


1  -0405533000417- บจก.ภเูวียงออยล์ น้้ามนัเชื้อเพลิง แผนงานสาธารณสุข 4,719.00                  
2  -0405533000417- บจก.ภเูวียงออยล์ น้้ามนัเชื้อเพลิง แผนงานบริหารงานทั่วไป 65,217.51                
3  -0405533000417- บจก.ภเูวียงออยล์ น้้ามนัเชื้อเพลิง แผนงานรักษาความสงบภายใน 29,866.10                
4  -0405533000417- บจก.ภเูวียงออยล์ น้้ามนัเชื้อเพลิง แผนงานอตุสาหกรรมโยธา 23,064.60                
5  -0405533000417- บจก.ภเูวียงออยล์ น้้ามนัเชื้อเพลิง แผนงานเคหะและชุมชน 75,980.00                
6  -0405533000417- บจก.ภเูวียงออยล์ น้้ามนัเชื้อเพลิง แผนงานบริหารงานคลัง 238.70                     
7  -3401600416439- นางยุพนิ  โพธิส์าร รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 1,200.00                  
8  -3570200134949- นางศรีไพร  ภาวะบตุร รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและพธิีการ 3,200.00                  
9  -3401600926445- นางสาวร้าไพ  ศรีลาทอน รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและพธิีการ 595.00                     

10  -3401600926445- นางสาวร้าไพ  ศรีลาทอน รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและพธิีการ 3,500.00                  
11  -1103700616039- นางสาวบงกช อนิทร์สัญ รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและพธิีการ 875.00                     
12  -3401600926445- นางสาวร้าไพ  ศรีลาทอน รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและพธิีการ 10,150.00                
13  -1103700616039- นางสาวบงกช อนิทร์สัญ รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและพธิีการ 3,500.00                  
14  -1401600221194- ร้านสุดเทพการไฟฟา้ ค่าบ้ารุงรักษาซ่อมแซม 450.00                     
15  -3401600926445- นางสาวร้าไพ  ศรีลาทอน รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและพธิีการ 455.00                     
16  -1401600017791- นางสาวเฉลิมพร  ด่านขุนทด รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและพธิีการ 1,120.00                  
17  -1401600200545- นายจินดา  แสนตุ้มทอง จ้างปรับปรุงภมูทิศัน์ 25,800.00                
18  -3710900288424- นางชนติา  บริหารกาญญจนกจิ โซเล่ือยแบบตัด 800.00                     
19  -0403535001818- หจก.แกน่ศิลปภ์เูวียง อปุกรณ์โถปสัสาวะชาย 1,540.00                  
20  -3400400069700- นางลภสัลดา  งามดี จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้้าด่ืม 2,500.00                  
21  -1401600112786- เจ๊แมวปา้ยองิค์เจ็ท รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 432.00                     
22  -3401600092901- ร้านภเูวียงคอม ซ่อมแซมคอมพวิเตอร์ 300.00                     
23  -0403535001818- หจก.แกน่ศิลปภ์เูวียง อปุกรณ์โถปสัสาวะชาย 330.00                     
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24  -3401600931236- นายส้าราญ  กลางแม โครงการรณรงค์ควบคุมปอ้งกนัโรคไข้เลือดออก 3,600.00                  
25  -3401600027700- รุ่งแสงอะไหล่ ซ้ือน้ามนัไฮดรอลิค 18 ลิตร จ้านวน 1 ถัง 1,150.00                  
26  -1401600200545- นางสาววิชชุตา  ตันติอมรชัยกลุ รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 18,000.00                
27  -1401600001763- ร้านทยัเคร่ืองเย็น ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กท9124 ขอนแกน่ 3,500.00                  
28  -0413562000762- หจก. ครอบจักรวาล ซัพพลาย วัสดุคอมพวิเตอร์ 1,900.00                  
29  -0405533000417- บจก.ภเูวียงออยล์ น้้ามนัเชื้อเพลิง แผนงานบริหารงานคลัง 4,105.00                  
30  -0405533000417- บจก.ภเูวียงออยล์ น้้ามนัเชื้อเพลิง งานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 37,656.25                
31  -3480600363873- ร้านไอท ีเซอร์วิส ซ่อมคอมพวิเตอร์ 3,290.00                  
32  -0413562000762- หจก. ครอบจักรวาล ซัพพลาย ซ้ือวัสดุส้านกังาน 4,900.00                  
33  -3400400069700- นางลภสัลดา  งามดี จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 1,000.00                  
34  -1401600112786- เจ๊แมวปา้ยองิค์เจ็ท รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 1,296.00                  
35  -1409903061182- ร้าน ศ.ศิริการค้า โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยั 3,900.00                  
36  -0405540000991- บจก.เบสทเ์ทค โอเอ วัสดุส้านกังาน 1,996.00                  
37  -0405540000991- บจก.เบสทเ์ทค โอเอ วัสดุส้านกังาน 2,000.00                  
38  -3401600931236- นายส้าราญ  กลางแม โครงการรณรงค์ควบคุมปอ้งกนัโรคไข้เลือดออก 3,600.00                  
39  -1101500863391- นางสาวมณีรัตน ์ วิวิธสุรกานต์ จ้างเหมาบุคคลภายนอกงานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 27,000.00                
40  -3401600126023- นายชาญณรงค์  รูปสม จ้างเหมาบุคคลภายนอกงานลูกมือช่างแผนที่ภาษีฯ 27,000.00                
41  -3401600003568- นางสาวศิริขวัญ  วงษป์ญัญา จ้างเหมาบุคคลภายนอกงานพัสดุ 27,000.00                
42  -1420900155676- นางสุจิตรา  บดุดี จ้างเหมาบุคคลภายนอกงานการเงินและบัญชี 27,000.00                
43  -1129900271294- นางสาวนชุจลินทร์ อนิทร์ชัย จ้างเหมาบุคคลภายนอกงานธุรการกองคลัง 27,000.00                
44  -5401600006679- นายอรรฆวัฒน ์ ธรณิศราติพงศ์ จา้งเหมาบุคคลภายนอกงานพนักงานประจ้ารถดับเพลิง 30,000.00                
45  -3401600099948- นายธนพงษ ์ แสนบวัค้า จา้งเหมาบุคคลภายนอกงานพนักงานประจ้ารถดับเพลิง 30,000.00                
46  -3400400472555- นายชาตรี  นพวาปี จา้งเหมาบุคคลภายนอกงานพนักงานประจ้ารถดับเพลิง 30,000.00                
47  -3401600088741- นายยุทธนา  วัฒนาบตุร จา้งเหมาบุคคลภายนอกงานพนักงานประจ้ารถดับเพลิง 30,000.00                
48  -3401600014110- นายกมัปนาท  เพช็รหนไูทย จา้งเหมาบุคคลภายนอกงานพนักงานประจ้ารถดับเพลิง 30,000.00                
49  -1400700186675- นายยศสวี  ค้าภานาง จา้งเหมาบุคคลภายนอกงานพนักงานประจ้ารถดับเพลิง 30,000.00                

50  -1401600145242- นายนครินทร์  ศิริรักษาสิทธิ์ จา้งเหมาบุคคลภายนอกงานพนักงานประจ้ารถดับเพลิง 30,000.00                

51  -1401600170921- นางสาวปวีณา  เวียงยศ จ้างเหมาบุคคลภายนอกงานสาธารณสุขชุมชน 27,000.00                

52  -5401600001219- นางรัศมิ์ภชัสรณ์  แกว้ชัยยา จ้างเหมาบุคคลภายนอกงานธุรการ 27,000.00                

 30 ม.ิย.65

 30 ม.ิย.65

 30 ม.ิย.65
 30 ม.ิย.65
 30 ม.ิย.65
 30 ม.ิย.65

 30 ม.ิย.65

 30 ม.ิย.65
 30 ม.ิย.65
 30 ม.ิย.65
 30 ม.ิย.65
 30 ม.ิย.65

 23 ม.ิย.65
 23 ม.ิย.65
 23 ม.ิย.65
 30 ม.ิย.65
 30 ม.ิย.65

 12 พ.ค.65
 23 พ.ค.65
 24 พ.ค.65
 06 ม.ิย.65
 30 ม.ิย.65

 29 เม.ย.65
 02 พ.ค.65
 05 พ.ค.65
 30 ม.ิย.65
 30 ม.ิย.65

 29 เม.ย.65
 29 เม.ย.65

กา
รจ

ดัซื้
อจ

ดัจ
า้ง

ตา
มห

นัง
สอื

กร
มบ

ัญ
ชกี

ลา
ง ด

่วน
ที่ส

ดุ 
ที่ 

กค
 0

40
5.

4/
ว 

32
2 

ลง
วัน

ที่ 
24

 ส
งิห

าค
ม 

25
60



53  -1401600142375- นายปยิภทัร์  ภมูพิฒัน์ จ้างเหมาบุคคลภายนอกงานบันทึกข้อมูลโสตทัศน์ 27,000.00                

54  -3401600015353- นายปรีชา  ค้าช้าง จ้างเหมาบุคคลภายนอกงานพนักงานขับรถขยะ 30,000.00                

55  -3401600033211- นายวินยั  พลรบ จ้างเหมาบุคคลภายนอกงานพนักงานขับรถขยะ 30,000.00                

56  -3401600173196- นายอดุลย์  หล้าสิม จ้างเหมาบุคคลภายนอกงานพนักงานขับรถขยะ 30,000.00                

57  -3401600130209- นายสมคิด  แกว้คร จ้างเหมาบุคคลภายนอกงานพนักงานขับรถขยะ 30,000.00                

58  -3401600119639- นางสาวจันทร์เพญ็  อปุพลเถียร  จ้างเหมาบุคคลภายนอกคนงานปรับปรุงภูมิทัศน์ 27,000.00                

59  -3401600118918- นางสาวเสาวคนธ์  วงษป์ญัญา จ้างเหมาบุคคลภายนอกคนงานปรับปรุงภูมิทัศน์ 27,000.00                

60  -1401600038659- นายยอดชาย  อมรเมธี จ้างเหมาบุคคลภายนอกคนงานปรับปรุงภูมิทัศน์ 27,000.00                

61  -1401600016833- นายฉัตรชัย  หล้าสิม จ้างเหมาบุคคลภายนอกคนงานปรับปรุงภูมิทัศน์ 27,000.00                

62  -3401600078878- นางประพศิ  บตุรเวียงพนัธ์ จ้างเหมาบุคคลภายนอกคนงานปรับปรุงภูมิทัศน์ 27,000.00                

63  -140990110247- นายเฉลิมชัย  พวงศรี จ้างเหมาบุคคลภายนอกพนักงานท้าความสะอาด 27,000.00                

64  -1409900680566- นางสาวกรีติยา  จันทร์สิงห์ จ้างเหมาบุคคลภายนอกพนักงานท้าความสะอาด 27,000.00                

65  -1401600025344- นายนติิลักษณ์  ค้าภเูวียง จ้างเหมาบุคคลภายนอกพนักงานท้าความสะอาด 27,000.00                

66  -3401600144897- นางสาวชุลีพร  นอ้ยแดง จ้างเหมาบุคคลภายนอกพนักงานท้าความสะอาด 27,000.00                

67  -3401600025154- นายสราวุธ  แพงมา จ้างเหมาบุคคลภายนอกพนักงานท้าความสะอาด 27,000.00                

68  -1401600221151- นายบญัชา  แหลมทอง จ้างเหมาบุคคลภายนอกพนักงานท้าความสะอาด 36,000.00                

69  -3401600017593- นายกมล  บตุรเวียงพนัธ์ จ้างเหมาบุคคลภายนอกพนักงานท้าความสะอาด 27,000.00                

70  -3401600018565- นายณรงค์  สิริวรไพบลูย์ จ้างเหมาบุคคลภายนอกพนักงานท้าความสะอาด 27,000.00                

71  -1401600103281- นายกณฑ์ณรง  ยี่สันเทยีะ จ้างเหมาบุคคลภายนอกพนักงานท้าความสะอาด 27,000.00                

72  -1401600218584- นายศิวกร  จุตตะ จ้างเหมาบุคคลภายนอกพนักงานท้าความสะอาด 27,000.00                

73  -1401600200545- นายจินดา  แสนตุ้มทอง จ้างเหมาบุคคลภายนอกพนักงานท้าความสะอาด 27,000.00                

74  -1401600129450- นายนคิม  สมสวัสด์ิ จ้างเหมาบุคคลภายนอกพนักงานท้าความสะอาด 27,000.00                

75  -1401600200545- นางสาววิชชุตา  ตันติอมรชัยกลุ จ้างเหมาบุคคลภายนอกพนักงานท้าความสะอาด 18,000.00                
รวมทั้งสิ้น 1,379,726.16           
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