
รายละเอียดการจัดจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน   อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ล าดับ รายการ ผู้ที่รับจ้าง หมายเหตุ 
 ประจ าเดือนตุลาคม   
 จัดจ้างบริการพื้นท่ีเก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

ประจ าปี 2561 
บ.บิ๊กโซลูชั่น  

 จ้างเหมาท าความสะอาดที่ท าการ นางชฎาพร  สุดาจันทร์  
 จ้างเหมาเข้าเลม่ ร้านเอแอนด์พี ก๊อปปี ้  
 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ถวายดอกไม้จันทร ์ ร้านพนมรุ่งโฆษณา  
 จ้างเหมาท าพวงมาลาวันปิยะมหาราช ร้านดาวละมัยดอกไม้สด  
 จ้างเหมาท าป้ายผู้สูงอาย ุ ร้านพนมรุ่งโฆษณา  
 ประจ าเดือนพฤศจิกายน   
 จ้างเหมาท าอาหารและอาหารว่างพร้อมน้ าดื่มเพื่อรับรองการ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
น.ส.วชิรา พิมพ์จันทร ์  

 ประจ าเดือนธันวาคม   
 จ้างเหมาจดัสถานท่ีงานกีฬา นายธีรยุทธ  สีดา  
 จ่าอมรถบรรทุกน้ า ร้านป๊อกไดนาโม  
 จ้างเหมาเครื่องเสยีง ร้านป๊อกไดนาโม  
 จ้างท าป้ายปีใหม ่ ร้านพนมรุ่งโฆษณา  
 จ้างท าป้ายศึกษาดูงาน ร้านพนมรุ่งโฆษณา  
 จ้างอาหารว่างศึกษาดูงาน   
 จ้างรถปรับอากาศศึกษาดูงาน   
 จ้างบริการท าความสะอาดที่ท าการ นางชฏาพร  สุดาจันทร์  
 ประจ าเดือนมกราคม   
 จ้างเหมาท าป้ายผู้สูงอาย ุ ร้านพนมรุ่งโฆษณา  
 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์   
 จ้างเหมาท าอาหารงานกีฬา นางบัวสอน  ดวงเพชร  
 จ้างเหมารถรับส่งงานกีฬา นายอภิวัฒน์  ฉิมมาลี  
 จ้างเตรียมสถานท่ีงานกีฬา นายธีรยุทธ  สีดา  
 จ้างเหมาเครื่องเสยีง นายธีรยุทธ  สีดา  
 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ า อู่ช่างอึ่ง  
 จ้างเหมาท าอาหารรับรองประชุมสภาฯ น.ส.วชิตา  พิมพ์ทอง  
 จ้างซ่อมรถยนตส์่วนกลาง หจก.คิงห์ยนต์  
 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร ์ หจก.นางรองคอมพิวเตอร์  
 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร ์ หจก.นางรองคอมพิวเตอร์  
 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร ์ หจก.นางรองคอมพิวเตอร์  
 ประจ าเดือนมีนาคม   
 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร ์ หจก.นางรองคอมพิวเตอร์  
 จ้างท าป้ายโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ร้านพนมรุ่งโฆษณา  
 จ้างพ่นหมอกควัน นายวินัย อุสาด ี  

 

 

 



ล าดับ รายการ ผู้ที่รับจ้าง หมายเหตุ 
 ประจ าเดือนเมษายน   
 ซ่อมแซมจักรยานยนต ์ นายสมร  
 จ้างเหมาท าป้ายโครงการ7 วันอันตราย ร้านพนมรุ่งโฆษณา  
 จ้างบริการท าความสะอาด นางชฏาพร  สุดาจันทร์  
 ประจ าเดือนพฤษภาคม   
 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ร้านเอแอนด์พี ก๊อปปี ้  
 จ้างเหมาคีย์ข้อมลู   
 จ้างเหมาประกอบอาหารประชุมสภาฯ น.ส.วชิตา พิมพ์จันทร์  
 ประจ าเดือนมิถุนายน   
 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับ จากหจก.ศรีฟา้การไฟฟา้  

 จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟฟ้า นายอิทธิกร  ศรพงษ์  
 จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมประปา นายอิทธิกร  ศรพงษ์  
 จ้างบริการแม่บา้น นางชฏาพร  สุดาจันทร์  
 ประจ าเดือนกรกฎาคม   
 จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร ์ หจก.นางรองคอมพิวเตอร์  
 จ้างเหมาเข้าเลม่ ร้านเอแอนด์พี ก๊อปปี ้  
 ประจ าเดือนสิงหาคม   
 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร ์ หจก.นางรองคอมพิวเตอร์  
 จ้างเหมาท าป้ายวันแม ่ ร้านพนมรุ่งโฆษณา  
 จ้างเหมาท าป้ายก าหนดช าระภาษ ี ร้านพนมรุ่งโฆษณา  
 จ้างเหมาถ่ายเอกสารแผ่น ร้านเอแอนด์พี ก๊อปปี ้  
 จ้างเหมาท าป้ายโครงการอบรมจรยิธรรม ร้านพนมรุ่งโฆษณา  
 จ้างเหมาท าป้ายโครงการน้ าหมักฯ ร้านพนมรุ่งโฆษณา  
 จ้างเหมาท าแบบประเมิน มหาวิทยาลัยราชภฐับรุีรมัย ์  
 จ้างเหมาตดิตั้งระจกโค้ง ร้าน ส.รุ่งอรุณ  
 จ้างเหมาท าป้ายโครงการขยะ ร้านพนมรุ่งโฆษณา  
 จ้างเหมาท าเว็ปไซต ์ หจก.บุรรีัมย์คอมพิวเตอร์  
 จ้างเหมาซ่อมแซมจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้า นายอิทธิกร  ศรพงษ์  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายละเอียดการท าสัญญาจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน   อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ล าดับ รายการ ผู้ที่รับจ้าง หมายเหตุ 
 ประจ าเดือนตุลาคม   
 อาหารเสริม( นม) สหกรณ์โคนมปากช่อง  
 อาหารเสริม( นม) สหกรณ์โคนมปากช่อง  
 ประจ าเดือนมกราคม   
 ก่อสร้างถนน คสล.ม.1   
 ก่อสร้างถนน คสล.ม.5   
 ประจ าเดือนเมษายน   
 ก่อสร้าง ถนน คสล. ม.5 , ม.7                   หจก.ศรีณรงค์  
 วางท่อระบาย  าพร้อมบ่พัก ม.2 ก่อสร้างางระบายน  า คสล.

ม.6 
หจก.ศรีณรงค์  

 ประจ าเดือนพฤษภาคม   
 อาหารเสริม (นม) สหกรณ์โคนมปากช่อง  
 อาหารเสริม (นม) สหกรณ์โคนมปากช่อง  
 ประจ าเดือนมิถุนายน   
 อาหารเสริม (นม) สหกรณ์โคนมปากช่อง  
 อาหารเสริม (นม) สหกรณ์โคนมปากช่อง  
 ประจ าเดือนสิงหาคม   
 ก่อสร้างถนน คสล.ม.4 หจก.น าชัยก่อสร้าง  
 ก่อสร้างถนน คสล.ม.6 หจก.น าชัยก่อสร้าง  
 ก่อสร้างถนน คสล.ม.2 หจก.น าชัยก่อสร้าง  
 ประจ าเดือนกันยายน   
 ก่อสร้างรางระบายน้ า ม .3 หจก.น าชัยก่อสร้าง  
 ก่อสร้างถนน คสล.ม.8 หจก.มิตรอารีก่อสร้าง  
 ก่อสร้างถนน คสล.ม.2 หจก.น าชัยก่อสร้าง  
 ก่อสร้างถนน คสล.ม.1 หจก.มิตรอารีก่อสร้าง  

 

 


