
รายชือ่ผูเ้สนอราคาและ ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืกและ เหตผุลทีค่ดัเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

ราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซือ้หรอืจา้ง โดยสงัเขป หรอืขอ้ตกลงในการซือ้หรอืจา้ง

จา้งเหมาบรกิารปฏบิตังิาน 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวบญุทัน สมพงษ์ นางสาวบญุทัน สมพงษ์ เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0291/63

1 ประจ าศนูยแ์พทย์ จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว. 1 เม.ย. 2563

จา้งเหมาบรกิารปฏบิตังิาน 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางแมว่ พรมไทย นางแมว่ พรมไทย เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0292/63

2 สายกวาด จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว. 1 เม.ย. 2563

จา้งเหมาบรกิารปฏบิตังิาน 8,000 7,500 เฉพาะเจาะจง นายอ านวย แหลมนยิม นายอ านวย แหลมนยิม เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0294/63

3 เก็บขนประจ ารถขยะ จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว. 1 เม.ย. 2563

จา้งเหมาบรกิารปฏบิตังิาน 8,000 7,500 เฉพาะเจาะจง นายสทอ้น ชอบคา้ขาย นายสทอ้น ชอบคา้ขาย เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0296/63

4 เก็บขนประจ ารถขยะ จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว. 1 เม.ย. 2563

จา้งเหมาบรกิารปฏบิตังิาน 8,000 7,500 เฉพาะเจาะจง นายดนัย วฒัธรัุตน์ นายดนัย วฒัธรัุตน์ เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0299/63

5 เก็บขนประจ ารถขยะ จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว. 1 เม.ย. 2563

จา้งเหมาบรกิารปฏบิตังิาน 8,000 7,500 เฉพาะเจาะจง นายสมยศ สาลกีจิ นายสมยศ สาลกีจิ เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0244/63

6 เก็บขนประจ ารถขยะ จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว. 1 เม.ย. 2563

จา้งเหมาบรกิารปฏบิตังิาน 8,000 7,500 เฉพาะเจาะจง นายกนก ป้อมนลิ นายกนก ป้อมนลิ เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0304/63

7 เก็บขนประจ ารถขยะ จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว. 1 เม.ย. 2563

จา้งเหมาบรกิารปฏบิตังิาน 8,000 7,500 เฉพาะเจาะจง นายค านงึ โพธิเ์อีย่ม นายค านงึ โพธิเ์อีย่ม เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0306/63

8 เก็บขนประจ ารถขยะ จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว. 1 เม.ย. 2563

จา้งเหมาบรกิารปฏบิตังิานรักษา 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางใจ รอดเกดิ นางใจ รอดเกดิ เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0308/63

9 ความสะอาด จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว. 1 เม.ย. 2563

จา้งเหมาบรกิารปฏบิตังิาน 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน ์สนิปรุ นายไพโรจน ์สนิปรุ เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0310/63

10 ดแูลตลาด จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว. 1 เม.ย. 2563

จา้งเหมาบรกิารปฏบิตังิานรักษา 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางด า มั่นสติ นางด า มั่นสติ เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0312/63

11 ความสะอาด จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว. 1 เม.ย. 2563

จา้งเหมาบรกิารปฏบิตังิานรักษา 7,500 8,000 เฉพาะเจาะจง นางจ ารญู พุม่โพธิ์ นางจ ารญู พุม่โพธิ์ เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0314/63

12 ความสะอาด จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว. 1 เม.ย. 2563

จา้งเหมาบรกิารปฏบิตังิานรักษา 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางทองด ีสะแก นางทองด ีสะแก เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0318/63

13 ความสะอาด จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว. 1 เม.ย. 2564

                                                                          สรปุผลการด าเนนิการจัดซือ้จัดจา้งในรอบเดอืน  กรกฎาคม  2563  ประจ าปี 2563

                                                                                      เทศบาลต าบลสระโบสถ ์ อ าเภอสระโบสถ ์ จังหวดัลพบรุี

                                                                                                 วนัที ่ 4 เดอืน สงิหาคม พ.ศ. 2563

ล าดบัที่ งานทีจั่ดซือ้หรอืจัดจา้ง วงเงนิทีจ่ะซือ้หรอืจา้ง ราคากลาง วธิซีือ้หรอืจา้ง



จา้งเหมาบรกิารปฏบิตังิาน 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายเปลีย่น วงศข์นัธ์ นายเปลีย่น วงศข์นัธ์ เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0316/63

14 เก็บขนประจ ารถขยะ จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว. 1 เม.ย. 2564

จา้งเหมาบรกิารปฏบิตังิานดา้น 7,500 8,000 เฉพาะเจาะจง นายไพร า ค าศรี นายไพร า ค าศรี เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0320/63

15 ตดัแตง่กิง่ไม ้ จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว. 1 เม.ย. 2564

จา้งเหมาบรกิารปฏบิตังิานดา้น 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นายประกอบ สรอ้ยมั่น นายประกอบ สรอ้ยมั่น เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0319/63

16 ตดัแตง่กิง่ไม ้ จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว. 1 เม.ย. 2563

จา้งเหมาบรกิารปฏบิตังิานรักษา 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวสอิง้  สรอ้ยวนั นางสาวสอิง้  สรอ้ยวนั เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0317/63

17 ความสะอาด จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว. 1 เม.ย. 2563

จา้งเหมาบรกิารปฏบิตังิานรักษา 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางอทัุย ชอบคา้ขาย นางอทัุย ชอบคา้ขาย เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0315/63

18 ความสะอาด จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว. 1 เม.ย. 2563

จา้งเหมาบรกิารปฏบิตังิานรักษา 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางน ้าคา้ง เจรญิสขุ นางน ้าคา้ง เจรญิสขุ เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0313/63

19 ความสะอาด จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว. 1 เม.ย. 2563

จา้งเหมาบรกิารปฏบิตังิาน 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นายประสงค ์สมพงษ์ นายประสงค ์สมพงษ์ เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0311/63

20 ดแูลตลาด จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว. 1 เม.ย. 2563

จา้งเหมาบรกิารปฏบิตังิานรักษา 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางตุน่ ชอบคา้ขาย นางตุน่ ชอบคา้ขาย เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0309/63

21 ความสะอาด จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว. 1 เม.ย. 2563

จา้งเหมาบรกิารปฏบิตังิานรักษา 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางวนัเพ็ญ เจรญิมาก นางวนัเพ็ญ เจรญิมาก เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0307/63

22 ความสะอาด จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว. 1 เม.ย. 2563

จา้งเหมาบรกิารปฏบิตังิานรักษา 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางอาภรณ์ ป่ินทอง นางอาภรณ์ ป่ินทอง เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0305/63

23 ความสะอาด จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว. 1 เม.ย. 2563

จา้งเหมาบรกิารปฏบิตังิานรักษา 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางสมบญุ ชอบคา้ขาย นางสมบญุ ชอบคา้ขาย เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0303/63

24 ความสะอาด จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว. 1 เม.ย. 2563

จา้งเหมาบรกิารปฏบิตังิานดา้น 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นายคมสนั มั่นสติ นายคมสนั มั่นสติ เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0302/63

25 ตดัแตง่กิง่ไม ้ จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว. 1 เม.ย. 2563

จา้งเหมาบรกิารปฏบิตังิานรักษา 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางออ้ย เทยีนเงนิ นางออ้ย เทยีนเงนิ เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0300/63

26 ความสะอาด จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว. 1 เม.ย. 2563

จา้งเหมาบรกิารปฏบิตังิาน 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายนรนิทร ์ป้อมนลิ นายนรนิทร ์ป้อมนลิ เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0298/63

27 เก็บขนประจ ารถขยะ จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว. 1 เม.ย. 2563

จา้งเหมาบรกิารปฏบิตังิาน 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวขนษิฐา ประเสรฐิสม นางสาวขนษิฐา ประเสรฐิสม เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0297/63

28 ดา้นจัดเก็บ จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว. 1 เม.ย. 2563


