเภทขยะอินทรีย์ประเภท 9,000 4-ก.พ.-63 ใบส าคัญรับเงิน

เศษอาหาร ประจ าสายพานเส้นท่ี 4
85 3219800043376 นางจันทรา ชูศักด์ิ จ้างเหมาดูแลระบบขับเคล่ือนสายพานคัดแยก 9,000 4-ก.พ.-63 ใบส าคัญรับเงิน

อัดจารบี,ขัดลูกกล้ิง สายพานเส้นท่ี 1
86 5412000017662 นางสาวอรุณ แก้วสะแสน จ้างเหมาคัดแยกขยะประเภทถุงพลาสติก,ถุงร้อน 9,000 4-ก.พ.-63 ใบส าคัญรับเงิน

ถุงเย็น,ถุงท่ัวไป แล้วน าข้ึนสายพานเส้นท่ี 5
87 3361100133277 นางสาวเรณู แสงกุรัง จ้างเหมาท าความสะอาดคอกหมู โกยมูลหมูในบ่อ 9,000 4-ก.พ.-63 ใบส าคัญรับเงิน

แก๊สท าแก๊สชีวภาพ
88 3341200087986 นางสาวบุญมี โมหา จ้างเหมาโกยขยะประเภทอินทรีย์เศษอาหารโกย 9,000 4-ก.พ.-63 ใบส าคัญรับเงิน

ข้ึนสายพานล าเลียงคัดแยกเส้นท่ี 1
89 3220300188300 นางเฉลียว คุณเอนก จ้างเหมาคัดแยกขยะรีไซเคิลประเภทเหล็ก, 9,000 4-ก.พ.-63 ใบส าคัญรับเงิน

อลูมิเนียมสังกะสี,แก้ว แล้วน าข้ึนสายพานเส้นท่ี5
90 3219800052120 นางส าอางค์ ถนอมวงศ์ จ้างเหมาเก็บกวาดท าความสะอาดบริเวณโรง 9,000 4-ก.พ.-63 ใบส าคัญรับเงิน

ฆ่าสัตว์และอัดก้อนไขมัน

10

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(เอกสารอ้างอิง) เหตุผล
สนับสนุนวันท่ี เลขท่ี



91 1470200107725 นายวรวัฒน์ ผาสีดา จ้างเหมาเกล่ียขยะและอัดแน่นบนหลังรถบรรทุก 9,000 4-ก.พ.-63 ใบส าคัญรับเงิน

ขยะบริเวณสายพานเส้นท่ี 1
92 3410401109209 นางแว่น คงชัย จ้างเหมาคัดแยกขยะประเภทถุงพลาสติก,ถุงร้อน 9,000 4-ก.พ.-63 ใบส าคัญรับเงิน

ถุงเย็น,ถุงท่ัวไป แล้วน าข้ึนสายพานเส้นท่ี 1
93 3220500005543 นางสาววนิดา น่ิมเอนก จ้างเหมาคัดแยกขยะรีไซเคิลประเภทเหล็ก, 9,000 4-ก.พ.-63 ใบส าคัญรับเงิน

อลูมิเนียมสังกะสี,แก้ว แล้วน าข้ึนสายพานเส้นท่ี1
94 1219800294011 นายณัฐพล ชุ่มวิเชียร จ้างเหมาโกยขยะจากรถขยะท่ีเทไว้บนลานปูน 9,000 4-ก.พ.-63 ใบส าคัญรับเงิน

ข้ึนบนสายสะพานล าเลียงขยะเส้นท่ี 5
95 1302100052298 น.ส.วรรณวิภา ศรีทอง จ้างเหมาบุคคลภายนอกคัดแยกขยะประเภท 9,000 4-ก.พ.-63 ใบส าคัญรับเงิน

กระดาษ กล่องUHT พลาสติก สายพานเส้นท่ี 4
96 3210300511437 นางสาวมาลี งามเสง่ียม จ้างเหมาคัดแยกขยะประเภทถุงพลาสติก,ถุงร้อน 9,000 4-ก.พ.-63 ใบส าคัญรับเงิน

ถุงเย็น,ถุงท่ัวไป แล้วน าข้ึนสายพานเส้นท่ี 4
97 231040001539 นายส าเภา สร้อยจิตร จ้างเหมาโกยขยะท่ีกองไว้หน้าลานปูนบริเวณ 9,000 4-ก.พ.-63 ใบส าคัญรับเงิน

สายพานล าเลียงคัดแยกเส้นท่ี 5
98 3760100611174 นางน้ าผ้ึง สอนค า จ้างเหมาโกยขยะจากรถขยะท่ีเทไว้บนลานปูน 9,000 4-ก.พ.-63 ใบส าคัญรับเงิน

ข้ึนบนสายสะพานล าเลียงขยะเส้นท่ี 1
99 1219800329478 นายวีระพัฒน์ จ านิจ จ้างเหมาโกยขยะมูลฝอยท่ีเทไว้บนลานปูนบริเวณ 9,000 4-ก.พ.-63 ใบส าคัญรับเงิน

สายพานล าเลียงคัดแยกเส้นท่ี 5

11

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(เอกสารอ้างอิง) เหตุผล
สนับสนุนวันท่ี เลขท่ี



100 5210300010582 นางผ่องภักษ์ จ านิจ จ้างเหมาโกยขยะประเภทถุงขยะขนาดใหญ่บริเวณ 9,000 4-ก.พ.-63 ใบส าคัญรับเงิน

สายพานล าเลียงคัดแยกเส้นท่ี 4
101 3219800064659 นายสาโรจน์ เรืองฤทธ์ิ จ้างเหมาโกยขยะจากกองขยะท่ีเทไว้บนลานปูน 9,000 4-ก.พ.-63 ใบส าคัญรับเงิน

ประจ าสายพานเส้นท่ี 1
102 3210300989353 นางอุทัย ธนาภรณ์ จ้างเหมาโกยขยะจากรถขยะท่ีเทไว้บนลานปูน 9,000 4-ก.พ.-63 ใบส าคัญรับเงิน

พร้อมท าความสะอาด สายพานเส้นท่ี 4
103 5210700014208 นางมณีรัตน์ สุขสวาท จ้างเหมาคัดแยกขยะประเภทขยะอินทรีย์ประเภท 9,000 4-ก.พ.-63 ใบส าคัญรับเงิน

เศษอาหาร ประจ าสายพานเส้นท่ี 5
104 5321000066094 นางศศิธร ดีย่ิง จ้างเหมาคัดแยกขยะประเภทถุงบรรจุรวมท้ังกรีด 9,000 4-ก.พ.-63 ใบส าคัญรับเงิน

ฉีกถุงบรรจุ บริเวณสายพานเส้นท่ี 1
105 3220300188318 นางเนาวรัตน์ ชุ่มวิเชียร จ้างเหมาดูแลระบบขับเคล่ือนสายพานคัดแยก 9,000 4-ก.พ.-63 ใบส าคัญรับเงิน

อัดจารบี,ขัดลูกกล้ิง สายพานเส้นท่ี 4
106 1219800339554 นางสาวณัฐวดี ศรีเอ่ียมดี จ้างเหมาโกยขยะจากรถขยะท่ีเทไว้บนลานปูน 9,000 4-ก.พ.-63 ใบส าคัญรับเงิน

ข้ึนบนสายสะพานล าเลียงขยะเส้นท่ี 4
107 3210300511429 นางสาวบุบผา งามเสง่ียม จ้างเหมาโกยขยะประเภทถุงขยะขนาดใหญ่บริเวณ 9,000 4-ก.พ.-63 ใบส าคัญรับเงิน

สายพานล าเลียงคัดแยกเส้นท่ี 5
108 3210300897866 นางสาวยุพิน ขีลี จ้างเหมาคัดแยกขยะประเภทขยะประเภทก่ิงไม้ 9,000 4-ก.พ.-63 ใบส าคัญรับเงิน

ใบตองประจ าสายพานเส้นท่ี 4

12

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(เอกสารอ้างอิง) เหตุผล
สนับสนุนวันท่ี เลขท่ี



109 1219800327475 นายธีรพงศ์ ชุมค าน้อย จ้างเหมาเกล่ียขยะและอัดแน่นบนหลังรถบรรทุก 9,000 4-ก.พ.-63 ใบส าคัญรับเงิน

ขยะบริเวณสายพานเส้นท่ี 4
110 3219800018517 นางสาวเกษร ทินผล จ้างเหมาบุคคลท าความสะอาดอาคารส านักงาน 9,000 6-ก.พ.-63 ใบส าคัญรับเงิน

111 5360100005844 นายสุข แมขุนทด จ้างเหมาบุคคลรักษาความปลอดภัยอาคารส านักงาน 9,000 6-ก.พ.-63 ใบส าคัญรับเงิน

112 3200200520141 นางสาวสมจิตร ค าดวง จ้างเหมาบุคคลท าความสะอาดอาคารลดโลกร้อน 9,000 6-ก.พ.-63 ใบส าคัญรับเงิน

113 3219800018649 นางสุนี ทินผล จ้างเหมาบุคคลท าความสะอาดอาคารห้องสมุด 9,000 6-ก.พ.-63 ใบส าคัญรับเงิน

114 3220300668000 นางสาวทองสุข สะอาด จ้างเหมาท าความสะอาดอาคารส านักงานเทศบาล 9,000 6-ก.พ.-63 ใบส าคัญรับเงิน

115 3219800007094 นายนภดล อุริยะพงศ์สรรค์ จ้างเหมาบ ารุงซ่อมแซมรถจักรยานยนต์1กศ4900 3,620 11-ก.พ.-63 ใบส าคัญรับเงิน

จ านวน 12 รายการ
116 3219800007094 นายนภดล อุริยะพงศ์สรรค์ จ้างเหมาบ ารุงซ่อมแซมรถจักรยานยนต์1กผ5817 2,200 11-ก.พ.-63 ใบส าคัญรับเงิน

จ านวน 8 รายการ
117 3219800007094 นายนภดล อุริยะพงศ์สรรค์ จ้างเหมาบ ารุงซ่อมแซมรถจักรยานยนต์1กผ5817 2,200 11-ก.พ.-63 ใบส าคัญรับเงิน

จ านวน 8 รายการ

13

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(เอกสารอ้างอิง) เหตุผล
สนับสนุนวันท่ี เลขท่ี



118 3219800007094 นายนภดล อุริยะพงศ์สรรค์ จ้างเหมาบ ารุงซ่อมแซมรถจักรยานยนต์1กศ4899 1,850 11-ก.พ.-63 ใบส าคัญรับเงิน

จ านวน 6 รายการ
119 3129900325544 ร้านทวีชัย จัดซ้ือถุงด า,ถ่านไฟฉาย จ านวน 2 รายการ 999 11-ก.พ.-63 เล่มท่ี1 เลขท่ี6

120 3219900094762 นางกิตติมา หม่ันดี จ้างท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 20 รายการ 500 11-ก.พ.-63 ใบส าคัญรับเงิน

121 3400600287565 นายสมศักด์ิ แสนแก้ว จ้างเหมาบ ารุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 81-8531 2,020 11-ก.พ.-63 เล่มท่ี017

จ านวน 3 รายการ เลขท่ี0828

122 3210300046351 นายวรวุฒิ ขาวแพร จ้างท าป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 และ 375 11-ก.พ.-63 เล่มท่ี211

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฯ เลขท่ี10522

123 3219800045361 นายรังสรรค์ ชุตินันท์วโรดม จัดซ้ือน้ าแข็งและน้ าด่ืมในโครงการงานวันเด็ก 2,240 11-ก.พ.-63 เล่มท่ี1 เลขท่ี3

124 3210300046351 นายวรวุฒิ ขาวแพร จ้างท าป้ายไวนิลจุดตรวจเทศกาลปีใหม่ 2 รายการ 820 11-ก.พ.-63 เล่มท่ี211

เลขท่ี10523

125 3210300952450 นายบุญธรรม สนองสุข จ้างเหมาเคร่ืองเสียงขนาด 2,500 วัตต์ 5,000 11-ก.พ.-63 ใบส าคัญรับเงิน

126 3219800001185 ร้านนารีรัตน์ จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนธันวาคม 2563 380 11-ก.พ.-63 เล่มท่ี193

จ านวน 2 รายการ เลขท่ี09644

14

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(เอกสารอ้างอิง) เหตุผล
สนับสนุนวันท่ี เลขท่ี



127 3219800001185 ร้านนารีรัตน์ จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนมกราคม 2563 440 11-ก.พ.-63 เล่มท่ี193

จ านวน 2 รายการ เลขท่ี09644

128 3100602597904 ร้านแมงปอ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 2,450 12-ก.พ.-63 เล่มท่ี001

เลขท่ี0032

129 3100602597904 ร้านแมงปอ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 2,125 12-ก.พ.-63 เล่มท่ี001

เลขท่ี0029

130 213551000521 หจก.มหกรรมคอมพิวเตอร์ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 219.35 12-ก.พ.-63 IV630210

131 3210100859731 ร้านศุภฤกษ์ ดีไซน์&ปร้ินท์ จัดจ้างวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 2 รายการ 3,900 14-ก.พ.-63 EEE3-008

132 3100400146332 หจก.เอทีเอส ซัพพลาย จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุโครงการตลาดสีเขียว 1,605 18-ก.พ.-63ORV6302000330

133 3460600402321 นางสาวป่ินเพชร ถวิลการ จ้างผู้น าออกก าลังกายประเภทแอโรบิคจังหวะช้า 3,600 3-มี.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

134 3460600402321 นางสาวป่ินเพชร ถวิลการ เช่าเคร่ืองเสียงขนาด 200 วัตต์ 600 3-มี.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

135 3219800013523 นายวรกฤช วงศ์รักษ์ เช่าเคร่ืองเสียงขนาด 200 วัตต์ 1,800 3-มี.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

15

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(เอกสารอ้างอิง) เหตุผล
สนับสนุนวันท่ี เลขท่ี



136 3219800013523 นายวรกฤช วงศ์รักษ์ จ้างเหมาผู้น าออกก าลังกายประเภทลีลาศเด่ียว 3,600 3-มี.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

137 3219800013507 นายพงศธร วงศ์รักษ์ จ้างเหมาผู้น าออกก าลังกายประเภทลีลาศเด่ียว 3,600 3-มี.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

138 3102100932971 นางอรอุมา คงแสงชู จ้างเหมาผู้น าออกก าลังกายประเภทลีลาศเด่ียว 3,600 3-มี.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

140 3219800112157 นางอภิญญา อังศพฤกษ์ จ้างเหมาผู้น าออกก าลังกายประเภทโยคะ(บ าบัด) 3,600 3-มี.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

141 3219800112149 นายพิศักด์ิ อังศพฤกษ์ จ้างเหมาผู้น าออกก าลังกายประเภทโยคะ(บ าบัด) 3,600 3-มี.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

142 3219800014139 นางกิมไต๊ ชาญด้วยกิจ จ้างเหมาผู้น าออกก าลังกายประเภทยืดเส้น 3,600 3-มี.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

143 3210300863287 ร้านหมีสปอร์ต จัดซ้ือถ้วยรางวัลในโครงการดนตรีเพ่ือประชาชน 2,100 3-มี.ค.-63 เล่มท่ี17 เลขท่ี22

144 3219800117523 พิสิษฐ์Design&Print จ้างเหมาท าป้ายไวนิล ถนนคนเดินเมืองแกลง 3,800 3-มี.ค.-63 เล่มท่ี06 เลขท่ี09

145 3850100016453 นายสมศักด์ิ ตือต่ิง ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 420-60-0021 3 รายการ 3,830 3-มี.ค.-63 เล่มท่ี1 เลขท่ี5

16

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน
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ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(เอกสารอ้างอิง) เหตุผล
สนับสนุนวันท่ี เลขท่ี



146 3220100132921 นางอรณา ธรรมเจริญ จ้างเหมาท าป้ายไวนิลโครงการ เดิน กิน ชิม เท่ียว 780 3-มี.ค.-63 เล่มท่ี068

ถนนคนเดินตลาดสีเขียว เลขท่ี3365

147 3760200218946 พี เค เอส แกลงการพิมพ์ จ้างเหมาท าตรายาง จ านวน 3 รายการ 1,580 3-มี.ค.-63 เล่มท่ี057

เลขท่ี2803

148 1219800103305 นางสาวณพสร ระวังภัย จ้างเหมาท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมรองรับการ 1,750 3-มี.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก
149 3219800044755 น.ส.ศุภจิรา ฐิตานันทบุตร จ้างเหมาท าอาหารกลางวันและเคร่ืองด่ืมรองรับการ 2,800 3-มี.ค.-63 เล่มท่ี1 เลขท่ี16

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก
150 3219800007094 นายนภดล อุริยะพงศ์สรรค์ จ้างเหมาบ ารุงซ่อมแซมรถจักรยานยนต์1กศ4901 1,220 3-มี.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

จ านวน 6 รายการ
151 3219800007094 นายนภดล อุริยะพงศ์สรรค์ จ้างเหมาบ ารุงซ่อมแซมรถจักรยานยนต์1กศ4902 1,190 3-มี.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

จ านวน 5 รายการ
152 3219800007094 นายนภดล อุริยะพงศ์สรรค์ จ้างเหมาบ ารุงซ่อมแซมรถจักรยานยนต์1กศ4904 2,170 3-มี.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

จ านวน 8 รายการ
153 3400600287565 นายสมศักด์ิ แสนแก้ว จ้างเหมาบ ารุงซ่อมแซมปีมน้ าแรงดันสามสูบ ชนิด 3,200 3-มี.ค.-63 เล่มท่ี017

มอเตอร์ 055-47-0010 จ านวน 3 รายการ เลขท่ี0831

154 213551000521 หจก.มหกรรมคอมพิวเตอร์ ซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ รหัส 416-55-0090 321 3-มี.ค.-63 IV630400

จ านวน 1 รายการ

16

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(เอกสารอ้างอิง) เหตุผล
สนับสนุนวันท่ี เลขท่ี



155 213551000521 หจก.มหกรรมคอมพิวเตอร์ ซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ รหัส 416-50-0039 1,690.60 3-มี.ค.-63 IV630401

จ านวน 3 รายการ
156 213551000521 หจก.มหกรรมคอมพิวเตอร์ ซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ รหัส 416-51-0053 791.80 3-มี.ค.-63 IV630402

จ านวน 2 รายการ
157 1219800327475 นายธีรพงศ์ ชุมค าน้อย จ้างเหมาเกล่ียขยะและอัดแน่นบนหลังรถบรรทุก 9,000 4-มี.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

ขยะบริเวณสายพานเส้นท่ี 4
158 1302100052298 น.ส.วรรณวิภา ศรีทอง จ้างเหมาบุคคลภายนอกคัดแยกขยะประเภท 9,000 4-มี.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

กระดาษ กล่องUHT พลาสติก สายพานเส้นท่ี 4
159 3219800043376 นางจันทรา ชูศักด์ิ จ้างเหมาดูแลระบบขับเคล่ือนสายพานคัดแยก 9,000 4-มี.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

อัดจารบี,ขัดลูกกล้ิง สายพานเส้นท่ี 1
160 3760100611174 นางน้ าผ้ึง สอนค า จ้างเหมาโกยขยะจากรถขยะท่ีเทไว้บนลานปูน 9,000 4-มี.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

ข้ึนบนสายสะพานล าเลียงขยะเส้นท่ี 1
161 3210300511429 นางสาวบุบผา งามเสง่ียม จ้างเหมาโกยขยะประเภทถุงขยะขนาดใหญ่บริเวณ 9,000 4-มี.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

สายพานล าเลียงคัดแยกเส้นท่ี 5
162 3210300897866 นางสาวยุพิน ขีลี จ้างเหมาคัดแยกขยะประเภทขยะประเภทก่ิงไม้ 9,000 4-มี.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

 ใบตองประจ าสายพานเส้นท่ี 4
163 1219800339554 นางสาวณัฐวดี ศรีเอ่ียมดี จ้างเหมาโกยขยะจากรถขยะท่ีเทไว้บนลานปูน 9,000 4-มี.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

ข้ึนบนสายสะพานล าเลียงขยะเส้นท่ี 4

16

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(เอกสารอ้างอิง) เหตุผล
สนับสนุนวันท่ี เลขท่ี



164 3219800064659 นายสาโรจน์ เรืองฤทธ์ิ จ้างเหมาโกยขยะจากกองขยะท่ีเทไว้บนลานปูน 9,000 4-มี.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

ประจ าสายพานเส้นท่ี 1
165 2341700016311 นางกัลยาณี โพธ์ิศรี จ้างเหมาคัดแยกขยะรีไซเคิลประเภทขยะอินทรีย์ 9,000 4-มี.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

ก่ิงไม้ ใบตอง ท่อนไม้ สายพานเส้นท่ี4
166 5210300010582 นางผ่องภักษ์ จ านิจ จ้างเหมาโกยขยะประเภทถุงขยะขนาดใหญ่บริเวณ 9,000 4-มี.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

สายพานล าเลียงคัดแยกเส้นท่ี 4
167 3321000638776 นางเทียน ม่ังมี จ้างเหมาหมักน้ าจุลินทรีย์จากเศษผัก เศษอาหาร 9,000 4-มี.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

ไม่น้อยกว่า 800 ลิตร/เดือน
168 1219800329478 นายวีระพัฒน์ จ านิจ จ้างเหมาโกยขยะจากรถขยะท่ีเทไว้บนลานปูน 9,000 4-มี.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

ข้ึนบนสายสะพานล าเลียงขยะเส้นท่ี 5
169 231040001539 นายส าเภา สร้อยจิตร จ้างเหมาโกยขยะท่ีกองไว้หน้าลานปูนบริเวณ 9,000 4-มี.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

สายพานล าเลียงคัดแยกเส้นท่ี 5
170 3220300188300 นางเฉลียว คุณเอนก จ้างเหมาคัดแยกขยะรีไซเคิลประเภทเหล็ก, 9,000 4-มี.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

อลูมิเนียมสังกะสี,แก้ว แล้วน าข้ึนสายพานเส้นท่ี5
171 5412000017662 นางสาวอรุณ แก้วสะแสน จ้างเหมาคัดแยกขยะประเภทถุงพลาสติก,ถุงร้อน 9,000 4-มี.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

ถุงเย็น,ถุงท่ัวไป แล้วน าข้ึนสายพานเส้นท่ี 5
172 3220300728746 นางสาวกัลนิกา ประทงค า จ้างเหมาคัดแยกขยะประเภทขยะอินทรีย์ประเภท 9,000 4-มี.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

เศษอาหาร ประจ าสายพานเส้นท่ี 4
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ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(เอกสารอ้างอิง) เหตุผล
สนับสนุนวันท่ี เลขท่ี



173 3210300989353 นางอุทัย ธนาภรณ์ จ้างเหมาโกยขยะจากรถขยะท่ีเทไว้บนลานปูน 9,000 4-มี.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

พร้อมท าความสะอาด สายพานเส้นท่ี 4
174 3361100133277 นางสาวเรณู แสงกุรัง จ้างเหมาท าความสะอาดคอกหมู โกยมูลหมูในบ่อ 9,000 4-มี.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

แก๊สท าแก๊สชีวภาพ
175 5220800022156 นางสาวสมพิศ ประทังค า จ้างเหมาคัดแยกขยะประเภทก่ิงไม้ ใบตอง ตอไม้ 9,000 4-มี.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

สายพานเส้นท่ี 1
176 3220300188318 นางเนาวรัตน์ ชุ่มวิเชียร จ้างเหมาดูแลระบบขับเคล่ือนสายพานคัดแยก 9,000 4-มี.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

อัดจารบี,ขัดลูกกล้ิง สายพานเส้นท่ี 4
177 3210300262089 นางเพชรา มะลิวัลย์ จ้างเหมาคัดแยกขยะอัดจารบี ขัดลูกกล้ิง ประจ า 9,000 4-มี.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

สายพานเส้นท่ี 5
178 3219800046740 นางสาวบุษกร ต้ังความเพียร จ้างเหมาบุคคลภายนอกคัดแยกขยะประเภท 9,000 4-มี.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

กระดาษ กล่องUHT พลาสติก สายพานเส้นท่ี 1
179 5470200005330 นางสาวบรรเทิง ผาสีดา จ้างเหมาคัดแยกขยะรีไซเคิลประเภทเหล็ก, 9,000 4-มี.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

อลูมิเนียมสังกะสี,แก้ว แล้วน าข้ึนสายพานเส้นท่ี4
180 3210300511437 นางสาวมาลี งามเสง่ียม จ้างเหมาคัดแยกขยะประเภทถุงพลาสติก,ถุงร้อน 9,000 4-มี.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

ถุงเย็น,ถุงท่ัวไป แล้วน าข้ึนสายพานเส้นท่ี 4
181 5210700014208 นางสาวมณีรัตน์ สุขสวาท จ้างเหมาคัดแยกขยะประเภทขยะอินทรีย์ประเภท 9,000 4-มี.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

เศษอาหาร ประจ าสายพานเส้นท่ี 5
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เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(เอกสารอ้างอิง) เหตุผล
สนับสนุนวันท่ี เลขท่ี



182 3341200087986 นางสาวบุญมี โมหา จ้างเหมาโกยขยะประเภทอินทรีย์เศษอาหารโกย 9,000 4-มี.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

ข้ึนสายพานล าเลียงคัดแยกเส้นท่ี 1
183 5321000066094 นางศศิธร ดีย่ิง จ้างเหมาคัดแยกขยะประเภทถุงบรรจุ รวมท้ังกรีด 9,000 4-มี.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

ฉีกถุงบรรจุ บริเวณสายพานเส้นท่ี 1
184 3219800052120 นางส าอางค์ ถนอมวงศ์ จ้างเหมาเก็บกวาดท าความสะอาดบริเวณโรง 9,000 4-มี.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

ฆ่าสัตว์และอัดก้อนไขมัน
185 1219800294011 นายณัฐพล ชุ่มวิเชียร จ้างเหมาโกยขยะจากรถขยะท่ีเทไว้บนลานปูน 9,000 4-มี.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

ข้ึนบนสายสะพานล าเลียงขยะเส้นท่ี 5
186 1219800309442 นางสาวศิริพร สูงขาว จ้างเหมาบุคคลภายนอกคัดแยกขยะประเภท 9,000 4-มี.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

กระดาษ กล่องUHT พลาสติก สายพานเส้นท่ี 5
187 3410401109209 นางแว่น คงชัย จ้างเหมาคัดแยกขยะประเภทถุงพลาสติก,ถุงร้อน 9,000 4-มี.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

ถุงเย็น,ถุงท่ัวไป แล้วน าข้ึนสายพานเส้นท่ี 1
188 1470200107725 นายวรวัฒน์ ผาสีดา จ้างเหมาเกล่ียขยะและอัดแน่นบนหลังรถบรรทุก 9,000 4-มี.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

ขยะบริเวณสายพานเส้นท่ี 1
189 3220500005543 นางสาววนิดา น่ิมเอนก จ้างเหมาคัดแยกขยะรีไซเคิลประเภทเหล็ก, 9,000 4-มี.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

อลูมิเนียมสังกะสี,แก้ว แล้วน าข้ึนสายพานเส้นท่ี1
190 3219800018517 นางสาวเกษร ทินผล จ้างเหมาบุคคลท าความสะอาดอาคารส านักงาน 9,000 4-มี.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน
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สนับสนุนวันท่ี เลขท่ี



191 3220300668000 นางสาวทองสุข สะอาด จ้างเหมาท าความสะอาดอาคารส านักงานเทศบาล 9,000 9-มี.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

192 3219800018649 นางสุนี ทินผล จ้างเหมาบุคคลท าความสะอาดอาคารห้องสมุด 9,000 9-มี.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

193 3200200520141 นางสาวสมจิตร ค าดวง จ้างเหมาบุคคลท าความสะอาดอาคารลดโลกร้อน 9,000 9-มี.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

194 5360100005844 นายสุข แมขุนทด จ้างเหมาบุคคลรักษาความปลอดภัยอาคารส านักงาน 9,000 9-มี.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

195 3101600256230 นางดวงพร กล้าหาญ จ้างล้างอัดรูปสี จ านวน 2 รายการ 648 13-มี.ค.-63 เล่มท่ี2 เลขท่ี25

196 3640900049358 นายเสาค า นันทะชัย จ้างเหมาถ่ายเอกสารโฉนดท่ีดิน(หน้า-หลัง) 120 ฉบับ 720 13-มี.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

197 3760200218946 พี เค เอส แกลงการพิมพ์ จ้างเหมาท าเอกสารประกอบการอบรมโครงการ 2,800 13-มี.ค.-63 เล่มท่ี057

หลอดเลือดสมองอุดตันเฉียบพลัน เลขท่ี2826

198 3219800007094 นายนภดล อุริยะพงศ์สรรค์ จ้างเหมาบ ารุงซ่อมแซมรถจักรยานยนต์1กศ4899 1,860 13-มี.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

จ านวน 10 รายการ
199 3219800007094 นายนภดล อุริยะพงศ์สรรค์ จ้างเหมาบ ารุงซ่อมแซมรถจักรยานยนต์1กศ4903 1,670 13-มี.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

จ านวน 8 รายการ
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สนับสนุนวันท่ี เลขท่ี



200 3219800007094 นายนภดล อุริยะพงศ์สรรค์ จ้างเหมาบ ารุงซ่อมแซมรถจักรยานยนต์1กผ5819 2,380 13-มี.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

จ านวน 14 รายการ
201 3219800001185 ร้านนารีรัตน์ จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าเดือน ก.พ.63 2 รายการ 380 13-มี.ค.-63 เล่มท่ี193

เลขท่ี09647
202 3219800001185 ร้านนารีรัตน์ จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร ประจ าเดือน 2,475 13-มี.ค.-63 เล่มท่ี193

ม.ค.63 13 รายการ เลขท่ี09646
203 3219800001185 ร้านนารีรัตน์ จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร ประจ าเดือน 2,365 13-มี.ค.-63 เล่มท่ี193

ก.พ.63 13 รายการ เลขท่ี09648
204 213551000521 หจก.มหกรรมคอมพิวเตอร์ ซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ รหัส 416-52-0068 2,193.50 17-มี.ค.-63 IV630409

จ านวน 2 รายการ
205 213551000521 หจก.มหกรรมคอมพิวเตอร์ ซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ รหัส 416-45-0017 1,166.30 17-มี.ค.-63 IV630410

จ านวน 2 รายการ
206 3400600287565 นายสมศักด์ิ แสนแก้ว จ้างเหมาบ ารุงซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ 018-45-003 2,400 20-มี.ค.-63 เล่มท่ี017

จ านวน 3 รายการ เลขท่ี0833

207 3219800056435 นายธวัชชัย พิริยะวณิชย์ จ้างเหมาบ ารุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 81-8531 3,250 20-มี.ค.-63 เล่มท่36เลขท่ี18

018-45-003 จ านวน 3 รายการ
208 3219800018592 นางสาววิภานี ทินผล จ้างเหมาอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมรองรับคณะดูงาน 1,275 20-มี.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

จาก อบต.บ้านใหม่ จ.นครปฐม

20

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(เอกสารอ้างอิง) เหตุผล
สนับสนุนวันท่ี เลขท่ี



209 3219800018592 นางสาววิภานี ทินผล จ้างเหมาอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมรองรับผุ้เข้ารับการ 2,400 20-มี.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

อบรมโครงการผู้สูงอายุ
210 3219800007094 นายนภดล อุริยะพงศ์สรรค์ จ้างเหมาบ ารุงซ่อมแซมรถจักรยานยนต์1กศ4901 1,690 24-มี.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

จ านวน 9 รายการ
211 3219800007094 นายนภดล อุริยะพงศ์สรรค์ จ้างเหมาบ ารุงซ่อมแซมรถจักรยานยนต์1กศ4904 2,310 24-มี.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

จ านวน 13 รายการ
212 3850100016453 นายสมศักด์ิ ตือต่ิง ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 420-54-0002 1 รายการ 850 24-มี.ค.-63เล่มท่ี001เลขท่ี002

213 1200900132872 นายดนุพล มุกดาสนิท จัดซ้ือปากกา สมุดโน้ต ในโครงการผู้สูงอายุ 1,350 24-มี.ค.-63 เล่มท่ี036

เลขท่ี1777

214 3210300952450 นายบุญธรรม สนองสุข จ้างเหมาเคร่ืองเสียงขนาด 2,500 วัตต์ 5,000 24-มี.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

215 3210300786398 ร้านสมบูรณ์เฟอร์นิเจอร์ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (อ่างล้างจาน) จ านวน 1 รายการ 1,390 27-มี.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

216 3760200218946 พี เค เอส แกลงการพิมพ์ จ้างเหมาท าตรายางหมึกในตัว จ านวน 2 รายการ 1,284 30-มี.ค.-63 เล่มท่ี058

เลขท่ี2865

รวม 1,347,690.34 บาท

วันท่ี เลขท่ี

21

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(เอกสารอ้างอิง) เหตุผล
สนับสนุน



1 3210300881871 นางมาลี วงศ์ภักดี จ้างเหมาอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมในโครงการอบรม 13,200 27-มี.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

เฃิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) 

2 3220100132921 นางอรณา ธรรมเจริญ จ้างเหมาท าป้ายไวนิลโครงการอบรมเฃิงปฏิบัติการ 1,170 9-เม.ย.-63 เล่มท่ี069

ให้ความรู้ในการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 จ านวน เลขท่ี3425

2 รายการ
3 3220100132921 ร้านนานากราฟฟิก ดีไซน์ จ้างเหมาท าป้ายไวนิลประกาศเทศบาลต าบลเมืองแกลง 2,808 9-เม.ย.-63 เล่มท่ี069

ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ระยอง จ านวน เลขท่ี3424

12 ป้าย
4 3760200218946 พี เค เอส แกลงการพิมพ์ จ้างเหมาท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์โรคปอดอักเสบจาก 8,025 12-มี.ค.-63 เล่มท่ี057

เช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 เลขท่ี2839

5 3100905666481 บูรพา เคมีภัณฑ์ จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (แอมโฟลิท-51) 32,400 15-เม.ย.-63 63/03/614
จ านวน 1 รายการ ส าหรับท าความสะอาดฆ่าเช้ือโรค

6 3100905666481 บูรพา เคมีภัณฑ์ จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (แอลกอฮอล์) 61,700 15-เม.ย.-63 ORD-001-20-101
จ านวน 5 รายการ ส าหรับท าความสะอาดฆ่าเช้ือโรค

วันท่ี เลขท่ี

การประกาศเผยแพร่การจัดซ้ือจัดจ้างเพ่ือให้ได้มาซ่ึงพัสดุ
ประจ าไตรมาสท่ี......1.....(เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน ธันวามคม พ.ศ.2562)

โดยส านักงานเทศบาลต าบลเมืองแกลง อ.แกลง จ.ระยอง

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(เอกสารอ้างอิง) เหตุผล
สนับสนุน



7 205560013062 บ.สมายล์ อินเตอร์แพค จัดซ้ือขวดพลาสติกPET-E (โครงการห่วงใยใส่ใจสุขภาพ 59,360 17-เม.ย.-63 200031
แมนูแฟคเจอร่ิง ชาวเทศบาลต าบลเมืองแกลงต้านภัยโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019)
รวม 178,663 บาท

วันท่ี เลขท่ี

2

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(เอกสารอ้างอิง) เหตุผล
สนับสนุน



1 3219800018517 นางสาวเกษร ทินผล จ้างเหมาบุคคลท าความสะอาดอาคารส านักงาน 9,000 2-เม.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

2 3220300668000 นางสาวทองสุข สะอาด จ้างเหมาท าความสะอาดอาคารส านักงานเทศบาล 9,000 2-เม.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

3 5360100005844 นายสุข แมขุนทด จ้างเหมาบุคคลรักษาความปลอดภัยอาคารส านักงาน 9,000 2-เม.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

4 3219800018649 นางสุนี ทินผล จ้างเหมาบุคคลท าความสะอาดอาคารห้องสมุด 9,000 2-เม.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

5 3200200520141 นางสาวสมจิตร ค าดวง จ้างเหมาบุคคลท าความสะอาดอาคารลดโลกร้อน 9,000 2-เม.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

6 3760100611174 นางน้ าผ้ึง สอนค า จ้างเหมาโกยขยะจากรถขยะท่ีเทไว้บนลานปูน 9,000 7-เม.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

ข้ึนบนสายสะพานล าเลียงขยะเส้นท่ี 1
7 3210300262089 นางเพชรา มะลิวัลย์ จ้างเหมาคัดแยกขยะอัดจารบี ขัดลูกกล้ิง ประจ า 9,000 7-เม.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

สายพานเส้นท่ี 5
8 3361100133277 นางสาวเรณู แสงกุรัง จ้างเหมาหมักน้ าจุลินทรีย์จากเศษผัก เศษอาหาร 9,000 7-เม.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

ไม่น้อยกว่า 800 ลิตร/เดือน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี......1.....(เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน ธันวามคม พ.ศ.2562)

โดยส านักงานเทศบาลต าบลเมืองแกลง อ.แกลง จ.ระยอง

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(เอกสารอ้างอิง) เหตุผล
สนับสนุนวันท่ี เลขท่ี



9 3220300188318 นางเนาวรัตน์ ชุ่มวิเชียร จ้างเหมาดูแลระบบขับเคล่ือนสายพานคัดแยก 9,000 7-เม.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

อัดจารบี,ขัดลูกกล้ิง สายพานเส้นท่ี 4
10 5470200005330 นางสาวบรรเทิง ผาสีดา จ้างเหมาคัดแยกขยะรีไซเคิลประเภทเหล็ก, 9,000 7-เม.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

อลูมิเนียมสังกะสี,แก้ว แล้วน าข้ึนสายพานเส้นท่ี4
11 1219800294011 นายณัฐพล ชุ่มวิเชียร จ้างเหมาโกยขยะจากรถขยะท่ีเทไว้บนลานปูน 9,000 7-เม.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

ข้ึนบนสายสะพานล าเลียงขยะเส้นท่ี 5
12 1219800309442 นางสาวศิริพร สูงขาว จ้างเหมาบุคคลภายนอกคัดแยกขยะประเภท 9,000 7-เม.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

กระดาษ กล่องUHT พลาสติก สายพานเส้นท่ี 5
13 3219800064659 นายสาโรจน์ เรืองฤทธ์ิ จ้างเหมาโกยขยะจากกองขยะท่ีเทไว้บนลานปูน 9,000 7-เม.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

ประจ าสายพานเส้นท่ี 1
14 3210300897866 นางสาวยุพิน ขีลี จ้างเหมาคัดแยกขยะรีไซเคิลประเภทขยะอินทรีย์ 9,000 7-เม.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

ก่ิงไม้ ใบตอง ท่อนไม้ สายพานเส้นท่ี5
15 5321000066094 นางศศิธร ดีย่ิง จ้างเหมาคัดแยกขยะประเภทถุงบรรจุรวมท้ังกรีด 9,000 7-เม.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

ฉีกถุงบรรจุ บริเวณสายพานเส้นท่ี 1
16 3321000638776 นางเทียน ม่ังมี จ้างเหมาหมักน้ าจุลินทรีย์จากเศษผัก เศษอาหาร 9,000 7-เม.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

ไม่น้อยกว่า 800 ลิตร/เดือน
17 3210300989353 นางอุทัย ธนาภรณ์ จ้างเหมาโกยขยะจากรถขยะท่ีเทไว้บนลานปูน 9,000 7-เม.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

พร้อมท าความสะอาด สายพานเส้นท่ี 4

2

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(เอกสารอ้างอิง) เหตุผล
สนับสนุนวันท่ี เลขท่ี



18 1302100052298 น.ส.วรรณวิภา ศรีทอง จ้างเหมาบุคคลภายนอกคัดแยกขยะประเภท 9,000 7-เม.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

กระดาษ กล่องUHT พลาสติก สายพานเส้นท่ี 4
19 5210300010582 นางผ่องภักษ์ จ านิจ จ้างเหมาโกยขยะประเภทถุงขยะขนาดใหญ่บริเวณ 9,000 7-เม.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

สายพานล าเลียงคัดแยกเส้นท่ี 4
20 1219800327475 นายธีรพงศ์ ชุมค าน้อย จ้างเหมาเกล่ียขยะและอัดแน่นบนหลังรถบรรทุก 9,000 7-เม.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

ขยะบริเวณสายพานเส้นท่ี 4
21 3341200087986 นางสาวบุญมี โมหา จ้างเหมาโกยขยะประเภทอินทรีย์เศษอาหารโกย 9,000 7-เม.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

ข้ึนสายพานล าเลียงคัดแยกเส้นท่ี 1
22 1219800329478 นายวีระพัฒน์ จ านิจ จ้างเหมาโกยขยะจากรถขยะท่ีเทไว้บนลานปูน 9,000 7-เม.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

ข้ึนบนสายสะพานล าเลียงขยะเส้นท่ี 5
23 231040001539 นายส าเภา สร้อยจิตร จ้างเหมาโกยขยะท่ีกองไว้หน้าลานปูนบริเวณ 9,000 7-เม.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

สายพานล าเลียงคัดแยกเส้นท่ี 5
24 5412000017662 นางสาวอรุณ แก้วสะแสน จ้างเหมาคัดแยกขยะประเภทถุงพลาสติก,ถุงร้อน 9,000 7-เม.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

ถุงเย็น,ถุงท่ัวไป แล้วน าข้ึนสายพานเส้นท่ี 5
25 5210700014208 นางสาวมณีรัตน์ สุขสวาท จ้างเหมาคัดแยกขยะประเภทขยะอินทรีย์ประเภท 9,000 7-เม.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

เศษอาหาร ประจ าสายพานเส้นท่ี 5
26 1219800339554 นางสาวณัฐวดี ศรีเอ่ียมดี จ้างเหมาโกยขยะจากรถขยะท่ีเทไว้บนลานปูน 9,000 7-เม.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

ข้ึนบนสายสะพานล าเลียงขยะเส้นท่ี 4

3

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(เอกสารอ้างอิง) เหตุผล
สนับสนุนวันท่ี เลขท่ี



27 3210300511429 นางสาวบุบผา งามเสง่ียม จ้างเหมาโกยขยะประเภทถุงขยะขนาดใหญ่บริเวณ 9,000 7-เม.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

สายพานล าเลียงคัดแยกเส้นท่ี 5
28 3219800046740 นางสาวบุษกร ต้ังความเพียร จ้างเหมาบุคคลภายนอกคัดแยกขยะประเภท 9,000 7-เม.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

กระดาษ กล่องUHT พลาสติก สายพานเส้นท่ี 1
29 3210300511437 นางสาวมาลี งามเสง่ียม จ้างเหมาคัดแยกขยะประเภทถุงพลาสติก,ถุงร้อน 9,000 7-เม.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

ถุงเย็น,ถุงท่ัวไป แล้วน าข้ึนสายพานเส้นท่ี 4
30 3410401109209 นางแว่น คงชัย จ้างเหมาคัดแยกขยะประเภทถุงพลาสติก,ถุงร้อน 9,000 7-เม.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

ถุงเย็น,ถุงท่ัวไป แล้วน าข้ึนสายพานเส้นท่ี 1
31 5220800022156 นางสาวสมพิศ ประทังค า จ้างเหมาคัดแยกขยะประเภทก่ิงไม้ ใบตอง ตอไม้ 9,000 7-เม.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

สายพานเส้นท่ี 1
32 3219800043376 นางจันทรา ชูศักด์ิ จ้างเหมาดูแลระบบขับเคล่ือนสายพานคัดแยก 9,000 7-เม.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

อัดจารบี,ขัดลูกกล้ิง สายพานเส้นท่ี 1
33 3220300188300 นางเฉลียว คุณเอนก จ้างเหมาคัดแยกขยะรีไซเคิลประเภทเหล็ก, 9,000 7-เม.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

อลูมิเนียมสังกะสี,แก้ว แล้วน าข้ึนสายพานเส้นท่ี5
34 2341700016311 นางกัลยาณี โพธ์ิศรี จ้างเหมาคัดแยกขยะรีไซเคิลประเภทขยะอินทรีย์ 9,000 7-เม.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

ก่ิงไม้ ใบตอง ท่อนไม้ สายพานเส้นท่ี4
35 3219800052120 นางส าอางค์ ถนอมวงศ์ จ้างเหมาเก็บกวาดท าความสะอาดบริเวณโรง 9,000 7-เม.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

ฆ่าสัตว์และอัดก้อนไขมัน

4

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(เอกสารอ้างอิง) เหตุผล
สนับสนุนวันท่ี เลขท่ี



36 1470200107725 นายวรวัฒน์ ผาสีดา จ้างเหมาเกล่ียขยะและอัดแน่นบนหลังรถบรรทุก 9,000 7-เม.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

ขยะบริเวณสายพานเส้นท่ี 1
37 3220300728746 นางสาวกัลนิกา ประทงค า จ้างเหมาคัดแยกขยะประเภทขยะอินทรีย์ประเภท 9,000 7-เม.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

เศษอาหาร ประจ าสายพานเส้นท่ี 4
38 3220500005543 นางสาววนิดา น่ิมเอนก จ้างเหมาคัดแยกขยะรีไซเคิลประเภทเหล็ก, 9,000 7-เม.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

อลูมิเนียมสังกะสี,แก้ว แล้วน าข้ึนสายพานเส้นท่ี1
39 3100400146332 หจก.เอทีเอส ซัพพลาย จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ภายในกองวิชาการ 1,958.10 7-เม.ย.-63 ORV6304000

จ านวน 2 รายการ 139
40 3210300075157 อู่พร การช่าง จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถตู้นิสสัน นข.2713 3,990 7-เม.ย.-63 เล่มท่ี05

เลขท่ี0205

41 3219800045361 นายรังสรรค์ ชุตินันท์วโรดม จัดซ้ือน้ าแข็งและน้ าด่ืมในโครงการดนตรีเพ่ือ ปชช. 976 9-เม.ย.-63 เล่มท่ี1 เลขท่ี5

42 3220100132921 นางอรณา ธรรมเจริญ จ้างเหมาท าป้ายไวนิลโครงการอบรมผู้สูงอายุฯลฯ 390 9-เม.ย.-63 เล่มท่ี069

เลขท่ี3426

43 213537000039 หจก.ซ าฮะหลี จัดซ้ือวัสดุก่อสร้างใช้ซ่อมแซมสะพาน 1 รายการ 4,785.04 10-เม.ย.-63 เลขท่ี6304/085

44 213537000039 หจก.ซ าฮะหลี จัดซ้ือวัสดุก่อสร้างใช้ปฏิบัติงานโยธา 14 รายการ 3,852.00 10-เม.ย.-63 เลขท่ี6304/086

5

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(เอกสารอ้างอิง) เหตุผล
สนับสนุนวันท่ี เลขท่ี



45 3219800016492 ร้านนีโอเฟล็กแกลง จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับรถบรรทุกขยะ 2,193.50 15-เม.ย.-63 0128/ 1970
81-8531 จ านวน 1 รายการ

46 3100602597904 นายวิชัย เจริญเมือง ซ้ือวัสดุส านักงานใช้ในโครงการ(Stroke) 2 รายการ 1,200 16-เม.ย.-63 เล่มท่ี006

เลขท่ี0267

47 3100602597904 นายวิชัย เจริญเมือง ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(ถ่านอัลคาไลน์) 2 รายการ 2,242.99 16-เม.ย.-63 เล่มท่ี006

เลขท่ี0267

48 3210300525489 นางพัชมณ วาณิชภาคินกุล จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 1 รายการ 4,200 15-เม.ย.-63 V6304-00093

ส าหรับบ ารุงซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า 82-7533
49 3210300046351 นายวรวุฒิ ขาวแพร จ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการประชาคมจัด 390 22-เม.ย.-63 เล่มท่ี 213

ท าแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ 2563 เลขท่ี10607

50 3700500210126 นายอดุลย์ แก้วทอง จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ เบอร์ 2,200 23-เม.ย.-63 เล่มท่ี 002

11 ย่ีห้ออีซูซุ ทะเบียน 81-8531 เลขท่ี0088

51 0213543000797 หจก.ท่อเกษตรไทยตะวันออก จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง(ท่อ) จ านวน 11 รายการ 1,182 23-เม.ย.-63 เล่มท่ี 551

เลขท่ี 03

52 0213543000797 หจก.ท่อเกษตรไทยตะวันออก จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง(อุปกรณ์ประปา) 4,146 23-เม.ย.-63 เล่มท่ี 551

จ านวน 26 รายการ เลขท่ี 04

53 3400600287565 ร้านสมศักด์ิมอเตอร์ จ้างเหมาซ่อมแซมรถรางเบอร์ 2 1,900 5-พ.ค.-63 เล่มท่ี 017

รหัสพัสดุ 026-52-0002 เลขท่ี 0834

6

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(เอกสารอ้างอิง) เหตุผล
สนับสนุนวันท่ี เลขท่ี



54 3219800001185 ร้านนารีรัตน์ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (หนังสือพิมพ์ เดือนตุลาคม 2562 440 5-พ.ค.-63 เล่มท่ี 193

- กันยายน 2563) เลขท่ี 09650

55 1229900265030 น.ส.วราภรณ์ ตันพัฒน์อนันต์ จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2,225 5-พ.ค.-63 เล่มท่ี 1

จ านวน 1 รายการ เลขท่ี 010

56 3210300869820 ร้าน นนท์เซอร์วิส จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์จักรยานยนต์ ทะเบียน กยษ 221 2,140 5-พ.ค.-63 เล่มท่ี 1

รหัสครุภัณฑ์ 024-43-0020 จ านวน 11 รายการ เลขท่ี 5

57 3219800007094 นายนภดล อุริยะพงศ์สรรค์ จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ย่ีห้อฮอนด้า 2,720 7-พ.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

ทะเบียน 1 กผ 5817 รหัสพัสดุ 024-60-0040
58 3219800007094 นายนภดล อุริยะพงศ์สรรค์ จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ย่ีห้อฮอนด้า 2,110 7-พ.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

ทะเบียน 1 กศ 4900 รหัสพัสดุ 024-61-0046
59 0213539001458 หจก.มหกรรมคอมพิวเตอร์ จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 481 8-พ.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

รหัสครุภัณฑ์ 416-52-0066
60 3100602597904 ร้านแมงปอ จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 2 รายการ 1,058 8-พ.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

61 0213543000797 หจก.ท่อเกษตรไทยตะวันออก จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์การประปา) 625 12-พ.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

จ านวน 3 รายการ
62 3219900325544 นายสิทธิชัย วัฒนะงามดี จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 3 รายการ 2,980 19-พ.ค.-63 เล่มท่ี 2 

เลขท่ี 8

7

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(เอกสารอ้างอิง) เหตุผล
สนับสนุนวันท่ี เลขท่ี



63 3219800007094 นายนภดล อุริยะพงศ์สรรค์ จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ย่ีห้อฮอนด้า 1,300 19-พ.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

ทะเบียน 1 กผ 5818 รหัสพัสดุ 025-60-0039
64 0213547001232 หจก. เอทีเอส ซัพพลาย จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 2 รายการ 4,886 22-พ.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

65 0213547001232 หจก. เอทีเอส ซัพพลาย จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 1 รายการ 2,713 22-พ.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

66 3219800111851 นางสาวประภาพรรณ หม่ันดี จัดซ้ือนืท่ีผ่านกรรมวิธีเวอร์สออสโมซีส 1,925 26-พ.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

67 3219800047835 นางพรกนก ทินผล ขอจ้างท าอาหารและเคร่ืองด่ืม จ านวน 1 รายการ 1,125 26-พ.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

68 0105536085718 บริษัท ไทย อกรีเทค จ ากัด จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 1 รายการ 1,017 26-พ.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

69 0213547003022 หจก. แกลงคแมพิวเตอร์ จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 544 26-พ.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

แอนด์ เซอร์วิส รหัสครุภัณฑ์ 415-55-0085/2 จ านวน 1 รายการ
70 0213547003022 หจก. แกลงคแมพิวเตอร์ จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 2,278 26-พ.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

แอนด์ เซอร์วิส รหัสครุภัณฑ์ 416-45-0014/1 จ านวน 1 รายการ
71 0213539001458 หจก. มหกรรมคอมพิวเตอร์ จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 1 รายการ 1,250 1-มิ.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

8

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(เอกสารอ้างอิง) เหตุผล
สนับสนุนวันท่ี เลขท่ี



72 0213539001458 หจก. มหกรรมคอมพิวเตอร์ จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 2,173 1-มิ.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

รหัสครุภัณฑ์ 416-53-0071 จ านวน 2 รายการ
73 0105539094327 บริษัท เอกบูรพา อินเตอร์- จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 4,664 2-มิ.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

พร้ิน จ ากัด
74 3210300869820 ร้าน นนท์เซอร์วิส จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ 1,385 4-มิ.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

ทะเบียน กษล 987 รหัสครุภัณฑ์ 024-46-0004
75 3219800007094 นายนภดล อุริยะพงศ์สรรค์ จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 6 รายการ 1,960 4-มิ.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

76 3219800007094 นายนภดล อุริยะพงศ์สรรค์ จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ย่ีห้อฮอนด้า 1,410 4-มิ.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

ทะเบียน 1 กศ 4903 รหัสพัสดุ 024-61-0049
77 1219800026602 นายชาตรี ย่ังยืน จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ เบอร์ 14 1,350 5-มิ.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

ย่ีห้ออีซูซุ ทะเบียน 82-7814
78 3219800007094 นายนภดล อุริยะพงศ์สรรค์ จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ย่ีห้อฮอนด้า 4,140 5-มิ.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

ทะเบียน 1 กศ 4899 
79 3219800007094 นายนภดล อุริยะพงศ์สรรค์ จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ย่ีห้อฮอนด้า 3,440 5-มิ.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

ทะเบียน 1 กศ 4901 รหัสพัสดุ 024-61-0047
80 3400600287565 ร้านสมศักด์ิมอเตอร์ จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ เบอร์12 880 5-มิ.ย.-63 เล่มท่ี 017

ย่ีห้ออีซูซุ ทะเบียน 82-7826 เลขท่ี 0839

9

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(เอกสารอ้างอิง) เหตุผล
สนับสนุนวันท่ี เลขท่ี



81 3400600287565 ร้านสมศักด์ิมอเตอร์ จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ย่ีห้อโตโยต้า 1,580 5-มิ.ย.-63 เล่มท่ี 017

ทะเบียน ม 5815 เลขท่ี 0838

82 3400600287565 ร้านสมศักด์ิมอเตอร์ จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมป๊ัมสูบน้ าโรงฆ่าสัตว์ 2,000 5-มิ.ย.-63 เล่มท่ี 017

จ านวน 1 รายการ เลขท่ี 0837

83 3400600287565 ร้านสมศักด์ิมอเตอร์ จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถกะบะป๊ิคอัพ ย่ีห้อโตโยต้า 4,030 5-มิ.ย.-63 เล่มท่ี 017

ทะเบียน พ 4107 จ านวน 7 รายการ เลขท่ี 0836

84 0213561002224 หจก. จักรกลหนัก เซอร์วิส จ้างเหมาซ่อมแซมรถแทร็กเตอร์ ทะเบียน ตค 209 3,821 9-มิ.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

จ านวน 3 รายการ
85 0213543000797 หจก.ท่อเกษตรไทยตะวันออก จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย จ านวน 1 รายการ 3,975 11-มิ.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

86 0213543000797 หจก.ท่อเกษตรไทยตะวันออก จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ 2,867 11-มิ.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

87 0213543000797 หกจ. ท่อเกษตรไทยตะวันออก จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 16 รายการ 3,812 11-มิ.ย.-63 เล่มท่ี 564

เลขท่ี 24

88 0213543000797 หกจ. ท่อเกษตรไทยตะวันออก จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 12 รายการ 373 11-มิ.ย.-63 เล่มท่ี 564

เลขท่ี 24

89 3219800001185 ร้านนารีรัตน์ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ได้แก้ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร 1,495 19-มิ.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

วารสาร ประจ าเดือนเมษายน 2563

10

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(เอกสารอ้างอิง) เหตุผล
สนับสนุนวันท่ี เลขท่ี



90 3219800001185 ร้านนารีรัตน์ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (หนังสือพิมพ์ เดือนตุลาคม 2562 360 19-มิ.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

กันยายน 2563)
91 3400600287565 ร้านสมศักด์ิมอเตอร์ จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 1 รายการ 3,000 22-มิ.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

92 3219800007094 นายนภดล อุริยะพงศ์สรรค์ จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ย่ีห้อฮอนด้า 1,190 22-มิ.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

ทะเบียน 1 กผ 5817 รหัสพัสดุ 024-60-0040
93 3219800007094 นายนภดล อุริยะพงศ์สรรค์ จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ย่ีห้อฮอนด้า 4,120 22-มิ.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

ทะเบียน 1 กผ 5820 รหัสพัสดุ 024-60-0041
94 3100602597904 ร้านแมงปอ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 11 รายการ 2,645 24-มิ.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

95 3100602597904 ร้านแมงปอ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 1,560 24-มิ.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

96 213544001312 หจก. ระยอง เอส.เอส. จ้างซ่อมบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 954 24-มิ.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

เคร่ืองเย็น รหัสครุภัณฑ์ 420-60-0027
97 213544001312 หจก. ระยอง เอส.เอส. จ้างซ่อมบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 848 24-มิ.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

เคร่ืองเย็น รหัสครุภัณฑ์ 420-60-0016
98 213544001312 หจก. ระยอง เอส.เอส. จ้างซ่อมบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 954 24-มิ.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

เคร่ืองเย็น รหัสครุภัณฑ์ 420-56-0005

11

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(เอกสารอ้างอิง) เหตุผล
สนับสนุนวันท่ี เลขท่ี



99 213544001312 หจก. ระยอง เอส.เอส. จ้างซ่อมบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 848 24-มิ.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

เคร่ืองเย็น รหัสครุภัณฑ์ 420-60-0006
100 32199000325544 นายสิทธิชัย วัฒนะงามดี จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 4,320 25-มิ.ย.-63 เล่มท่ี 06

เลขท่ี 56

101 0213543000797 หจก. ท่อเกษตรไทยตะวันออก จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) จ านวน 1 รายการ 1,932 30-มิ.ย.-63 เล่มท่ี 567

เลขท่ี 28

102 0213543000797 หจก. ท่อเกษตรไทยตะวันออก จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 9 รายการ 337 30-มิ.ย.-63 เล่มท่ี 567

เลขท่ี 27

รวม 477,845.63 บาท

วันท่ี เลขท่ี

12

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(เอกสารอ้างอิง) เหตุผล
สนับสนุน



1 3219800007094 นายนภดล อุริยะพงศ์สรรค์ จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ย่ีห้อฮอนด้า 4,580 9-ก.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

ทะเบียน 1 กผ 5819 รหัสพัสดุ 024-60-0042
2 3219900325544 นายสิทธิชัย วัฒนงามดี จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการท ากิจกรรม 3,375 9-ก.ค.-63 เล่มท่ี 2

เลขท่ี 8

3 0213539001458 หจก. มหกรรมคอมพิวเตอร์ จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (กองการศึกษา) 1,643 10-ก.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

รหัสครุภัณฑ์ 416-61-0214 จ านวน 1 เคร่ือง
4 0213539001458 หจก. มหกรรมคอมพิวเตอร์ จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 731 10-ก.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

รหัสครุภัณฑ์ 416-48-0026 จ านวน 1 รายการ
5 1200900132872 ร้านเสรีภัณฑ์ จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม ในโครงการแปรรูปผลผลิต 1,355 15-ก.ค.-63 เล่มท่ี 038

ทางการเกษตร ประจ าปี 2563 เลขท่ี 1859

6 3219800001185 ร้านนารีรัตน์ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร 2,365 15-ก.ค.-63 เล่มท่ี 239

วารสาร ประจ าเดือนมิถุนายน 2563 เลขท่ี 11905
7 3102401045086 นางทัศนีย์ วิสุทธาธรรม จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการท ากิจกรรม 3,755 15-ก.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

  

8 1200900132872 ร้านเสรีภัณฑ์ จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม ในโครงการส่งเสริมอาชีพ 4,785 15-ก.ค.-63 เล่มท่ี 038
ประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เลขท่ี 1858

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี......1.....(เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน ธันวามคม พ.ศ.2562)

โดยส านักงานเทศบาลต าบลเมืองแกลง อ.แกลง จ.ระยอง

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(เอกสารอ้างอิง) เหตุผล
สนับสนุนวันท่ี เลขท่ี



9 3219800001185 ร้านนารีรัตน์ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (หนังสือพิมพ์ เดือนตุลาคม 2562- 340 15-ก.ค.-63 เล่มท่ี 239
กันยายน 2563) เลขท่ี 11903

10 3220100132921 ร้านนานากราฟฟิค ดีไซน์ จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 390 15-ก.ค.-63 เล่มท่ี 2

ประจ าปี 2563 เลขท่ี 79
11 3210300075157 อู่พร การช่าง จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ย่ีห้อโตโยต้า 12,548 16-ก.ค.-63 เล่มท่ี 5

ทะเบียน พ 4107 เลขท่ี 221

12 213537000039 หจก. ซ าฮะหลี จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 728 24-ก.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

13 3120201531706 บริษัท เค อาร์ ดี ไฮโดรลิค จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 2 รายการ 2,116 29-ก.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

14 3102001531706 ร้าน เค อาร์ ดี ไฮโดรลีค ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 2 รายการ 2,116 29-ก.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

15 3400600287565 ร้านสมศักด์ิมอเตอร์ จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถรางคันท่ี 4 1,460 30-ก.ค.-63 เล่มท่ี 17
เลขท่ี 845

16 3400600287565 ร้านสมศักด์ิมอเตอร์ จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถรางเบอร์ 2 2,040 30-ก.ค.-63 เล่มท่ี 17

เลขท่ี 844

17 3210300823226 โรงกลึงน้าม็อกการช่าง จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ย่ีห้ออีซูซุ 2,150 30-ก.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

ทะเบียน 82-1826

2

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(เอกสารอ้างอิง) เหตุผล
สนับสนุนวันท่ี เลขท่ี



18 0213539001458 หจก. มหกรรมคอมพิวเตอร์ ขอจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 996 6-ส.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

รหัสพัสดุ 416-62-0224
19 0213539001458 หจก. มหกรรมคอมพิวเตอร์ จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 107 6-ส.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

รหัสครุภัณฑ์ 416-61-0210 จ านวน 1 รายการ
20 3640900049358 นายเสาค า นันทะชัย จ้างเหมาถ่ายเอกสารโฉนดท่ีดิน 888 11-ส.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

21 5219800002862 นางสาวสนอง ต้ังความเพียร จ้างเหมาผูกผ้า จ านวน 1 รายการ 1,500 11-ส.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

22 1209700143933 นายนิคม ชุ่มวิเชียร จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถตักล้อยาง ย่ีห้อ LOVOL 2,500 11-ส.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

ทะเบียน ตค 3571 รหัสพัสดุ 019-61-0004
23 3210300951330 ร้านศิริชัย ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 1 รายการ 909 11-ส.ค.-63 เล่มท่ี 072

เลขท่ี 3555

24 3219800018614 นางอารีย์ พลเสน จ้างท าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 2,720 11-ส.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

จ านวน 2 รายการ
25 3100302597904 ร้านแมงปอ ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรมโครงการฯ 1,475 11-ส.ค.-63 เล่มท่ี 015

จ านวน 5 รายการ เลขท่ี 0717

26 3210300301211 นายสรพงษ์ มุลิ ซ้ือปุ๋ยข้ีวัว จ านวน 1 รายการ 2,000 11-ส.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

3

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(เอกสารอ้างอิง) เหตุผล
สนับสนุนวันท่ี เลขท่ี



27 3210300869820 ร้าน นนท์เซอร์วิส จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขทง 828 1,680 11-ส.ค.-63 เล่มท่ี 10

รหัสพัสดุ 024-49-0028 จ านวน 10 รายการ เลขท่ี 4

28 3129900325544 นายสิทธิชัย วัฒนงามดี จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 1 รายการ 540 11-ส.ค.-63 เลขท่ี 08

เลขท่ี 68

29 3220100132921 ร้านนานากราฟฟิค ดีไซน์ จ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ (ผ้าใบไวนิล) 4,990 11-ส.ค.-63 เลขท่ี 004

เลขท่ี 0162

30 3219800117523 ร้านพิสิษฐ์ จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ (ผ้าไวนิล) 490 11-ส.ค.-63 เลขท่ี 12

เลขท่ี 20

31 321030075157 ร้านอู่พร การช่าง จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ เบอร์ 11 2,300 13-ส.ค.-63 เล่มท่ี 05

ทะเบียน 81-8531 จ านวน 2 รายการ เลขท่ี 0224

32 3400600287565 ร้านสมศักด์ิมอเตอร์ ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,650 13-ส.ค.-63 เล่มท่ี 017

เลขท่ี 0848

33 3400600287565 ร้านสมศักด์ิมอเตอร์ จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมป๊ัมไดร์โว 500 13-ส.ค.-63 เล่มท่ี 017

จ านวน 2 รายการ เลขท่ี 0847
34 3400600287565 ร้านสมศักด์ิมอเตอร์ 1,100 13-ส.ค.-63 เลขท่ี 017

เล่มท่ี 0846

35 3219800047835 นางพรกนก ทินผล จ้างท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 625 13-ส.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

4

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(เอกสารอ้างอิง) เหตุผล
สนับสนุนวันท่ี เลขท่ี



36 3219800001185 ร้านนารีรัตน์ จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร ประจ าเดือน 2,475 13-ส.ค.-63 เล่มท่ี 239

กรกฎาคม 2563 เลขท่ี 11907

37 3219800001185 ร้านนารีรัตน์ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (หนังสือพิมพ์ เดือนตุลาคม 2562 400 13-ส.ค.-63 เล่มท่ี 239

- กันยายน 2563) เลขท่ี 11906

38 3219800001185 ร้านนารีรัตน์ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (หนังสือพิมพ์ เดือนตุลาคม 2562 420 13-ส.ค.-63 เล่มท่ี 239

- กันยายน 2563) เลขท่ี 11904

39 3100302597904 ร้านแมงปอ ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม จ านวน 3 รายการ 2,400 13-ส.ค.-63 เล่มท่ี 015

เลขท่ี 0718

40 213539001458 หจก.มหกรรมคอมพิวเตอร์ จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 1,647 14-ส.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

รหัสครุภัณฑ์ 416-52-0064 จ านวน 3 รายการ
41 0213543000797 หจก.ท่อเกษตรไทยตะวันออก ซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 3,545 20-ส.ค.-63 เล่มท่ี 579

เลขท่ี 03

42 0213531000053 หจก. อ.บุญเลิศการยาง ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,575 21-ส.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

43 3219800007094 นายนภดล อุริยะพงศ์สรรค์ จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ย่ีห้อฮอนด้า 2,310 21-ส.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

ทะเบียน 1 กศ 4902 จ านวน 6 รายการ
44 3219800007094 นายนภดล อุริยะพงศ์สรรค์ จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ย่ีห้อฮอนด้า 2,130 21-ส.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

ทะเบียน 1 กศ 4899 จ านวน 7 รายการ

5

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(เอกสารอ้างอิง) เหตุผล
สนับสนุนวันท่ี เลขท่ี



45 3219800007094 นายนภดล อุริยะพงศ์สรรค์ จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ย่ีห้อฮอนด้า 1,820 21-ส.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

ทะเบียน 1 กศ 4900 จ านวน 7 รายการ
46 3219800007094 นายนภดล อุริยะพงศ์สรรค์ จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ย่ีห้อฮอนด้า 700 21-ส.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

ทะเบียน 1 กผ 5820 จ านวน 3 รายการ
47 3219800115300 นางสาวยุพเยาว์ แสงพลา จ้างเหมาซักผ้าคลุมโต๊ะ 2,340 21-ส.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

48 3760200218946 ร้าน พีเคเอสแกลงการพิมพ์ จัดท าวัสดุส านักงาน (ตรายาง) จ านวน 4 รายการ 460 24-ส.ค.-63 เล่มท่ี 061

เลขท่ี 3025

49 3760200218946 ร้าน พีเคเอสแกลงการพิมพ์ จัดท าวัสดุส านักงาน (ตรายาง) จ านวน 12 รายการ 2,471 24-ส.ค.-63 เล่มท่ี 061

เลขท่ี 3023

50 3219800007612 ร้านเจรญพรรณ ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 1,800 25-ส.ค.-63 เล่มท่ี 35

เลขท่ี 1720

51 105536085718 บริษัท ไทย อกรีเทค จ ากัด ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 963 26-ส.ค.-63 เล่มท่ี 04

เลขท่ี 018

52 213547001232 หจก. เอทีเอส ซัพพลาย ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 1 รายการ 2,289 31-ส.ค.-63 ใบส าคัญรับเงิน

53 3101600256230 ร้านแอ็ดเลิฟ จ้างเหมาท าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 3,000 2-ก.ย.-63 เล่มท่ี 07

เลขท่ี 02

6

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(เอกสารอ้างอิง) เหตุผล
สนับสนุนวันท่ี เลขท่ี



54 3850100016453 ร้านสมศิกด์ิเคร่ืองเย็น จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เคร่ืองปรับอากาศ 2,000 3-ก.ย.-63 เล่มท่ี 002

ย่ีห้อทาซากิ 36000 BTU) จ านวน 2 รายการ เลขท่ี 003

55 3219800105983 นางอ าไพ รัตนวิจิตร จ้างท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 4,700 10-ก.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

56 3219800105983 นางอ าไพ รัตนวิจิตร จ้างท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 4,350 10-ก.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

57 3220100132921 ร้านนานากราฟฟิค ดีไซน์ จ้างท าป้ายไวนิล จ านวน 1 รายการ 390 10-ก.ย.-63 เล่มท่ี 005

เลขท่ี 0245

58 3129900325544 นายวิชัย วัฒนะงามดี ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5 รายการ 4,080 10-ก.ย.-63 เล่มท่ี 09

เลขท่ี 51

59 3129900325544 นายวิชัย วัฒนะงามดี ซ้ือวัสดุส านักงาน (เคร่ืองคิดเลข) จ านวน 1 รายการ 11,520 10-ก.ย.-63 เล่มท่ี 09

เลขท่ี 52

60 3129900325544 นายวิชัย วัฒนะงามดี จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 12 รายการ 4,689 10-ก.ย.-63 เล่มท่ี 09

เลขท่ี 55

61 105536085718 บริษัท ไทย อกรีเทค จ ากัด ซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 1,966 10-ก.ย.-63 เล่มท่ี 04

เลขท่ี 022

62 105536085718 บริษัท ไทย อกรีเทค จ ากัด ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 1,378 10-ก.ย.-63 เล่มท่ี 04

เลขท่ี 021

7

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(เอกสารอ้างอิง) เหตุผล
สนับสนุนวันท่ี เลขท่ี



63 1210300008283 คอมโฮม จ้างเหมาซ่อม/เปล่ียนอะไหล่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1,790 10-ก.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

หมายเลขครุภัณฑ์ 416-51-0050/1 
64 3219800018592 นางสาววิภานี ทินผล จ้างเหมาอาหารกลางวันและเคร่ืองด่ืม จ านวน 1 รายการ 2,800 10-ก.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

65 3219800018592 นางสาววิภานี ทินผล จ้างเหมาอาหารกลางวันและเคร่ืองด่ืม จ านวน 1 รายการ 2,800 10-ก.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

66 1219800103305 นางสาวณพสร ระวังภัย จ้างเหมาท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (2 ม้ือ) 1,750 10-ก.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

จ านวน 2 รายการ
67 1219800103305 นางสาวณพสร ระวังภัย จ้างเหมาท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (2 ม้ือ) 1,750 10-ก.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

จ านวน 2 รายการ
68 3219800007094 นายนภดล อุริยะพงศ์สรรค์ จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ย่ีห้อฮอนด้า 2,310 10-ก.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

ทะเบียน 1 กศ 4904 จ านวน 9 รายการ
69 3219800007094 นายนภดล อุริยะพงศ์สรรค์ จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซทรถจักรยานยนต์ ย่ีห้อฮอนด้า 2,950 10-ก.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

ทะเบียน 1 กศ 4904 จ านวน 11 รายการ
70 213545002002 หจก. ว.คีรีเขต ซ้ือชุดทดสอบไอโอเดทในการจัดอบรมโครงการฯ 250 11-ก.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

จ านวน 1 รายการ
71 3100602597904 ร้านแมงปอ ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในโครงการฯ จ านวน 3 รายการ 2,465 14-ก.ย.-63 เล่มท่ี 017

เลขท่ี 0838

8

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(เอกสารอ้างอิง) เหตุผล
สนับสนุนวันท่ี เลขท่ี



72 3100602597904 ร้านแมงปอ ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 2,795 14-ก.ย.-63 เล่มท่ี 017

เลขท่ี 0837

73 3100602597904 ร้านแมงปอ ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 1,220 14-ก.ย.-63 เลขท่ี 017

เลขท่ี 0835

74 3100602597904 ร้านแมงปอ ซ้ือวัสดุส านักงาน (ธง,สมุดลงนาม) จ านวน 2 รายการ 1,850 14-ก.ย.-63 เล่มท่ี 017

เลขท่ี 0829

75 213544001312 หจก. ระยอง เอส.เอส.เคร่ืองเย็น จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ DAIKIN 848 15-ก.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

รหัสครุภัณฑ์ 420-58-0007 จ านวน 1 รายการ
76 213544001312 หจก. ระยอง เอส.เอส.เคร่ืองเย็น จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ CENTRAL 954 15-ก.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

รหัสครุภัณฑ์ 420-41-0026 จ านวน 1 รายการ
77 213547003022 หจก. แกลงคอมพิวเตอร์ แอนด์ จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ รหัสพัสดุ 416-54-0075/3 2,040 18-ก.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

เซอร์วิส จ านวน 2 รายการ
78 213547003022 หจก. แกลงคอมพิวเตอร์ แอนด์ จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook) 550 18-ก.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

เซอร์วิส จ านวน 1 รายการ
79 3510100204595 นายมานะ บัวส าลี บ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง 3,500 18-ก.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

ทะเบียน รย 0721 จ านวน 2 รายการ
80 3400600287565 ร้านสมศักด์ิมอเตอร์ จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง 2,700 18-ก.ย.-63 เล่มท่ี 017

ทะเบียน รย 0721 จ านวน 3 รายการ เลขท่ี 0850

9

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(เอกสารอ้างอิง) เหตุผล
สนับสนุนวันท่ี เลขท่ี



81 3400600287565 ร้านสมศักด์ิมอเตอร์ จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 2,550 18-ก.ย.-63 เล่มท่ี 017

ทะเบียน บท 4099 ระยอง จ านวน 4 รายการ เลขท่ี 0849

82 3219800018592 นางสาววิภานี ทินผล จ้างเหมาท าอาหารกลางวันและเคร่ืองด่ืม 2,800 18-ก.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

จ านวน 1 รายการ
83 3219800007094 นายนภดล อุริยะพงศ์สรรค์ ช้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 8 รายการ 1,880 18-ก.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

84 3219800007094 นายนภดล อุริยะพงศ์สรรค์ จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ย่ีห้อฮอนด้า 1,500 18-ก.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

ทะเบียน 1 กศ 4900 จ านวน 6 รายการ
85 3219800007094 นายนภดล อุริยะพงศ์สรรค์ จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ย่ีห้อฮอนด้า 700 18-ก.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

ทะเบียน 1 กศ 4901 จ านวน 5 รายการ
86 3219800007094 นายนภดล อุริยะพงศ์สรรค์ จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ฮอนด้า 1,220 18-ก.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

ทะเบียน 1 กศ 4902 จ านวน 5 รายการ
87 3219800007094 นายนภดล อุริยะพงศ์สรรค์ จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ฮอนด้า 710 18-ก.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

ทะเบียน 1 กผ 5820 จ านวน 5 รายการ
88 3219800007094 นายนภดล อุริยะพงศ์สรรค์ จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ฮอนด้า 2,840 18-ก.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

ทะเบียน 1 กผ 5819 จ านวน 11 รายการ
89 3219800007094 นายนภดล อุริยะพงศ์สรรค์ จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ฮอนด้า 1,020 18-ก.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

ทะเบียน 1 กผ 5817 จ านวน 4 รายการ

10

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(เอกสารอ้างอิง) เหตุผล
สนับสนุนวันท่ี เลขท่ี



90 3219800007094 นายนภดล อุริยะพงศ์สรรค์ จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ฮอนด้า 420 18-ก.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

ทะเบียน 1 กศ 5903 จ านวน 3 รายการ
91 3210300046351 ร้านวุฒิกร จ้างเหมาท าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 930 18-ก.ย.-63 เล่มท่ี 221

จ านวน 1 รายการ เลขท่ี 11014

92 3210300046351 ร้านวุฒิกร จ้างเหมาติดสต๊ิกเกอร์ ทางเข้าเทศบาล 1,000 18-ก.ย.-63 เล่มท่ี 221

จ านวน 1 รายการ เลขท่ี 11013

93 3210300479614 นายสายชล ราญรอน จ้างเหมาเช่าเต็นท์ ในโครงการฯ 4,200 18-ก.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

94 3210300075157 อู่พร การช่าง จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ย่ีห้ออีซูซุ 3,700 18-ก.ย.-63 เล่มท่ี 05

ทะเบียน 82-1826 ระยอง จ านวน 3 รายการ เลขท่ี 0234
95 3210300075157 อู่พร การช่าง จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 3,620 18-ก.ย.-63 เล่มท่ี 05

รถยนต์นิสสัน นข 2713 จ านวน 4 รายการ เลขท่ี 0233
96 3219800001185 ร้านนารีรัตน์ ซ้ือวัสดุส านักงาน หนังสือพิมพ์,นิตยสาร,วารสาร 2,475 18-ก.ย.-63 เล่มท่ี 239

ประจ าเดือน สิงหาคม 2563 เลขท่ี 11924

97 3219800001185 ร้านนารีรัตน์ ซ้ือวัสดุส านักงาน หนังสือพิมพ์ (เดือนตุลาคม 2562 400 18-ก.ย.-63 เล่มท่ี 239

- กันยายน 2563) เลขท่ี 11925

98 1219800103305 นางสาวณพสร ระวังภัย จ้างเหมาท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (2 ม่ือ) 1,750 18-ก.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

จ านวน 2 รายการ

11

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(เอกสารอ้างอิง) เหตุผล
สนับสนุนวันท่ี เลขท่ี



99 3302100156847 นางสาวชูศรี ค าแสน ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 3,000 21-ก.ย.-63 เล่มท่ี 4

เลขท่ี 5

100 213537000039 หจก. ซ าฮะหลี จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 805 22-ก.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

101 213537000039 หจก. ซ าฮะหลี ซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 975 22-ก.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

102 3760200218946 พีเคเอสแกลงการพิมพ์ จ้างท าวัสดุส านักงาน (ตรายาง) จ านวน 3 รายการ 909 27-ก.ย.-63 เล่มท่ี 061

เลขท่ี 3033

103 1219800103305 นางสาวณพสร ระวังภัย จ้างเหมาท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (2 ม้ือ) 1,750 29-ก.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

จ านวน 2 รายการ
104 3219800018592 นางสาววิภานี ทินผล จ้างเหมาท าอาหารกลางวันและเคร่ืองด่ืม 2,800 29-ก.ย.-63 ใบส าคัญรับเงิน

จ านวน 1 รายการ
105 3219800001185 ร้านนารีรัตน์ ซ้ือหนังสือพิมพ์ นิตสาร วารสาร ประจ าเดือน 2563 1,915 29-ก.ย.-63 เล่มท่ี 239

เลขท่ี 11926

106 3219800001185 ร้านนารีรัตน์ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (หนังสือพิมพ์ เดือนตุลาคม 2562 280 29-ก.ย.-63 เล่มท่ี 239

- กันยายน 2563 ) เลขท่ี 11927

107 3219800045069 โรงพิมพ์พงษ์พานิช จ้างท าตรายาง จ านวน 6 รายการ 2,204 30-ก.ย.-63 เล่มท่ี 15

เลขท่ี 0739

12

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(เอกสารอ้างอิง) เหตุผล
สนับสนุนวันท่ี เลขท่ี



108 8439988019400 ร้านแกลงอิเล็คทรอนิกส์ ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 1 รายการ 1,400 30-ก.ย.-63 เล่มท่ี 1

เลขท่ี 6

รวม 228,340.00 บาท

13

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(เอกสารอ้างอิง) เหตุผล
สนับสนุนวันท่ี เลขท่ี


