
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกซ้ือหรือจ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 7,500                 7,500            เฉพาะเจาะจง นางน ้าอ้อย  ป่ินทองค้า นางน ้าอ้อย  ป่ินทองค้า เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0239/63
งานเลขานุการฯ จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว  ลว. 1 เม.ย. 63

2 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 7,500                 7,500            เฉพาะเจาะจง นางฐานันญา  ชัยวุฒ นางฐานันญา  ชัยวุฒ เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0240/64
งานบันทึกข้อมูลฯ จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว  ลว. 1 เม.ย. 63

3 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 7,500                 7,500            เฉพาะเจาะจง นางนันทตย์  เต็มหัตถ์ นางนันทตย์  เต็มหัตถ์ เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0241/65
งานกองทุนฯ จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว  ลว. 1 เม.ย. 63

4 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 7,500                 7,500            เฉพาะเจาะจง นางประทุม  ป้อมนิล นางประทุม  ป้อมนิล เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0242/66
งานแม่บ้าน จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว  ลว. 1 เม.ย. 63

5 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 7,500                 7,500            เฉพาะเจาะจง นางน้อม  งามเลิศ นางน้อม  งามเลิศ เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0243/67
งานแม่บ้าน จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว  ลว. 1 เม.ย. 63

6 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 7,500                 7,500            เฉพาะเจาะจง นางตอง   พุ่มอินทร์ นางตอง   พุ่มอินทร์ เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0244/68
งานแม่บ้าน จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว  ลว. 1 เม.ย. 63

สรุปผลการขัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 ประจ าปี 2563
เทศบาลต าบลสระโบสถ์ อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

วันท่ี 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกซ้ือหรือจ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

7 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 7,500                 7,500            เฉพาะเจาะจง น.ส.ปานจันทร์  แจ่มใสสี น.ส.ปานจันทร์  แจ่มใสสี เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0245/69
งานแม่บ้าน จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว  ลว. 1 เม.ย. 63

8 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 7,500                 7,500            เฉพาะเจาะจง นายวัน   อยู่กระทุ่ม นายวัน   อยู่กระทุ่ม เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0246/64
งานคนสวน จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว  ลว. 1 เม.ย. 63

9 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 7,500                 7,500            เฉพาะเจาะจง นายม่ิน   สมัคการ นายม่ิน   สมัคการ เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0247/65
งานคนสวน จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว  ลว. 1 เม.ย. 63

10 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 7,500                 7,500            เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์   ป่ินทองค้า นายไพโรจน์   ป่ินทองค้า เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0248/66
งานคนสวน จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว  ลว. 1 เม.ย. 63

11 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 7,500                 7,500            เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ    ป่ินทองค้า นายชูชาติ    ป่ินทองค้า เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0249/67
งานคนสวน จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว  ลว. 1 เม.ย. 63

12 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 7,500                 7,500            เฉพาะเจาะจง น.ส ธนากิจ สันโดษ น.ส ธนากิจ สันโดษ เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0250/68
งานผู้ดูแลเด็ก จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว  ลว. 1 เม.ย. 63

13 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 7,500                 7,500            เฉพาะเจาะจง น.ส.น ้าฝน  สร้อยวัน น.ส.น ้าฝน  สร้อยวัน เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0251/69
งานผู้ดูแลเด็ก จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว  ลว. 1 เม.ย. 63

14 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 8,000                 8,000            เฉพาะเจาะจง นายจเร   จงสวัสด์ิ นายจเร   จงสวัสด์ิ เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0252/70
งานขับรถน ้าดับเพลิงฯ จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว  ลว. 1 เม.ย. 63

15 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 8,000                 8,000            เฉพาะเจาะจง นายก้าธร   พรมไทย นายก้าธร   พรมไทย เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0253/71
งานขับรถน ้าดับเพลิงฯ จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว  ลว. 1 เม.ย. 63

16 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 8,000                 8,000            เฉพาะเจาะจง นายนพคุณ   จันทโพธ์ิ นายนพคุณ   จันทโพธ์ิ เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0254/72
งานขับรถน ้าดับเพลิงฯ จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว  ลว. 1 เม.ย. 63

17 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 8,000                 8,000            เฉพาะเจาะจง นายธนโชติ   พรมไทย นายธนโชติ   พรมไทย เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0255/73
งานล้าเลียงสายดับเพลิงฯ จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว  ลว. 1 เม.ย. 63

สรุปผลการขัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 ประจ าปี 2563
เทศบาลต าบลสระโบสถ์ อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

วันท่ี 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกซ้ือหรือจ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

18 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 8,000                 8,000            เฉพาะเจาะจง นายมงคล   จันแก้ว นายมงคล   จันแก้ว เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0256/73
งานล้าเลียงสายดับเพลิงฯ จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว  ลว. 1 เม.ย. 63

19 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 8,000                 8,000            เฉพาะเจาะจง นายนิพนธ์   ชัยวุฒิ นายนิพนธ์   ชัยวุฒิ เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0257/73
งานล้าเลียงสายดับเพลิงฯ จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว  ลว. 1 เม.ย. 63

20 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 8,000                 8,000            เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ฤทธ์ิ อินทร์วิลัย นายณรงค์ฤทธ์ิ อินทร์วิลัย เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0258/73
งานล าเลียงสายดับเพลิงฯ จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว  ลว. 1 เม.ย. 63

21 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 8,000                 8,000            เฉพาะเจาะจง นายส้าเนียง   งามข้า นายส้าเนียง   งามข้า เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0259/73
งานล าเลียงสายดับเพลิงฯ จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว  ลว. 1 เม.ย. 63

22 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 8,000                 8,000            เฉพาะเจาะจง นายพงษกร   ทองใส นายพงษกร   ทองใส เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0260/73
งานล าเลียงสายดับเพลิงฯ จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว  ลว. 1 เม.ย. 63

23 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 8,000                 8,000            เฉพาะเจาะจง นายสมบัติ   ชูนาค นายสมบัติ   ชูนาค เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0261/73
งานล าเลียงสายดับเพลิงฯ จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว  ลว. 1 เม.ย. 63

24 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 8,000                 8,000            เฉพาะเจาะจง นายธีรพล   พรมไทย นายธีรพล   พรมไทย เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0262/73
งานล าเลียงสายดับเพลิงฯ จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว  ลว. 1 เม.ย. 63

25 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 8,000                 8,000            เฉพาะเจาะจง นายพีระ   ทองระย้า นายพีระ   ทองระย้า เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0263/73
งานล าเลียงสายดับเพลิงฯ จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว  ลว. 1 เม.ย. 63

26 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 7,500                 7,500            เฉพาะเจาะจง นายสหรัถ  ป่ินทองค้า นายสหรัถ  ป่ินทองค้า เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0264/73
งานล าเลียงสายดับเพลิงฯ จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว  ลว. 1 เม.ย. 63

27 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 7,500                 7,500            เฉพาะเจาะจง นายบุญลือ   พุ่มโพธ์ิ นายบุญลือ   พุ่มโพธ์ิ เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0265/73
งานขับรถยนต์ท่ัวไป จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว  ลว. 1 เม.ย. 63

28 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 8,000                 8,000            เฉพาะเจาะจง นายโกวิทย์  ป่ินทองค้า นายโกวิทย์  ป่ินทองค้า เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0266/73
งานขับรถยนต์ตรวจการณ์ จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว  ลว. 1 เม.ย. 63

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกซ้ือหรือจ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

29 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน 7,500                 7,500            เฉพาะเจาะจง นายวิริยะ   ชัยพิบูลย์ นายวิริยะ   ชัยพิบูลย์ เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0267/73
ขับรถยนต์รับ-ส่ังนักเรียน จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว  ลว. 1 เม.ย. 63

30 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 7,500                 7,500            เฉพาะเจาะจง น.ส.จุฑามาศ ฉิมนาคพันธ์ น.ส.จุฑามาศ ฉิมนาคพันธ์ เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0268/73
งานผู้ดูแลเด็ก จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว  ลว. 1 เม.ย. 63

สรุปผลการขัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 ประจ าปี 2563
เทศบาลต าบลสระโบสถ์ อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

วันท่ี 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการขัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 ประจ าปี 2563
เทศบาลต าบลสระโบสถ์ อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

วันท่ี 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง


