
วงเงนิที่จะ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
ซ้ือหรอืจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ

(บาท)
1 จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 59,189.02       59,189.02      เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมแม่ระมาด จ ากัด สหกรณ์นิคมแม่ระมาด จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2565 เสนอราคา 59,189.02 บาท ราคา 59,189.02 บาท
2 จ้างเหมาแรงงานปฏบิติังาน ประจ าเดือน 10,000.00       10,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส. ภทัรภรณ์  บญุสืบสาย น.ส. ภทัรภรณ์  บญุสืบสาย จ้างได้ตามที่เสนอ

พฤศจิกายน 2565 เสนอราคา 10,000.-บาท ราคา 10,000.-บาท
3 จ้างเหมาแรงงานปฏบิติังาน ประจ าเดือน 9,800.00         9,800.00        เฉพาะเจาะจง น.ส. กรรณิการ์  สุรางวดั น.ส. กรรณิการ์  สุรางวดั จ้างได้ตามที่เสนอ

พฤศจิกายน 2565 เสนอราคา 9,800.-บาท ราคา 9,800.-บาท
4 จ้างเหมาแรงงานปฏบิติังาน ประจ าเดือน 5,800.00         5,800.00        เฉพาะเจาะจง น.ส. เกศรินทร์ ทมินต๋า น.ส. เกศรินทร์ ทมินต๋า จ้างได้ตามที่เสนอ

พฤศจิกายน 2565 เสนอราคา 5,800.-บาท ราคา 5,800.-บาท
5 จ้างเหมาแรงงานปฏบิติังาน ประจ าเดือน 6,500.00         6,500.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.อรนุช  ทบัศรีรักษ์ น.ส.อรนุช  ทบัศรีรักษ์ จ้างได้ตามที่เสนอ

พฤศจิกายน 2565 เสนอราคา 5,800.-บาท ราคา 5,800.-บาท
6 จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ 900.00           900.00          เฉพาะเจาะจง ร้านช่างแทน ร้านช่างแทน จ้างได้ตามที่เสนอ

หมายเลขทะเบยีน กธว - 702 ตาก เสนอราคา 900.-บาท ราคา 900.-บาท
7 จ้างเหมาแรงงานปฏบิติังาน ประจ าเดือน 8,300.00         8,300.00        เฉพาะเจาะจง นางรจนา  ใจต๊ิบ นางรจนา  ใจต๊ิบ จ้างได้ตามที่เสนอ

ธนัวาคม 2565 เสนอราคา 8,300.-บาท ราคา 8,300.-บาท
8 จ้างเหมาแรงงานปฏบิติังาน ประจ าเดือน 8,300.00         8,300.00        เฉพาะเจาะจง นางรจนา  ใจต๊ิบ นางรจนา  ใจต๊ิบ จ้างได้ตามที่เสนอ

ธนัวาคม 2565 เสนอราคา 8,300.-บาท ราคา 8,300.-บาท
9 จ้างเหมาแรงงานปฏบิติังาน ประจ าเดือน 4,300.00         4,300.00        เฉพาะเจาะจง นายซ้น  อินอุ่น นายซ้น  อินอุ่น จ้างได้ตามที่เสนอ

พฤศจิกายน 2565 เสนอราคา 4,300.-บาท ราคา 4,300.-บาท
10 จ้างเหมาแรงงานปฏบิติังาน ประจ าเดือน 3,300.00         3,300.00        เฉพาะเจาะจง นายสมคิด  ก๋องบาง นายสมคิด  ก๋องบาง จ้างได้ตามที่เสนอ

พฤศจิกายน 2565 เสนอราคา 3,300.-บาท ราคา 3,300.-บาท
11 จ้างเหมาแรงงานปฏบิติังาน ประจ าเดือน 5,500.00         5,500.00        เฉพาะเจาะจง นายยงยุธ  ดอกรัง นายยงยุธ  ดอกรัง จ้างได้ตามที่เสนอ

พฤศจิกายน 2565 เสนอราคา 5,500.-บาท ราคา 5,500.-บาท

สัญญาเลขที่ CNTR-00195/66
ลว. 30 พ.ย. 65

สัญญาเลขที่ CNTR-00141/66
ลว. 1 พ.ย. 65
สัญญาเลขที่ CNTR-00142/66
ลว. 1 พ.ย. 65
สัญญาเลขที่ CNTR-00143/66
ลว. 1 พ.ย. 65

สัญญาเลขที่ CNTR-00219/65
ลว. 30 พ.ย. 65

ลว. 1 พ.ย. 65
สัญญาเลขที่ CNTR-00128/66
ลว. 1 พ.ย. 65

แบบ สขร. 1

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน 2565
ส านักงานเทศบาลต าบลแม่ระมาด    อ าเภอแม่ระมาด    จังหวัดตาก

ที่ งานจัดซ้ือ / จัดจ้าง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืข้อตกลง
ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

สัญญาเลขที่ CNTR-00279/66
ลว. 1 พ.ย. 65
สัญญาเลขที่ CNTR-00106/66
ลว. 1 พ.ย. 65
สัญญาเลขที่ CNTR-00114/66

สัญญาเลขที่  CNTR-00124/66
ลว. 1 พ.ย. 65
สัญญาเลขที่ CNTR-00178/66
ลว. 17 พ.ย. 65



12 จ้างเหมาแรงงานปฏบิติังาน ประจ าเดือน 10,000.00       10,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.เกศรินทร์  ค าแก้ว น.ส.เกศรินทร์  ค าแก้ว จ้างได้ตามที่เสนอ
พฤศจิกายน 2565 เสนอราคา 10,000.-บาท ราคา 10,000.-บาท

13 จ้างเหมาแรงงานปฏบิติังาน ประจ าเดือน 9,000.00         9,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.อนงค์นาถ  วงศ์ไชย น.ส.อนงค์นาถ  วงศ์ไชย จ้างได้ตามที่เสนอ
พฤศจิกายน 2565 เสนอราคา 9,000.-บาท ราคา 9,000.-บาท

14 จ้างเหมาแรงงานปฏบิติังาน ประจ าเดือน 6,000.00         6,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาววราภรณ์ การังใจ นางสาววราภรณ์ การังใจ จ้างได้ตามที่เสนอ
พฤศจิกายน 2565 เสนอราคา 6,000.-บาท ราคา 6,000.-บาท

15 จ้างเหมาแรงงานปฏบิติังาน ประจ าเดือน 9,500.00         9,500.00        เฉพาะเจาะจง นายบญุธรรม  อุ่นใจ นายบญุธรรม  อุ่นใจ จ้างได้ตามที่เสนอ
พฤศจิกายน 2565 เสนอราคา 9,500.-บาท ราคา 9,500.-บาท

16 จ้างเหมาแรงงานปฏบิติังาน ประจ าเดือน 9,000.00         9,000.00        เฉพาะเจาะจง นายเล่ือน  ค าผัด นายเล่ือน  ค าผัด จ้างได้ตามที่เสนอ
พฤศจิกายน 2565 เสนอราคา 9,000.-บาท ราคา 9,000.-บาท

17 จ้างเหมาแรงงานปฏบิติังาน ประจ าเดือน 8,100.00         8,100.00        เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  โครตพนัธ์ นายสมชาย  โครตพนัธ์ จ้างได้ตามที่เสนอ
พฤศจิกายน 2565 เสนอราคา 8,100.-บาท ราคา 8,100.-บาท

18 จ้างเหมาแรงงานปฏบิติังาน ประจ าเดือน 7,500.00         7,500.00        เฉพาะเจาะจง นางยุรี  ปญัญาเลิศ นางยุรี  ปญัญาเลิศ จ้างได้ตามที่เสนอ
พฤศจิกายน 2565 เสนอราคา 7,500.-บาท ราคา 7,500.-บาท

19 จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล ส่ือประชาสัมพนัธ์ 690.00           690.00          เฉพาะเจาะจง หจก.พะวอทรัพย์เจริญ หจก.พะวอทรัพย์เจริญ จ้างได้ตามที่เสนอ
เผยแพร่ข้อมูลการปอ้งกันยาเสพติด เสนอราคา 690.-บาท ราคา 690.-บาท
ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จ านวน 2 ปา้ย

20 จ้างเหมาก าจัดขยะมูลฝอย ประจ าเดือน 27,447.20       27,447.20      เฉพาะเจาะจง บริษทั คลีน แพลนนิ่ง จ ากัด บริษทั คลีน แพลนนิ่ง จ ากัด จ้างได้ตามที่เสนอ สัญญาเลขที่ โครงการ 
ธนัวาคม 2565 เสนอราคา 27,447.20 บาท ราคา 27,447.20 บาท EGP 66017037433

ลว. 30 พ.ย. 65
21 จ้างปร้ินเอกสารคู่มือ โครงการตัวอย่าง 370.00           370.00          เฉพาะเจาะจง ร้านแม่ระมาดถ่ายเอกสาร ร้านเคพคีอมพวิเตอร์ สินค้ามีคุณภาพ

กองทนุหลักประกันสุขภาพในระดับทอ้งถิ่น เสนอราคา 370.-บาท ราคา 1,380.-บาท
หรือพื้นที่ จ านวน 173 แผ่นๆ ละ 2 บาท
พร้อมเข้ารูปเล่ม จ านวน 1 เล่ม

22 จ้างเหมาแรงงานปฏบิติังาน ประจ าเดือน 8,500.00         8,500.00        เฉพาะเจาะจง นายพษิณุ ปญัญาดิษฐ์วงษ์ นายพษิณุ ปญัญาดิษฐ์วงษ์ จ้างได้ตามที่เสนอ
ธนัวาคม 2565 เสนอราคา 8,500.-บาท ราคา 8,500.-บาท

23 จ้างเหมาแรงงานปฏบิติังาน ประจ าเดือน 10,000.00       10,000.00      เฉพาะเจาะจง นายญาณกร  พนูกัน นายญาณกร  พนูกัน จ้างได้ตามที่เสนอ
ธนัวาคม 2565 เสนอราคา 10,000.-บาท ราคา 10,000.-บาท

24 จ้างเหมาแรงงานปฏบิติังาน ประจ าเดือน 7,100.00         7,100.00        เฉพาะเจาะจง นายววิฒัน์  เปง็สุภา นายววิฒัน์  เปง็สุภา จ้างได้ตามที่เสนอ
ธนัวาคม 2565 เสนอราคา 7,100.-บาท ราคา 7,100.-บาท

สัญญาเลขที่ CNTR-00148/66

สัญญาเลขที่ CNTR-00144/66

ลว. 30 พ.ย. 65
สัญญาเลขที่ CNTR-00199/66
ลว. 30 พ.ย. 65

สัญญาเลขที่ CNTR-00197/66

ลว. 1 พ.ย. 65

สัญญาเลขที่ CNTR-00149/66
ลว. 1 พ.ย. 65
สัญญาเลขที่ CNTR-00150/66

ลว. 1 พ.ย. 65

ลว. 18 พ.ย. 65

ลว. 30 พ.ย. 65

ลว. 1 พ.ย. 65

สัญญาเลขที่ CNTR-00182/66
ลว. 1 พ.ย. 65

สัญญาเลขที่ CNTR-00196/66

ลว. 1 พ.ย. 65

สัญญาเลขที่ CNTR-00183/66

สัญญาเลขที่ CNTR-00145/66
ลว. 1 พ.ย. 65
สัญญาเลขที่ CNTR-00146/66
ลว. 1 พ.ย. 65
สัญญาเลขที่ CNTR-00147/66



25 จ้างเหมาแรงงานปฏบิติังาน ประจ าเดือน 8,500.00         8,500.00        เฉพาะเจาะจง นายสาธติ  ค าทนทาน นายสาธติ  ค าทนทาน จ้างได้ตามที่เสนอ
ธนัวาคม 2565 เสนอราคา 8,500.-บาท ราคา 8,500.-บาท

26 จ้างเหมาแรงงานปฏบิติังาน ประจ าเดือน 7,100.00         7,100.00        เฉพาะเจาะจง นายสุรินทร์ ใจทะเล นายสุรินทร์ ใจทะเล จ้างได้ตามที่เสนอ
ธนัวาคม 2565 เสนอราคา 7,100.-บาท ราคา 7,100.-บาท

27 จ้างเหมาแรงงานปฏบิติังาน ประจ าเดือน 6,800.00         6,800.00        เฉพาะเจาะจง นายบ ารง  ปวงดอกจี๋ นายบ ารง  ปวงดอกจี๋ จ้างได้ตามที่เสนอ
ธนัวาคม 2565 เสนอราคา 6,800.-บาท ราคา 6,800.-บาท

28 จ้างเหมาแรงงานปฏบิติังาน ประจ าเดือน 6,500.00         6,500.00        เฉพาะเจาะจง นายศุภฤกฤษณ์  เนียมก้อน นายศุภฤกฤษณ์  เนียมก้อน จ้างได้ตามที่เสนอ
ธนัวาคม 2565 เสนอราคา 6,500.-บาท ราคา 6,500.-บาท

29 จ้างเหมาแรงงานปฏบิติังาน ประจ าเดือน 6,500.00         6,500.00        เฉพาะเจาะจง นายภมูิทศัน์  วรีะนันท์ นายภมูิทศัน์  วรีะนันท์ จ้างได้ตามที่เสนอ
ธนัวาคม 2565 เสนอราคา 6,500.-บาท ราคา 6,500.-บาท

30 จ้างเหมาแรงงานปฏบิติังาน ประจ าเดือน 9,500.00         9,500.00        เฉพาะเจาะจง นายสีโทน  ทาหวา่งกัน นายสีโทน  ทาหวา่งกัน จ้างได้ตามที่เสนอ
ธนัวาคม 2565 เสนอราคา 9,500.-บาท ราคา 9,500.-บาท

31 จ้างเหมาแรงงานปฏบิติังาน ประจ าเดือน 5,500.00         5,500.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญชลี  ก๋องบาง นางสาวอัญชลี  ก๋องบาง จ้างได้ตามที่เสนอ
ธนัวาคม 2565 เสนอราคา 5,500.-บาท ราคา 5,500.-บาท

32 จ้างเหมาแรงงานปฏบิติังาน ประจ าเดือน 9,500.00         9,500.00        เฉพาะเจาะจง นายพนัศักด์ิ  สีสุก นายพนัศักด์ิ  สีสุก จ้างได้ตามที่เสนอ
ธนัวาคม 2565 เสนอราคา 9,500.-บาท ราคา 9,500.-บาท

33 จ้างเหมาแรงงานปฏบิติังาน ประจ าเดือน 8,200.00         8,200.00        เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภา  เรือนค า น.ส. นิภา  เรือนค า จ้างได้ตามที่เสนอ
ธนัวาคม 2565 เสนอราคา 8,200.-บาท ราคา 8,200.-บาท

34 จ้างเหมาแรงงานปฏบิติังาน ประจ าเดือน 8,000.00         8,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส. อัจฉรา  ปา้ดีเหนือ น.ส. อัจฉรา  ปา้ดีเหนือ จ้างได้ตามที่เสนอ
ธนัวาคม 2565 เสนอราคา 8,000.-บาท ราคา 8,000.-บาท

35 จ้างเหมาแรงงานปฏบิติังาน ประจ าเดือน 7,300.00         7,300.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ยุวดี  เขื่อนพนัธ์ น.ส.ยุวดี  เขื่อนพนัธ์ จ้างได้ตามที่เสนอ
ธนัวาคม 2565 เสนอราคา 7,300.-บาท ราคา 7,300.-บาท

36 จ้างเหมาแรงงานปฏบิติังาน ประจ าเดือน 7,000.00         7,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.วนัวสิา  ตาเผือก น.ส.วนัวสิา  ตาเผือก จ้างได้ตามที่เสนอ
ธนัวาคม 2565 เสนอราคา 7,000.-บาท ราคา 7,000.-บาท

37 จ้างเหมาแรงงานปฏบิติังาน ประจ าเดือน 6,300.00         6,300.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.จินตนา  พทุธวงษ์ น.ส.จินตนา  พทุธวงษ์ จ้างได้ตามที่เสนอ
ธนัวาคม 2565 เสนอราคา 6,300.-บาท ราคา 6,300.-บาท

38 จ้างเหมาแรงงานปฏบิติังาน ประจ าเดือน 5,000.00         5,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.จุฑาธปิ  ทองขวญั น.ส.จุฑาธปิ  ทองขวญั จ้างได้ตามที่เสนอ
ธนัวาคม 2565 เสนอราคา 5,000.-บาท ราคา 5,000.-บาท

39 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่บริเวณหน้าอาคาร 4,700.00         4,700.00        เฉพาะเจาะจง นางผัด  แก้วเฝือ นางผัด  แก้วเฝือ จ้างได้ตามที่เสนอ
ประตูทางเข้า พร้อมจัดเก็บ เสนอราคา 4,700.-บาท ราคา 4,700.-บาท

สัญญาเลขที่ CNTR-00200/66
ลว. 30 พ.ย. 65
สัญญาเลขที่ CNTR-00201/66
ลว. 30 พ.ย. 65

สัญญาเลขที่ CNTR-00205/66
ลว. 30 พ.ย. 65

ลว. 1 พ.ย. 65

ลว. 30 พ.ย. 65

ลว. 1 พ.ย. 65

สัญญาเลขที่ CNTR-00138/66

สัญญาเลขที่ CNTR-00137/66

สัญญาเลขที่ CNTR-00134/66
ลว. 1 พ.ย. 65
สัญญาเลขที่ CNTR-00135/66

สัญญาเลขที่ CNTR-00136/66

สัญญาเลขที่ CNTR-00209/66

สัญญาเลขที่ CNTR-00207/66

ลว. 1 พ.ย. 65

ลว. 30 พ.ย. 65

สัญญาเลขที่ CNTR-00202/66
ลว. 30 พ.ย. 65
สัญญาเลขที่ CNTR-00203/66

ลว. 1 พ.ย. 64

ลว. 30 พ.ย. 64

ลว. 1 พ.ย. 65

ลว. 1 พ.ย. 65

สัญญาเลขที่ CNTR-00140/66

สัญญาเลขที่ CNTR-00139/66
ลว. 1 พ.ย. 65

สัญญาเลขที่ CNTR-00171/66



40 จ้างเหมาแรงงานปฏบิติังาน ประจ าเดือน 13,000.00       13,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอัศวนิ   ตุ้ยขม นายอัศวนิ   ตุ้ยขม จ้างได้ตามที่เสนอ
พฤศจิกายน 2565 เสนอราคา  13,000.-บาท ราคา 13,000.-บาท

41 จ้างเหมาแรงงานปฏบิติังาน ประจ าเดือน 9,000.00         9,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาพร   คงธนสารกุล          นางสาวสุภาพร   คงธนสารกุล          จ้างได้ตามที่เสนอ
พฤศจิกายน 2565 เสนอราคา  9,000.-บาท ราคา  9,000.-บาท

42 จ้างเหมาแรงงานปฏบิติังาน ประจ าเดือน 9,300.00         9,300.00        เฉพาะเจาะจง นายนราธปิ   อินเทพ นายนราธปิ   อินเทพ จ้างได้ตามที่เสนอ
พฤศจิกายน 2565 เสนอราคา  9,300.-บาท ราคา  9,300.-บาท

43 จ้างเหมาแรงงานปฏบิติังาน ประจ าเดือน 7,500.00         7,500.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวหทยัภทัร  สุดช่วย        นางสาวหทยัภทัร  สุดช่วย        จ้างได้ตามที่เสนอ
พฤศจิกายน 2565 เสนอราคา  7,500.-บาท ราคา  7,500.-บาท

44 จ้างเหมาแรงงานปฏบิติังาน ประจ าเดือน 6,300.00         6,300.00        เฉพาะเจาะจง นางสีนวล  บญุมาก นางสีนวล  บญุมาก จ้างได้ตามที่เสนอ
พฤศจิกายน 2565 เสนอราคา  6,300.-บาท ราคา  6,300.-บาท

45 จ้างเหมาแรงงานปฏบิติังาน ประจ าเดือน 6,000.00         6,000.00        เฉพาะเจาะจง นงสาวสุปรียา ประดิษฐ์ นงสาวสุปรียา ประดิษฐ์ จ้างได้ตามที่เสนอ
พฤศจิกายน 2565 เสนอราคา  6,000.-บาท ราคา  6,000.-บาท

46 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว อาหารเสริม 107,392.18     107,392.18    เฉพาะเจาะจง อ.ส.ค. แหง่ประเทศไทย อ.ส.ค. แหง่ประเทศไทย เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง
(นม) ใหก้ับโรงเรียน ประจ าเดือน ธ.ค. 65 เสนอราคา 107,392.18 บาท ราคา  107,392.18 บาท
จ านวน 2 แหง่

47 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว อาหารเสริม 8,376.34         8,376.34        เฉพาะเจาะจง อ.ส.ค. แหง่ประเทศไทย อ.ส.ค. แหง่ประเทศไทย เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง
(นม) ใหก้ับโรงเรียน ประจ าเดือน ธ.ค. 65 เสนอราคา 8,376.34 บาท ราคา  8,376.34 บาท
จ านวน 2 แหง่

48 จ้างเหมาแรงงานปฏบิติังาน ประจ าเดือน 10,000.00       10,000.00      เฉพาะเจาะจง นายขาล  แก้วสีมูล นายขาล  แก้วสีมูล จ้างได้ตามที่เสนอ
พฤศจิกายน 2565 เสนอราคา 10,000.-บาท ราคา 10,000.-บาท

49 จ้างเหมาแรงงานปฏบิติังาน ประจ าเดือน 8,900.00         8,900.00        เฉพาะเจาะจง นายเกียรติ  ซุยค า นายเกียรติ  ซุยค า จ้างได้ตามที่เสนอ
พฤศจิกายน 2565 เสนอราคา 8,900.-บาท ราคา 8,900.-บาท

50 จ้างเหมาแรงงานปฏบิติังาน ประจ าเดือน 9,300.00         9,300.00        เฉพาะเจาะจง นายบญุเรือง  บสุุวะ นายบญุเรือง  บสุุวะ จ้างได้ตามที่เสนอ
พฤศจิกายน 2565 เสนอราคา 9,300.-บาท ราคา 9,300.-บาท

51 จ้างเหมาแรงงานปฏบิติังาน ประจ าเดือน 10,000.00       10,000.00      เฉพาะเจาะจง นายกุลพนัธ ์ ผาแสนเถิน นายกุลพนัธ ์ ผาแสนเถิน จ้างได้ตามที่เสนอ
พฤศจิกายน 2565 เสนอราคา 10,000.-บาท ราคา 10,000.-บาท

52 จ้างเหมาแรงงานปฏบิติังาน ประจ าเดือน 8,000.00         8,000.00        เฉพาะเจาะจง นายอณัฐชา  ชูใจ นายอณัฐชา  ชูใจ จ้างได้ตามที่เสนอ
พฤศจิกายน 2565 เสนอราคา 8,000.-บาท ราคา 8,000.-บาท

53 จ้างเหมาแรงงานปฏบิติังาน ประจ าเดือน 7,200.00         7,200.00        เฉพาะเจาะจง นายสังคม  ศรีวจิัย นายสังคม  ศรีวจิัย จ้างได้ตามที่เสนอ
พฤศจิกายน 2565 เสนอราคา 7,200.-บาท ราคา 7,200.-บาท

ลว. 1 พ.ย. 65
สัญญาเลขที่ CNTR-00121/66
ลว. 1 พ.ย. 65

ลว. 1 พ.ย. 65

สัญญาเลขที่ CNTR-00120/66

ลว. 1 พ.ย. 65

ลว. 1 พ.ย. 65

EGP 651214157659

สัญญาเลขที่ CNTR-00122/66
ลว. 1 พ.ย. 65

ลว. 30 พ.ย. 65

สัญญาเลขที่ CNTR-00107/66

สัญญาเลขที่ 

ลว. 1 พ.ย. 65

ลว. 30 พ.ย. 65

สัญญาเลขที่ CNTR-00109/66

สัญญาเลขที่ CNTR-00119/66

สัญญาเลขที่ CNTR-00116/66

ลว. 1 พ.ย. 65
สัญญาเลขที่ CNTR-00105/66
ลว. 1 พ.ย. 65
สัญญาเลขที่ CNTR-00110/66
ลว. 1 พ.ย. 65

สัญญาเลขที่ CNTR-00115/66

สัญญาเลขที่ 
EGP 65121458416

สัญญาเลขที่ CNTR-00112/66
ลว. 1 พ.ย. 65

สัญญาเลขที่ CNTR-00111/65
ลว. 1 พ.ย. 65



54 จ้างเหมาแรงงานปฏบิติังาน ประจ าเดือน 8,900.00         8,900.00        เฉพาะเจาะจง นายณัฐกิต  ชื่นเคียนคต นายณัฐกิต  ชื่นเคียนคต จ้างได้ตามที่เสนอ
พฤศจิกายน 2565 เสนอราคา 8,900.-บาท ราคา 8,900.-บาท

55 จ้างเหมาแรงงานปฏบิติังาน ประจ าเดือน 8,600.00         8,600.00        เฉพาะเจาะจง นายสกุลชาติ  ค าเปี้ย นายสกุลชาติ  ค าเปี้ย จ้างได้ตามที่เสนอ
พฤศจิกายน 2565 เสนอราคา 8,600.-บาท ราคา 8,600.-บาท

56 จ้างเหมาแรงงานปฏบิติังาน ประจ าเดือน 6,800.00         6,800.00        เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมวฒิุ  เขียวใจงาม นายเฉลิมวฒิุ  เขียวใจงาม จ้างได้ตามที่เสนอ สัญญาเลขที่ CNTR-00163/66
พฤศจิกายน 2565 เสนอราคา 6,800.-บาท ราคา 6,800.-บาท

57 จ้างเหมาแรงงานปฏบิติังาน ประจ าเดือน 8,300.00         8,300.00        เฉพาะเจาะจง นายอดิศักด์ิ  อินทะใจ นายอดิศักด์ิ  อินทะใจ จ้างได้ตามที่เสนอ
พฤศจิกายน 2565 เสนอราคา 8,300.-บาท ราคา 8,300.-บาท

58 จ้างเหมาแรงงานปฏบิติังาน ประจ าเดือน 7,000.00         7,000.00        เฉพาะเจาะจง นายณรงค์เดช  ปญัญาดิษฐ์วงษ์ นายณรงค์เดช  ปญัญาดิษฐ์วงษ์ จ้างได้ตามที่เสนอ
พฤศจิกายน 2565 เสนอราคา 7,000.-บาท ราคา 7,000.-บาท

59 จ้างเหมาแรงงานปฏบิติังาน ประจ าเดือน 8,500.00         8,500.00        เฉพาะเจาะจง น.ส. ดวงกมล  ทองสี น.ส. ดวงกมล  ทองสี จ้างได้ตามที่เสนอ
พฤศจิกายน 2565 เสนอราคา 8,500.-บาท ราคา 8,500.-บาท

60 จ้างเหมาแรงงานปฏบิติังาน ประจ าเดือน 6,000.00         6,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิรินญา  จันธดิา น.ส. ศิรินญา  จันธดิา จ้างได้ตามที่เสนอ
พฤศจิกายน 2565 เสนอราคา 6,000.-บาท ราคา 6,000.-บาท

61 จ้างเหมาแรงงานปฏบิติังาน ประจ าเดือน 10,000.00       10,000.00      เฉพาะเจาะจง นายรณชัย  บญุจันทร์ นายรณชัย  บญุจันทร์ จ้างได้ตามที่เสนอ สัญญาเลขที่ CNTR-00126/66
พฤศจิกายน 2565 เสนอราคา 10,000.-บาท ราคา 10,000.-บาท

62 จ้างเหมาแรงงานปฏบิติังาน ประจ าเดือน 5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉรา  ก๋าระ นางสาวอัจฉรา  ก๋าระ จ้างได้ตามที่เสนอ
พฤศจิกายน 2565 เสนอราคา 5,800.-บาท ราคา 5,800.-บาท

63 จ้างเหมาแรงงานปฏบิติังาน ประจ าเดือน 6,800.00         6,800.00        เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมวฒิุ  เขียวใจงาม นายเฉลิมวฒิุ  เขียวใจงาม จ้างได้ตามที่เสนอ สัญญาเลขที่ CNTR-00163/66
พฤศจิกายน 2564 เสนอราคา 6,800.-บาท ราคา 6,800.-บาท

64 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 1,556.00         1,556.00        เฉพาะเจาะจง หจก. จรัญอิเลคโทรนิคส์ หจก. จรัญอิเลคโทรนิคส์ สินค้ามีคุณภาพ
เสนอราคา 1,556.-บาท ราคา 1,556.-บาท ลว. 2 พ.ย. 65

65 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส านักงาน 150.00           150.00          เฉพาะเจาะจง จ้างได้ตามที่เสนอ
หมายเลขครุภณัฑ์ 001-43-0001 เสนอราคา 9,824.-บาท ราคา 9,824.-บาท

66 จ้างเหมาแรงงานปฏบิติังานด้านพธิกีร 10,000.00       10,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.เสาวลักษณ์  ขาวเหลือง น.ส.เสาวลักษณ์  ขาวเหลือง จ้างได้ตามที่เสนอ
ผู้ด าเนินรายการวทิยุและงานด้านข้อมูล เสนอราคา 10,000.-บาท ราคา 10,000.-บาท
สารสนเทศ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 65

67 จ้างเหมาแรงงานปฏบิติังานถ่ายภาพ 9,600.00         9,600.00        เฉพาะเจาะจง นายอดิศร  เรือนทบั นายอดิศร  เรือนทบั จ้างได้ตามที่เสนอ
ประชาสัมพนัธแ์ละงานรวบรวมข้อมูล เสนอราคา 9,600.-บาท ราคา 9,600.-บาท
กิจกรรมประชาสัมพนัธ ์ประจ าเดือน พ.ย. 65

สัญญาเลขที่ CNTR-00151/66
ลว. 1 พ.ย. 65

ลว. 1 พ.ย. 65

สัญญาเลขที่ CNTR-00125/66
ลว. 1 พ.ย. 65

สัญญาเลขที่ CNTR-00123/66
ลว. 1 พ.ย. 65

สัญญาเลขที่ CNTR-00152/66
ลว. 1 พ.ย. 65

สัญญาเลขที่ CNTR-00127/66
ลว. 1 พ.ย. 65

ลว. 1 พ.ย. 65

ยกเวน้จัดซ้ือจัดจ้าง
ลว. 28 พ.ย. 65

สัญญาเลขที่ CNTR-00165/66

สัญญาเลขที่ CNTR-00118/66
ลว. 1 พ.ย. 65

ลว. 1 พ.ย. 65

สัญญาเลขที่ CNTR-00113/66
ลว. 1 พ.ย. 65

ลว. 1 พ.ย. 65

สัญญาเลขที่ CNTR-00108/66
ลว. 1 พ.ย. 65
สัญญาเลขที่ CNTR-00117/66



68 จ้างเหมาปฏบิติังานเกี่ยวกับอุปกรณ์เผย 5,500.00         5,500.00        เฉพาะเจาะจง นายอภเิดช  ทรัพย์สองคอน นายอภเิดช  ทรัพย์สองคอน จ้างได้ตามที่เสนอ
แพร่และโสตทศันูปกรณ์ และควบคุมระบบ เสนอราคา 5,500.-บาท ราคา 5,500.-บาท
แสงสีเสียงภายในหอ้งประชุม ประจ าเดือน 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน 65

69 จ้างเหมาแรงงานปฏบิติังานประชาสัมพนัธ์ 6,500.00         6,500.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวพมิพ ์ ทมินต๋า นางสาวพมิพ ์ ทมินต๋า จ้างได้ตามที่เสนอ
ประจ าเดือนพฤศจิกายน 65 เสนอราคา 6,500.-บาท ราคา 6,500.-บาท

70 จ้างเหมาแรงงานปฏบิติังานเอกสารรับ - 8,500.00         8,500.00        เฉพาะเจาะจง นางมนัญชญา  ชื่นชนกพบิลู นางมนัญชญา  ชื่นชนกพบิลู จ้างได้ตามที่เสนอ
ส่งหนังสือราชการ ประจ าเดือน พ.ย. 65 เสนอราคา 8,500.-บาท ราคา 8,500.-บาท

71 จ้างเหมาแรงงานปฏบิติังานท าความ 10,000.00       10,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสีไร  จานะศักด์ิ นางสีไร  จานะศักด์ิ จ้างได้ตามที่เสนอ
สะอาด ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2565 เสนอราคา 10,000.-บาท ราคา 10,000.-บาท

72 จ้างเหมาแรงงานปฏบิติังานท าความ 7,500.00         7,500.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวอรวรรณ แสนราช นางสาวอรวรรณ แสนราช จ้างได้ตามที่เสนอ
สะอาด ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2565 เสนอราคา 7,500.-บาท ราคา 7,500.-บาท

73 จ้างเหมาแรงงานปฏบิติังาน ประจ าเดือน 7,500.00         7,500.00        เฉพาะเจาะจง น.ส. ธนารักษ ์ สายใจ น.ส. ธนารักษ ์ สายใจ จ้างได้ตามที่เสนอ
พฤศจิกายน 2565 เสนอราคา 7,500.-บาท ราคา 7,500.-บาท

74 จ้างเหมาแรงงานปฏบิติังานท าความ 6,300.00         6,300.00        เฉพาะเจาะจง นางรัตนา  เตชะนอก นางรัตนา  เตชะนอก จ้างได้ตามที่เสนอ
สะอาด ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564 เสนอราคา 6,300.-บาท ราคา 6,300.-บาท

75 จ้างเหมาแรงงานปฏบิติังาน ประจ าเดือน 10,000.00       10,000.00      เฉพาะเจาะจง นายวชิัย  พลูทรัพย์ นายวชิัย  พลูทรัพย์ จ้างได้ตามที่เสนอ
พฤศจิกายน 2565 เสนอราคา 10,000.-บาท ราคา 10,000.-บาท

76 จ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏบิติังานประชา 1,500.00         1,500.00        เฉพาะเจาะจง วา่ที่ร้อยตรีวชัรินทร์ ถาน้อย วา่ที่ร้อยตรีวชัรินทร์ ถาน้อย จ้างได้ตามที่เสนอ
สัมพนัธ ์ข่าวสารเทศบาล ประจ าเดือน เสนอราคา 1,500.-บาท ราคา 1,500.-บาท
พฤศจิกายน 2565

77 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบเคร่ืองปรับอากาศ 1,500.00         1,500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเดอะเบทส์รถบา้น & ร้านเดอะเบทส์รถบา้น & จ้างได้ตามที่เสนอ
รถยนต์ประจ าส านักงาน หมายเลขทะเบยีน A-AUDIO A-AUDIO
นข 1086 ตาก เสนอราคา 1,500.-บาท ราคา 1,500.-บาท

78 จัดซ้ือน้ าด่ืม ประจ าเดือนพฤศจิกายน 65 1,848.00         1,848.00        เฉพาะเจาะจง บริษทัเอกภณ วอเตอร์ บริษทัเอกภณ วอเตอร์ สินค้ามีคุณภาพ
เสนอราคา 1,848.-บาท ราคา 1,848.-บาท

79 จ้างเหมาแรงงานปฏบิติังานด้านปอ้งกัน 10,000.00       10,000.00      เฉพาะเจาะจง นายเจริญ  เพชรปญัญา นายเจริญ  เพชรปญัญา จ้างได้ตามที่เสนอ
และบรรเทาสาธารณภยั ประจ ารถบรรทกุ เสนอราคา 10,000.-บาท ราคา 10,000.-บาท
น้ า (สปพร.) ประจ าเดือน พ.ย. 2565

สัญญาเลขที่ CNTR-00154/66
ลว. 1 พ.ย. 65
สัญญาเลขที่ CNTR-00155/66
ลว. 1 พ.ย. 65

สัญญาเลขที่ CNTR-00153/66
ลว. 1 พ.ย. 65

สัญญาเลขที่ CNTR-00157/66
ลว. 1 พ.ย. 65
สัญญาเลขที่ CNTR-00159/66

ลว. 1 พ.ย. 65

สัญญาเลขที่ CNTR-00129/66

ลว. 1 พ.ย. 65
สัญญาเลขที่ CNTR-00158/66

สัญญาเลขที่ CNTR-00160/66
ลว. 1 พ.ย. 65

สัญญาเลขที่ CNTR-00270/66
ลว. 1 พ.ย. 65

สัญญาเลขที่ CNTR-00161/66
ลว. 1 พ.ย. 65
สัญญาเลขที่ CNTR-00162/66
ลว. 1 พ.ย. 65

สัญญาเลขที่ CNTR-00164/66
ลว. 1 พ.ย. 65

ลว. 1 พ.ย. 65



80 จ้างเหมาแรงงานปฏบิติังานด้านปอ้งกัน 8,300.00         8,300.00        เฉพาะเจาะจง นายสมพร  สุริเมือง นายสมพร  สุริเมือง จ้างได้ตามที่เสนอ
และบรรเทาสาธารณภยั ประจ ารถบรรทกุ เสนอราคา 8,300.-บาท ราคา 8,300.-บาท
น้ า (สปพร.) ประจ าเดือน พ.ย. 2565

81 จ้างเหมาแรงงานปฏบิติังานด้านปอ้งกัน 6,200.00         6,200.00        เฉพาะเจาะจง นายเสกสิทธิ ์ วรีะวงษ์ นายเสกสิทธิ ์ วรีะวงษ์ จ้างได้ตามที่เสนอ
และบรรเทาสาธารณภยั ประจ าเดือน เสนอราคา 6,200.-บาท ราคา 6,200.-บาท
พฤศจิกายน 2564

82 จ้างเหมาแรงงานปฏบิติังานด้านปอ้งกัน 6,000.00         6,000.00        เฉพาะเจาะจง นายวชิาญ  บวัแก้ว นายวชิาญ  บวัแก้ว จ้างได้ตามที่เสนอ
และบรรเทาสาธารณภยัประจ ารถบรรทกุ เสนอราคา 6,000.-บาท ราคา 6,000.-บาท
ดับเพลิง ประจ าเดือน พฤศจิกายน 65

83 จ้างเหมาแรงงานปฏบิติังานด้านเอกสาร 6,500.00         6,500.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวเมติกา  เรือนปญัญา นางสาวเมติกา  เรือนปญัญา จ้างได้ตามที่เสนอ
งานปอ้งกันฯ ประจ าเดือน พฤศจิกายน 65 เสนอราคา 6,500.-บาท ราคา 6,500.-บาท

84 จ้างเหมาเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง 3,550.00         3,550.00        เฉพาะเจาะจง ร้านธานินทร์ ร้านธานินทร์ จ้างได้ตามที่เสนอ
Castrot Mog 15 w40 2 แพค็ เสนอราคา 3,550.-บาท ราคา 3,550.-บาท
กรองเคร่ือง 1 ลูก หมายเลขทะเบยีน  80 - 4745.  ตาก

85 จ้างเหมาเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง 4,000.00         4,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านธานินทร์ ร้านธานินทร์ จ้างได้ตามที่เสนอ สัญญาเลขที่ CNTR-00185/66
Castrot Mog 15 w40 2 แพค็ เสนอราคา 4,000.-บาท ราคา 4,000.-บาท
กรองเคร่ือง 1 ลูก 
รหสัครุภณัฑ์ครุภณัฑ์  004-49-0002

สัญญาเลขที่ CNTR-00184/66

ลว. 18 พ.ย. 65

ลว. 18 พ.ย. 65

สัญญาเลขที่ CNTR-00133/66
ลว. 1 พ.ย. 65

สัญญาเลขที่ CNTR-00131/66
ลว. 1 พ.ย. 65

สัญญาเลขที่ CNTR-00132/66
ลว. 1 พ.ย. 65

ลว. 1 พ.ย. 65
สัญญาเลขที่ CNTR-00130/66


