
แบบ สขร. 1

รายชือ่ผูเ้สนอราคาและ ผูไ้ดรั้บการคัดเลอืกและ เหตผุลทีค่ัดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสญัญา

ราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซือ้หรอืจา้ง โดยสงัเขป หรอืขอ้ตกลงในการซือ้หรอืจา้ง

จา้งเหมาบรกิารปฏบัิตงิาน 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรา ป่ินแหลม นางสาวภัทรา ป่ินแหลม เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0273/63

1 แผนทีภ่าษี จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว. 1 เม.ย. 2563

จา้งเหมาบรกิารปฏบัิตงิานธรุการ 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวสภุาพรรณ เพ็ชรณรงค์ นางสาวสภุาพรรณ เพ็ชรณรงค์ เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0275/63

2 จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว. 1 เม.ย. 2563

จา้งเหมาบรกิารปฏบัิตงิาน 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนากาญ มั่นวาจา นางสาวชนากาญ มั่นวาจา เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0277/63

3 จัดเก็บรายได ้ จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว. 1 เม.ย. 2563

จา้งเหมาบรกิารปฏบัิตงิาน 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกสร บญุเพ็ชร นางสาวเกสร บญุเพ็ชร เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0278/63

4 การเงนิและบัญชี จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว. 1 เม.ย. 2563

จัดจา้งเหมาปฏบัิตงิานพ่นหมอกควัน 3,300 3,300 เฉพาะเจาะจง นายดรณพชร ป่ินทองค า นายดรณพชร ป่ินทองค า เป็นราคาทีต่อ่รองแลว้ เลขที ่128/63

5 (กองสาสขุฯ) ลว. 5 ส.ค. 2563

ประจ าเดอืน ส.ค. 63

จัดซือ้วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ 11,400 11,400 เฉพาะเจาะจง รา้นด ารงชยัวาณชิย์ รา้นด ารงชยัวาณชิย์ เป็นราคาทีต่อ่รองแลว้ เลขที ่203/63

6 (กองชา่ง) ลว. 13 ส.ค. 2563

ประจ าเดอืน ส.ค. 63

จัดจา้งหาอาหารวา่งในการประชมุสท. 700 700 เฉพาะเจาะจง นางสาวจติราภา แกว้โสต นางสาวจติราภา แกว้โสต เป็นราคาทีต่อ่รองแลว้ เลขที ่130/63

7 (ส านักปลัด) ลว. 10 ส.ค. 2563

ประจ าเดอืน ส.ค. 63

จัดจา้งซอ่มคอมพวิเตอร์ 500 500 เฉพาะเจาะจง นายทนงศักดิ ์บญุฉมิ นายทนงศักดิ ์บญุฉมิ เป็นราคาทีต่อ่รองแลว้ เลขที ่131/63

8 (กองชา่ง) ลว. 10 ส.ค. 2563

ประจ าเดอืน ส.ค. 63

จัดจา้งซอ่มแซมครุภัณฑ์ 800 800 เฉพาะเจาะจง ชา่งนดิแอร์ ชา่งนดิแอร์ เป็นราคาทีต่อ่รองแลว้ ด าเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง 

9 (ส านักปลัด) ตามนส.ดว่นทีส่ดุ 

ประจ าเดอืน ส.ค. 63 ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 119

ลว. 18 ส.ค. 2563

จัดจา้งลงโปรแกรม Windows 500 500 เฉพาะเจาะจง นายทนงศักดิ ์บญุฉมิ นายทนงศักดิ ์บญุฉมิ เป็นราคาทีต่อ่รองแลว้ เลขที ่133/63

10 (ส านักปลัด) ลว. 13 ส.ค. 2563

ประจ าเดอืน ส.ค. 63

จัดจา้งซอ่มเครือ่งถา่ยเอกสาร 8,100 8,100 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวฒุ ิแกว้เขยีว นายณัฐวฒุ ิแกว้เขยีว เป็นราคาทีต่อ่รองแลว้ เลขที ่127/63

11 (กองชา่ง) ลว. 3 ส.ค. 2563

ประจ าเดอืน ส.ค. 63

จา้งเหมาคา่เชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวฒุ ิแกว้เขยีว นายณัฐวฒุ ิแกว้เขยีว เป็นราคาทีต่อ่รองแลว้ เลขที ่118/63

12 (ส านักปลัด,กองคลัง) ลว. 1 ก.ค. 2563

ประจ าเดอืน ส.ค. 63

จัดจา้งหาอาหารวา่งในการประชมุ 1,750 1,750 เฉพาะเจาะจง นางสาวจติราภา แกว้โสต นางสาวจติราภา แกว้โสต เป็นราคาทีต่อ่รองแลว้ ด าเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง 

13 (ส านักปลัด) ตามนส.ดว่นทีส่ดุ 

ประจ าเดอืน ส.ค. 63 ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 119

ลว. 11 ส.ค. 2563

                                                                                                               สรุปผลการด าเนนิการจัดซือ้จัดจา้งในรอบเดอืน  สงิหาคม  2563  ประจ าปี 2563

                                                                                                                             เทศบาลต าบลสระโบสถ ์ อ าเภอสระโบสถ ์ จังหวัดลพบรุี

                                                                                                                                          วันที ่1 เดอืน  กันยายน พ.ศ. 2563

ล าดับที่ งานทีจั่ดซือ้หรอืจัดจา้ง วงเงนิทีจ่ะซือ้หรอืจา้ง ราคากลาง วธิซีือ้หรอืจา้ง



จัดซือ้เครือ่งดืม่ (น ้า) 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง นางประกอบ กลว้ยดี นางประกอบ กลว้ยดี เป็นราคาทีต่อ่รองแลว้ ด าเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง 

14 (ส านักปลัด) ตามนส.ดว่นทีส่ดุ 

ประจ าเดอืน ส.ค. 63 ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 119

ลว. 11 ส.ค. 2563

จัดจา้งซอ่มแซมรถน ้าดับเพลงิ 13,330 13,330 เฉพาะเจาะจง นายเรงิศักดิ ์สวุรรณกจิ นายเรงิศักดิ ์สวุรรณกจิ เป็นราคาทีต่อ่รองแลว้ เลขที ่129/63

15 (ส านักปลัด) ลว. 5 ส.ค. 2563

ประจ าเดอืน ส.ค. 63

จัดซือ้วัสดคุอมพวิเตอร์ 9,240 9,240 เฉพาะเจาะจง นายทนงศักดิ ์บญุฉมิ นายทนงศักดิ ์บญุฉมิ เป็นราคาทีต่อ่รองแลว้ เลขที ่201/63

16 (กองคลัง) ลว. 3 ส.ค. 2563

ประจ าเดอืน ส.ค. 63

จัดซือ้ครุภัณฑแ์ละเผยแพร่ (กลอ้ง) 33,900 33,900 เฉพาะเจาะจง นายทนงศักดิ ์บญุฉมิ นายทนงศักดิ ์บญุฉมิ เป็นราคาทีต่อ่รองแลว้ เลขที ่194/63

17 (ส านักปลัด) ลว. 31 ก.ค. 2563

ประจ าเดอืน ส.ค. 63

จัดซือ้วัสดสุ านักงานศนูยเ์ด็กฯ 9,602 9,602 เฉพาะเจาะจง รา้นสมัยนยิม รา้นสมัยนยิม เป็นราคาทีต่อ่รองแลว้ เลขที ่193/63

18 (ส านักปลัด) ลว. 30 ก.ค. 2563

ประจ าเดอืน ส.ค. 63

จัดซือ้สารสม้,คลอรนี 139,400 139,400 เฉพาะเจาะจง หจก.กา้วสูค่วามเป็นหนึง่ หจก.กา้วสูค่วามเป็นหนึง่ เป็นราคาทีต่อ่รองแลว้ เลขที ่189/63

19 (กองประปา) ลว. 29 ก.ค. 2563

ประจ าเดอืน ส.ค. 63

จัดจา้งซอ่มแซมระบบปรับอากาศ 5,500 5,500 เฉพาะเจาะจง รา้นเอกชยัไดนาโม รา้นเอกชยัไดนาโม เป็นราคาทีต่อ่รองแลว้ เลขที ่122/63

20 (กองชา่ง) ลว. 29 ก.ค. 2563

ประจ าเดอืน ส.ค. 63

จัดซือ้วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ 14,800 14,800 เฉพาะเจาะจง รา้นด ารงชยัวาณชิย์ รา้นด ารงชยัวาณชิย์ เป็นราคาทีต่อ่รองแลว้ เลขที ่195/63

21 (กองชา่ง) ลว. 31 ก.ค. 2563

ประจ าเดอืน ส.ค. 63

จัดจา้งซอ่มแซมครุภัณฑ์ 1,450 1,450 เฉพาะเจาะจง นายทนงศักดิ ์บญุฉมิ นายทนงศักดิ ์บญุฉมิ เป็นราคาทีต่อ่รองแลว้ เลขที ่120/63

22 (ส านักปลัด) ลว. 13 ก.ค. 2563

ประจ าเดอืน ส.ค. 63

จัดซือ้วัสดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 3,758.20 3,758.20 เฉพาะเจาะจง หจก.นวทรัพยปิ์โตรเลยีม หจก.นวทรัพยปิ์โตรเลยีม เป็นราคาทีต่อ่รองแลว้ เลขที ่184/63

23 (ส านักปลัด) ลว. 1 ก.ค. 2563

ประจ าเดอืน ส.ค. 63

จัดซือ้วัสดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 7,497.20 7,497.20 เฉพาะเจาะจง หจก.นวทรัพยปิ์โตรเลยีม หจก.นวทรัพยปิ์โตรเลยีม เป็นราคาทีต่อ่รองแลว้ เลขที ่183/63

24 (ส านักปลัด) ลว. 1 ก.ค. 2563

ประจ าเดอืน ส.ค. 63

จัดซือ้วัสดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 12,266.20 12,266.20 เฉพาะเจาะจง หจก.นวทรัพยปิ์โตรเลยีม หจก.นวทรัพยปิ์โตรเลยีม เป็นราคาทีต่อ่รองแลว้ เลขที ่181/63

25 (กองสาสขุฯ) ลว. 1 ก.ค. 2563

ประจ าเดอืน ส.ค. 63

จัดซือ้วัสดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 891 891 เฉพาะเจาะจง หจก.นวทรัพยปิ์โตรเลยีม หจก.นวทรัพยปิ์โตรเลยีม เป็นราคาทีต่อ่รองแลว้ เลขที ่180/63

26 (กองประปา) ลว. 1 ก.ค. 2563

ประจ าเดอืน ส.ค. 63

จัดซือ้วัสดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 10,418.20 10,418.20 เฉพาะเจาะจง หจก.นวทรัพยปิ์โตรเลยีม หจก.นวทรัพยปิ์โตรเลยีม เป็นราคาทีต่อ่รองแลว้ เลขที ่179/63

27 (กองชา่ง) ลว. 1 ก.ค. 2563

ประจ าเดอืน ส.ค. 63

จัดซือ้วัสดยุานพาหนะและขนสง่ 11,150 11,150 เฉพาะเจาะจง เจรญิทรัพยเ์ฟอรน์เิจอร์ เจรญิทรัพยเ์ฟอรน์เิจอร์ เป็นราคาทีต่อ่รองแลว้ เลขที ่202/63

28 (ส านักปลัด) ลว. 4 ส.ค. 2563

ประจ าเดอืน ส.ค. 63

จัดซือ้วัสดยุานพาหนะและขนสง่ 2,590 2,590 เฉพาะเจาะจง เจรญิทรัพยเ์ฟอรน์เิจอร์ เจรญิทรัพยเ์ฟอรน์เิจอร์ เป็นราคาทีต่อ่รองแลว้ เลขที ่191/63

29 (ส านักปลัด) ลว. 29 ก.ค. 2563

ประจ าเดอืน ส.ค. 63

จัดซือ้วัสดกุอ่สรา้ง 1,117 1,117 เฉพาะเจาะจง เจรญิทรัพยเ์ฟอรน์เิจอร์ เจรญิทรัพยเ์ฟอรน์เิจอร์ เป็นราคาทีต่อ่รองแลว้ เลขที ่190/63

30 (ส านักปลัด) ลว. 29 ก.ค. 2563

ประจ าเดอืน ส.ค. 63



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกซ้ือหรือจ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 7,500                 7,500     เฉพาะเจาะจง นางน้้าอ้อย  ป่ินทองค้า นางน้้าอ้อย  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 นางนันทนิตย์  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

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-0251/68
งานผู้ดูแลเด็ก จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว  ลว. 1 เม.ย. 63

13 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 7,500                 7,500     เฉพาะเจาะจง น.ส.น้้าฝน  สร้อยวัน น.ส.น้้าฝน  สร้อยวัน เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0252/69
งานผู้ดูแลเด็ก จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว  ลว. 1 เม.ย. 63

14 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 8,000                 8,000     เฉพาะเจาะจง นายจเร   จงสวัสด์ิ นายจเร   จงสวัสด์ิ เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0253/70
งานขับรถน้้าดับเพลิงฯ จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว  ลว. 1 เม.ย. 63

15 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 8,000                 8,000     เฉพาะเจาะจง นายก้าธร   พรมไทย นายก้าธร   พรมไทย เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0254/71
งานขับรถน้้าดับเพลิงฯ จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว  ลว. 1 เม.ย. 63

16 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 8,000                 8,000     เฉพาะเจาะจง นายนพคุณ   จันทโพธ์ิ นายนพคุณ   จันทโพธ์ิ เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0255/72
งานขับรถน้้าดับเพลิงฯ จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว  ลว. 1 เม.ย. 63

17 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 8,000                 8,000     เฉพาะเจาะจง นายธนโชติ   พรมไทย นายธนโชติ   พรมไทย เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0257/73
งานล้าเลียงสายดับเพลิงฯ จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว  ลว. 1 เม.ย. 63

วิธีซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 ประจ้าปี 2563
เทศบาลต้าบลสระโบสถ์ อ้าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

วันท่ี  1  เดือน กันยายน พ.ศ.2563

ล้าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง



18 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 8,000                 8,000     เฉพาะเจาะจง นายมงคล   จันแก้ว นายมงคล   จันแก้ว เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0258/73
งานล้าเลียงสายดับเพลิงฯ จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว  ลว. 1 เม.ย. 63

19 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 8,000                 8,000     เฉพาะเจาะจง นายนิพนธ์   ชัยวุฒิ นายนิพนธ์   ชัยวุฒิ เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0259/73
งานล้าเลียงสายดับเพลิงฯ จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว  ลว. 1 เม.ย. 63

20 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 8,000                 8,000     เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ฤทธ์ิ อินทร์วิลัย นายณรงค์ฤทธ์ิ อินทร์วิลัย เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0261/73
งานล าเลียงสายดับเพลิงฯ จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว  ลว. 1 เม.ย. 63

21 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 8,000                 8,000     เฉพาะเจาะจง นายส้าเนียง   งามข้า นายส้าเนียง   งามข้า เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0262/73
งานล าเลียงสายดับเพลิงฯ จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว  ลว. 1 เม.ย. 63

22 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 8,000                 8,000     เฉพาะเจาะจง นายพงษกร   ทองใส นายพงษกร   ทองใส เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0263/73
งานล าเลียงสายดับเพลิงฯ จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว  ลว. 1 เม.ย. 63

23 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 8,000                 8,000     เฉพาะเจาะจง นายสมบัติ   ชูนาค นายสมบัติ   ชูนาค เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0264/73
งานล าเลียงสายดับเพลิงฯ จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว  ลว. 1 เม.ย. 63

24 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 8,000                 8,000     เฉพาะเจาะจง นายธีรพล   พรมไทย นายธีรพล   พรมไทย เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0265/73
งานล าเลียงสายดับเพลิงฯ จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว  ลว. 1 เม.ย. 63

25 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 8,000                 8,000     เฉพาะเจาะจง นายพีระ   ทองระย้า นายพีระ   ทองระย้า เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0266/73
งานล าเลียงสายดับเพลิงฯ จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว  ลว. 1 เม.ย. 63

26 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 7,500                 7,500     เฉพาะเจาะจง นายสหรัถ  ป่ินทองค้า นายสหรัถ  ป่ินทองค้า เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0267/73
งานล าเลียงสายดับเพลิงฯ จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว  ลว. 1 เม.ย. 63

27 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 7,500                 7,500     เฉพาะเจาะจง นายบุญลือ   พุ่มโพธ์ิ นายบุญลือ   พุ่มโพธ์ิ เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0269/73
งานขับรถยนต์ท่ัวไป จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว  ลว. 1 เม.ย. 63

28 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 8,000                 8,000     เฉพาะเจาะจง นายโกวิทย์  ป่ินทองค้า นายโกวิทย์  ป่ินทองค้า เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0270/73
งานขับรถยนต์ตรวจการณ์ จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว  ลว. 1 เม.ย. 63

29 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน 7,500                 7,500     เฉพาะเจาะจง นายวิริยะ   ชัยพิบูลย์ นายวิริยะ   ชัยพิบูลย์ เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0268/73
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-0383/73
งานผู้ดูแลเด็ก จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว  ลว. 1 เม.ย. 63



                                                                          สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม  2563  ประจ าปี 2563
                                                                                      เทศบาลต าบลสระโบสถ์  อ าเภอสระโบสถ์  จังหวัดลพบุรี
                                                                                                 วันท่ี 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

รายช่ือผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวสาวิตรี เจริญมาก นางสาวสาวิตรี เจริญมาก เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0256/63
1 จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว. 1 เม.ย. 2563

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร  ชุนดี นางสาวศิริพร  ชุนดี เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0260/63
2 การเงิน-บัญชี จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว. 1 เม.ย. 2563

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายสัญญา  แจ่มใสศรี นายสัญญา  แจ่มใสศรี เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0271/63
3 ขับรถกระเช้าไฟฟ้า จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว. 1 เม.ย. 2563

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย์  มังกรทอง นายปราโมทย์  มังกรทอง เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0276/63
4 ช่างไฟฟ้า จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว. 1 เม.ย. 2563

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะพงษ์  ป่ินทองค า นายกฤษณะพงษ์  ป่ินทองค า เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0274/63
5 ขับรถยนต์ จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว. 1 เม.ย. 2563

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นายชนาวุฒิ  ใจหาญ นายชนาวุฒิ  ใจหาญ เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0392/63
6 ผู้ช่วยช่าง จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว. 1 กรกฎาคม 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



                                                                          สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม  2563  ประจ าปี 2563
                                                                                      เทศบาลต าบลสระโบสถ์  อ าเภอสระโบสถ์  จังหวัดลพบุรี
                                                                                                 วันท่ี 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

รายช่ือผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

จ้างเหมาบริการปฏิบัติการควบคุม 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายชาติชาย  นาคสูงเนิน นายชาติชาย นาคสูงเนิน เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0321/63
1 ระบบประปา และการผลิตน้ า จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว. 1 เม.ย. 2563

ประปา หมู่ท่ี 1

จ้างเหมาบริการปฏิบัติการควบคุม 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายประทีป  พุกซ่ือ นายประทีป  พุกซ่ือ เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0322/63
2 ระบบประปา และการผลิตน้ า จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว. 1 เม.ย. 2563

ประปา หมู่ท่ี 3,4 และ 10

จ้างเหมาบริการปฏิบัติการควบคุม 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายเจน  พุกซ่ือ นายเจน  พุกซ่ือ เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0323/63
3 ระบบประปา และการผลิตน้ า จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว. 1 เม.ย. 2563

ประปา หมู่ท่ี 11

จ้างเหมาบริการปฏิบัติการควบคุม 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายสมาน  งามเลิศ นายสมาน งามเลิศ เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0324/63
4 ระบบประปา และการผลิตน้ า จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว. 1 เม.ย. 2563

ประปา หมู่ท่ี 6,7 และ 9

จ้างเหมาบริการปฏิบัติการควบคุม 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายเงิน  เจริญมาก นายเงิน  เจริญมาก เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0325/63
5 ระบบประปา และการผลิตน้ า จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว. 1 เม.ย. 2563

ประปา หมู่ท่ี 12 (สระใหญ่)

จ้างเหมาบริการปฏิบัติซ่อมบ ารุง 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายเกรียงศักด์ิ  หล่อพันธ์ นายเกรียงศักด์ิ  หล่อพันธ์ เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0326/63
6 ระบบประปาในเขตหมู่ท่ี 1,2,3,4, จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว. 1 เม.ย. 2563

5 และ 7

จ้างเหมาบริการปฏิบัติซ่อมบ ารุง 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ  แสงเงิน นายสมศักด์ิ  แสงเงิน เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0327/63
7 ระบบประปาในเขตหมู่ท่ี 6,8,9, จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว. 1 เม.ย. 2563

10,11 และ 12

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



                                                                                                                สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน  2563  ประจ าปี 2563
                                                                                                                              เทศบาลต าบลสระโบสถ์  อ าเภอสระโบสถ์  จังหวัดลพบุรี

รายช่ือผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุญทัน สมพงษ์ นางสาวบุญทัน สมพงษ์ เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0291/63
1 ประจ าศูนย์แพทย์ จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว. 1 เม.ย. 2563

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางแม่ว พรมไทย นางแม่ว พรมไทย เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0292/63
2 สายกวาด จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว. 1 เม.ย. 2563

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน 8,000 7,500 เฉพาะเจาะจง นายอ านวย แหลมนิยม นายอ านวย แหลมนิยม เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0294/63
3 เก็บขนประจ ารถขยะ จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว. 1 เม.ย. 2563

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน 8,000 7,500 เฉพาะเจาะจง นายสท้อน ชอบค้าขาย นายสท้อน ชอบค้าขาย เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0296/63
4 เก็บขนประจ ารถขยะ จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว. 1 เม.ย. 2563

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน 8,000 7,500 เฉพาะเจาะจง นายดนัย วัฒธุรัตน์ นายดนัย วัฒธุรัตน์ เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0299/63
5 เก็บขนประจ ารถขยะ จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว. 1 เม.ย. 2563

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน 8,000 7,500 เฉพาะเจาะจง นายสมยศ สาลีกิจ นายสมยศ สาลีกิจ เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0244/63
6 เก็บขนประจ ารถขยะ จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว. 1 เม.ย. 2563

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน 8,000 7,500 เฉพาะเจาะจง นายกนก ป้อมนิล นายกนก ป้อมนิล เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0304/63
7 เก็บขนประจ ารถขยะ จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว. 1 เม.ย. 2563

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน 8,000 7,500 เฉพาะเจาะจง นายค านึง โพธ์ิเอ่ียม นายค านึง โพธ์ิเอ่ียม เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0306/63
8 เก็บขนประจ ารถขยะ จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว. 1 เม.ย. 2563

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานรักษา 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางใจ รอดเกิด นางใจ รอดเกิด เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0308/63
9 ความสะอาด จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว. 1 เม.ย. 2563

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์ สินปรุ นายไพโรจน์ สินปรุ เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0310/63
10 ดูแลตลาด จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว. 1 เม.ย. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

วันท่ี 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563



จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานรักษา 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางด า ม่ันสติ นางด า ม่ันสติ เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0312/63
11 ความสะอาด จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว. 1 เม.ย. 2563

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานรักษา 7,500 8,000 เฉพาะเจาะจง นางจ ารูญ พุ่มโพธ์ิ นางจ ารูญ พุ่มโพธ์ิ เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0314/63
12 ความสะอาด จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว. 1 เม.ย. 2563

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานรักษา 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางทองดี สะแก นางทองดี สะแก เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0318/63
13 ความสะอาด จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว. 1 เม.ย. 2564

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายเปล่ียน วงศ์ขันธ์ นายเปล่ียน วงศ์ขันธ์ เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0316/63
14 เก็บขนประจ ารถขยะ จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว. 1 เม.ย. 2564

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้าน 7,500 8,000 เฉพาะเจาะจง นายไพร า ค าศรี นายไพร า ค าศรี เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0320/63
15 ตัดแต่งก่ิงไม้ จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว. 1 เม.ย. 2564

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้าน 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นายประกอบ สร้อยม่ัน นายประกอบ สร้อยม่ัน เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0319/63
16 ตัดแต่งก่ิงไม้ จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว. 1 เม.ย. 2563

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานรักษา 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวสอ้ิง  สร้อยวัน นางสาวสอ้ิง  สร้อยวัน เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0317/63
17 ความสะอาด จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว. 1 เม.ย. 2563

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานรักษา 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางอุทัย ชอบค้าขาย นางอุทัย ชอบค้าขาย เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0315/63
18 ความสะอาด จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว. 1 เม.ย. 2563

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานรักษา 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางน้ าค้าง เจริญสุข นางน้ าค้าง เจริญสุข เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0313/63
19 ความสะอาด จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว. 1 เม.ย. 2563

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นายประสงค์ สมพงษ์ นายประสงค์ สมพงษ์ เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0311/63
20 ดูแลตลาด จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว. 1 เม.ย. 2563

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานรักษา 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางตุ่น ชอบค้าขาย นางตุ่น ชอบค้าขาย เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0309/63
21 ความสะอาด จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว. 1 เม.ย. 2563

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานรักษา 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางวันเพ็ญ เจริญมาก นางวันเพ็ญ เจริญมาก เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0307/63
22 ความสะอาด จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว. 1 เม.ย. 2563



จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานรักษา 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางอาภรณ์ ป่ินทอง นางอาภรณ์ ป่ินทอง เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0305/63
23 ความสะอาด จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว. 1 เม.ย. 2563

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานรักษา 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางสมบุญ ชอบค้าขาย นางสมบุญ ชอบค้าขาย เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0303/63
24 ความสะอาด จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว. 1 เม.ย. 2563

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้าน 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นายคมสัน ม่ันสติ นายคมสัน ม่ันสติ เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0302/63
25 ตัดแต่งก่ิงไม้ จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว. 1 เม.ย. 2563

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานรักษา 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางอ้อย เทียนเงิน นางอ้อย เทียนเงิน เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0300/63
26 ความสะอาด จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว. 1 เม.ย. 2563

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายนรินทร์ ป้อมนิล นายนรินทร์ ป้อมนิล เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0298/63
27 เก็บขนประจ ารถขยะ จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว. 1 เม.ย. 2563

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวขนิษฐา ประเสริฐสม นางสาวขนิษฐา ประเสริฐสม เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0297/63
28 ด้านจัดเก็บ จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว. 1 เม.ย. 2563

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวราตรี  แก้วโสตร นางสาวราตรี  แก้วโสตร เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0295/63
29 ธุรการ จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว. 1 เม.ย. 2563

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวชญานันท์ โพธ์ิเอ่ียม นางสาวชญานันท์ โพธ์ิเอ่ียม เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0293/63
30 ธุรการ จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว. 1 เม.ย. 2563


