
แบบ สขร. 1
                                                                                                               สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน  2563  ประจ าปี 2563

                                                                                                                             เทศบาลต าบลสระโบสถ์  อ าเภอสระโบสถ์  จังหวัดลพบุรี

                                                                                                                                          วันท่ี 19 เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2563

รายช่ือผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรา ป่ินแหลม นางสาวภัทรา ป่ินแหลม เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0008/64
1 แผนท่ีภาษี จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว. 1 ต.ค. 2563

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาพรรณ เพ็ชรณรงค์ นางสาวสุภาพรรณ เพ็ชรณรงค์ เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0011/64
2 จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว. 1 ต.ค. 2563

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกสร บุญเพ็ชร นางสาวเกสร บุญเพ็ชร เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0037/64
3 การเงินและบัญชี จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว. 1 ต.ค. 2563

จัดจ้างหาอาหารว่างในการประชุมสท. 630 630 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตราภา แก้วโสตร นางสาวจิตราภา แก้วโสตร เป็นราคาท่ีต่อรองแล้ว เลขท่ี 134/63
4 (ส านักปลัด) ลว. 24 ส.ค. 2563

ประจ าเดือน ก.ย. 63
จัดจ้างรถกระเช้าไฟฟ้า 81-8647 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง นางชวนช่ืน ละออง นาวชวนช่ืน ละออง เป็นราคาท่ีต่อรองแล้ว เลขท่ี 136/63

5 (กองช่าง) ลว. 25 ส.ค. 2563
ประจ าเดือน ก.ย. 63
จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 2,880 2,880 เฉพาะเจาะจง ร้านโซดาซ่า นานาศิลป ร้านโซดาซ่า นานาศิลป เป็นราคาท่ีต่อรองแล้ว เลขท่ี 125/63

6 (ส านักปลัด) ลว. 30 ก.ค. 2563
ประจ าเดือน ก.ย. 63

จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,950 2,950 เฉพาะเจาะจง เจริญทรัพย์เฟอร์นิเจอร์ เจริญทรัพย์เฟอร์นิเจอร์ เป็นราคาท่ีต่อรองแล้ว เลขท่ี 212/63
7 (ส านักปลัด) ลว. 1 ก.ย. 2563

ประจ าเดือน ก.ย. 63
จัดซ่ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,630 4,630 เฉพาะเจาะจง ร้านด ารงชัยวาณิชย์ ร้านด ารงชัยวาณิชย์ เป็นราคาท่ีต่อรองแล้ว เลขท่ี 236/63

8 (ส านักปลัด) ลว. 15 ก.ย. 2563
ประจ าเดือน ก.ย. 63
จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 11,247 11,247 เฉพาะเจาะจง ร้านสมัยนิยม ร้านสมัยนิยม เป็นราคาท่ีต่อรองแล้ว เลขท่ี 238/63

9 (กองคลัง) ลว. 21 ก.ย. 2563
ประจ าเดือน ก.ย. 63

จัดซ้ือวัสดุอ่ืนโครงการอบรมธนาคาร 1,630 1,630 เฉพาะเจาะจง เจริญทรัพย์เฟอร์นิเจอร์ เจริญทรัพย์เฟอร์นิเจอร์ เป็นราคาท่ีต่อรองแล้ว เลขท่ี 226/63
10 น้ าใต้ดิน ทต.สระโบสถ์ ลว. 9 ก.ย. 2563

ประจ าเดือน ก.ย. 63
จัดซ้ือท่อ PVC 870 870 เฉพาะเจาะจง เจริญทรัพย์เฟอร์นิเจอร์ เจริญทรัพย์เฟอร์นิเจอร์ เป็นราคาท่ีต่อรองแล้ว เลขท่ี 225/63

11 (ส านักปลัด) ลว. 9 ก.ย. 2563
ประจ าเดือน ก.ย. 63
จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 1,600 1,600 เฉพาะเจาะจง ร้านโซดาซ่า นานาศิลป ร้านโซดาซ่า นานาศิลป เป็นราคาท่ีต่อรองแล้ว เลขท่ี 153/63

12 (กองสาสุขฯ) ลว. 15 ก.ย. 2563
ประจ าเดือน ก.ย. 63
จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 600 600 เฉพาะเจาะจง ร้านโซดาซ่า นานาศิลป ร้านโซดาซ่า นานาศิลป เป็นราคาท่ีต่อรองแล้ว เลขท่ี 143/63

13 (ส านักปลัด) ลว. 9 ก.ย. 2563
ประจ าเดือน ก.ย. 63    

จัดจ้างหาอาหารว่างพร้อมเคร่ือง่ืม 2,250 2,250 เฉพาะเจาะจง นางสร้าง งามเลิศ นางสร้าง งามเลิศ เป็นราคาท่ีต่อรองแล้ว เลขท่ี 151/63
14 (ส านักปลัด) ลว. 15 ก.ย. 2563

ประจ าเดือน ก.ย. 63
จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 15,178 15,178 เฉพาะเจาะจง ร้าน ที.เค.แอล หนังสือ ส่ือ เคร่ืองเขียน ร้าน ที.เค.แอล หนังสือ ส่ือ เคร่ืองเขียน เป็นราคาท่ีต่อรองแล้ว เลขท่ี 229/63

15 (ส านักปลัด) ลว. 14 ก.ย. 2563
ประจ าเดือน ก.ย. 63

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ 8,900 8,900 เฉพาะเจาะจง นายทนงศักด์ิ บุญฉิม นายทนงศักด์ิ บุญฉิม เป็นราคาท่ีต่อรองแล้ว เลขท่ี 154/63
16 (ส านักปลัด) ลว. 16 ก.ย. 2563

ประจ าเดือน ก.ย. 63
จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ 12,170 12,170 เฉพาะเจาะจง นายทนงศักด์ิ บุญฉิม นายทนงศักด์ิ บุญฉิม เป็นราคาท่ีต่อรองแล้ว เลขท่ี 155/63

17 (ส านักปลัด) ลว. 16 ก.ย. 2563
ประจ าเดือน ก.ย. 63

จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 400 400 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญจิตร บุญอาจ นางสาวขวัญจิตร บุญอาจ เป็นราคาท่ีต่อรองแล้ว เลขท่ี 156/63
18 (กองสาสุขฯ) ลว. 16 ก.ย. 2563

ประจ าเดือน ก.ย. 63
จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง นายเริงศักด์ิ สุวรรณกิจ นายเริงศักด์ิ สุวรรณกิจ เป็นราคาท่ีต่อรองแล้ว เลขท่ี 157/63

19 (กองสาสุขฯ) ลว. 16 ก.ย. 2563
ประจ าเดือน ก.ย. 63

จัดจ้างหาอาหารว่างพร้อมเคร่ือง่ืม 3,375 3,375 เฉพาะเจาะจง นางสาวทัศนีย์ สุวรรณราช นางสาวทัศนีย์ สุวรรณราช เป็นราคาท่ีต่อรองแล้ว เลขท่ี 152/63
20 (ส านักปลัด) ลว. 15 ก.ย. 2563

ประจ าเดือน ก.ย. 63
จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 10,001.60 10,001.60 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก เป็นราคาท่ีต่อรองแล้ว เลขท่ี 164/63

21 (ส านักปลัด) ลว. 23 มิ.ย. 2563
ประจ าเดือน ก.ย. 63

จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 21,056 21,056 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก เป็นราคาท่ีต่อรองแล้ว เลขท่ี 165/63
22 (ส านักปลัด) ลว. 23 มิ.ย. 2563

ประจ าเดือน ก.ย. 63
จัดจ้างรถขุดตักโครงการอบรม 3,600 3,600 เฉพาะเจาะจง นายไมตรี บุผาโต นายไมตรี บุผาโต เป็นราคาท่ีต่อรองแล้ว เลขท่ี 142/63

23 ธนาคารน้ าใต้ดิน (ส านักปลัด) ลว. 9 ก.ย. 2563
ประจ าเดือน ก.ย. 63

จ้างเหมาค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง กุ้ง ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ กุ้ง ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ เป็นราคาท่ีต่อรองแล้ว เลขท่ี 137/63
24 (ส านักปลัด,กองคลัง) ลว. 1 ก.ย. 2563

ประจ าเดือน ก.ย. 63
จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 2,568 2,568 เฉพาะเจาะจง ร้านซันเจริญ ร้านซันเจริญ เป็นราคาท่ีต่อรองแล้ว เลขท่ี 228/63

25 (กองสาสุขฯ) ลว. 9 ก.ย. 2563
ประจ าเดือน ก.ย. 63

จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,675 2,675 เฉพาะเจาะจง ร้านซันเจริญ ร้านซันเจริญ เป็นราคาท่ีต่อรองแล้ว เลขท่ี 227/63

26 (กองสาสุขฯ) ลว. 9 ก.ย. 2563
ประจ าเดือน ก.ย. 63

จัดซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร 4,850 4,850 เฉพาะเจาะจง บริษัท กู๊ดมอร์น่ิง อะกริคัลเจอร์ แอนด์ทูลล์ จ ากัด บริษัท กู๊ดมอร์น่ิง อะกริคัลเจอร์ แอนด์ทูลล์ จ ากัด เป็นราคาท่ีต่อรองแล้ว เลขท่ี 230/63
27 (กองสาสุขฯ) ลว. 14 ก.ย. 2563

ประจ าเดือน ก.ย. 63
จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 4,600 4,600 เฉพาะเจาะจง ร้านสมัยนิยม ร้านสมัยนิยม เป็นราคาท่ีต่อรองแล้ว เลขท่ี 237/63

28 (กองประปา) ลว. 15 ก.ย. 2563
ประจ าเดือน ก.ย. 63

จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 12,488.20 12,488.20 เฉพาะเจาะจง หจก.นวทรัพย์ปิโตรเลียม หจก.นวทรัพย์ปิโตรเลียม เป็นราคาท่ีต่อรองแล้ว เลขท่ี 198/63
29 (กองสาสุขฯ) ลว. 3 ส.ค. 2563

ประจ าเดือน ก.ย. 63
จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 11,210.80 11,210.80 เฉพาะเจาะจง หจก.นวทรัพย์ปิโตรเลียม หจก.นวทรัพย์ปิโตรเลียม เป็นราคาท่ีต่อรองแล้ว เลขท่ี 196/63

30 (กองช่าง) ลว. 3 ส.ค. 2563
ประจ าเดือน ก.ย. 63



จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,737 1,737 เฉพาะเจาะจง หจก.นวทรัพย์ปิโตรเลียม หจก.นวทรัพย์ปิโตรเลียม เป็นราคาท่ีต่อรองแล้ว เลขท่ี 197/63
31 (กองประปา) ลว. 3 ส.ค. 2563

ประจ าเดือน ก.ย. 63
จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 9,952 9,952 เฉพาะเจาะจง หจก.นวทรัพย์ปิโตรเลียม หจก.นวทรัพย์ปิโตรเลียม เป็นราคาท่ีต่อรองแล้ว เลขท่ี 199/63

32 (ส านักปลัด) ลว. 3 ส.ค. 2563
ประจ าเดือน ก.ย. 63

จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,755.20 2,755.20 เฉพาะเจาะจง หจก.นวทรัพย์ปิโตรเลียม หจก.นวทรัพย์ปิโตรเลียม เป็นราคาท่ีต่อรองแล้ว เลขท่ี 200/63
33 (ส านักปลัด) ลว. 3 ส.ค. 2563

ประจ าเดือน ก.ย. 63
จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 7,080 7,080 เฉพาะเจาะจง นายมรุเดช บูรณ์ธนยศ นายมรุเดช บูรณ์ธนยศ เป็นราคาท่ีต่อรองแล้ว เลขท่ี 210/63

34 (กองสาสุขฯ) ลว. 1 ก.ย. 2563
ประจ าเดือน ก.ย. 63

จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 6,075 6,075 เฉพาะเจาะจง นายวิชัย อุบลกิจ นายวิชัย อุบลกิจ เป็นราคาท่ีต่อรองแล้ว เลขท่ี 211/63
35 (กองสาสุขฯ) ลว. 1 ก.ย. 2563

ประจ าเดือน ก.ย. 63
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,150 4,150 เฉพาะเจาะจง นายทนงศักด์ิ บุญฉิม นายทนงศักด์ิ บุญฉิม เป็นราคาท่ีต่อรองแล้ว เลขท่ี 221/63

36 (ส านักปลัด) ลว. 9 ก.ย. 2563
ประจ าเดือน ก.ย. 63

จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 28,280 28,280 เฉพาะเจาะจง ร้าน ที.เค.แอล หนังสือ ส่ือ เคร่ืองเขียน ร้าน ที.เค.แอล หนังสือ ส่ือ เคร่ืองเขียน เป็นราคาท่ีต่อรองแล้ว เลขท่ี 216/63
37 (ส านักปลัด) ลว. 3 ก.ย. 2563

ประจ าเดือน ก.ย. 63
จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 11,325.95 11,325.95 เฉพาะเจาะจง หจก.ไม้เด็ดก่อสร้าง หจก.ไม้เด็ดก่อสร้าง เป็นราคาท่ีต่อรองแล้ว เลขท่ี 224/63

38 (ส านักปลัด) ลว. 9 ก.ย. 2563
ประจ าเดือน ก.ย. 63

จ้างเหมาค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ แก้วเขียว นายณัฐวุฒิ แก้วเขียว เป็นราคาท่ีต่อรองแล้ว เลขท่ี 126/63
39 (ส านักปลัด,กองคลัง) ลว. 3 ส.ค. 2563

ประจ าเดือน ก.ย. 63
จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ 1,130 1,130 เฉพาะเจาะจง นายเรวัติ ภักดี นายเรวัติ ภักดี เป็นราคาท่ีต่อรองแล้ว เลขท่ี 138/63

40 (กองสาสุขฯ) ลว. 1 ก.ย. 2563
ประจ าเดือน ก.ย. 63

จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 2,200 2,200 เฉพาะเจาะจง ร้านช่างนุ การไฟฟ้า แอร์ ไดนาโม ร้านช่างนุ การไฟฟ้า แอร์ ไดนาโม เป็นราคาท่ีต่อรองแล้ว เลขท่ี 139/63
41 (กองสาสุขฯ) ลว. 1 ก.ย. 2563

ประจ าเดือน ก.ย. 63
จัดจ้างหาอาหารกลางวัน 13,500 13,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตราภา แก้วโสตร นางสาวจิตราภา แก้วโสตร เป็นราคาท่ีต่อรองแล้ว เลขท่ี 150/63

42 (ส านักปลัด) ลว. 14 ก.ย. 2563
ประจ าเดือน ก.ย. 63

จัดจ้างเหมาท าประกาศนียบัตร 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง ร้านโซดาซ่า นานาศิลป ร้านโซดาซ่า นานาศิลป เป็นราคาท่ีต่อรองแล้ว เลขท่ี 148/63
43 (ส านักปลัด) ลว. 14 ก.ย. 2563

ประจ าเดือน ก.ย. 63
จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง หจก.นวทรัพย์ปิโตรเลียม หจก.นวทรัพย์ปิโตรเลียม เป็นราคาท่ีต่อรองแล้ว เลขท่ี 231/63

44 (ส านักปลัด) ลว. 14 ก.ย. 2563
ประจ าเดือน ก.ย. 63
จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองเขียน 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง นายจิรายุ ศิลาภากุล นายจิรายุ ศิลาภากุล เป็นราคาท่ีต่อรองแล้ว เลขท่ี 233/63

45 (ส านักปลัด) ลว. 14 ก.ย. 2563
ประจ าเดือน ก.ย. 63



จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 960 960 เฉพาะเจาะจง ร้านโซดาซ่า นานาศิลป ร้านโซดาซ่า นานาศิลป เป็นราคาท่ีต่อรองแล้ว เลขท่ี 147/63
46 (ส านักปลัด) ลว. 14 ก.ย. 2563

ประจ าเดือน ก.ย. 63
จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนราชการ 8,210 8,210 เฉพาะเจาะจง นายเริงศักด์ิ สุวรรณกิจ นายเริงศักด์ิ สุวรรณกิจ เป็นราคาท่ีต่อรองแล้ว เลขท่ี 378/63

47 (ส านักปลัด) ลว. 23 ก.ย. 2563
ประจ าเดือน ก.ย. 63
จัดซ้ืออุปกรณ์ต่าง ๆ 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง ร้านบีพี อีควิปเม้นท์ ร้านบีพี อีควิปเม้นท์ เป็นราคาท่ีต่อรองแล้ว เลขท่ี 149/63

48 (ส านักปลัด) ลว. 14 ก.ย. 2563
ประจ าเดือน ก.ย. 63

จัดซ้ืออาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นางประกอบ กล้วยดี นางประกอบ กล้วยดี เป็นราคาท่ีต่อรองแล้ว เลขท่ี 234/63
49 (ส านักปลัด) ลว. 14 ก.ย. 2563

ประจ าเดือน ก.ย. 63
จัดซ้ือแก๊สหุงต้มเพ่ือใช้ในการอบรมฯ 2,100 2,100 เฉพาะเจาะจง นางประกอบ กล้วยดี นางประกอบ กล้วยดี เป็นราคาท่ีต่อรองแล้ว เลขท่ี 231/63

50 (ส านักปลัด) ลว. 14 ก.ย. 2563
ประจ าเดือน ก.ย. 63

จัดจ้างตกแต่งสถานท่ีเพ่ือใช้ในการอบรมฯ 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง นายพยุง แก้วโสตร์ นายพยุง แก้วโสตร์ เป็นราคาท่ีต่อรองแล้ว เลขท่ี 146/63
51 (ส านักปลัด) ลว. 14 ก.ย. 2563

ประจ าเดือน ก.ย. 63
จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 48,965 48,965 เฉพาะเจาะจง ร้านด ารงชัยวาณิชย์ ร้านด ารงชัยวาณิชย์ เป็นราคาท่ีต่อรองแล้ว เลขท่ี 217/63

52 (กองช่าง) ลว. 8 ก.ย. 2563
ประจ าเดือน ก.ย. 63

จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 11,325 11,325 เฉพาะเจาะจง ร้านด ารงชัยวาณิชย์ ร้านด ารงชัยวาณิชย์ เป็นราคาท่ีต่อรองแล้ว เลขท่ี 218/63
53 (กองประปา) ลว. 9 ก.ย. 2563

ประจ าเดือน ก.ย. 63
จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 400 400 เฉพาะเจาะจง ร้านโซดาซ่า นานาศิลป ร้านโซดาซ่า นานาศิลป เป็นราคาท่ีต่อรองแล้ว เลขท่ี 141/63

54 (กองสาสุขฯ) ลว. 8 ก.ย. 2563
ประจ าเดือน ก.ย. 63
จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 54,483.33 54,483.33 เฉพาะเจาะจง ร้านซันเจริญ ร้านซันเจริญ เป็นราคาท่ีต่อรองแล้ว เลขท่ี 220/63

55 (กองประปา) ลว. 9 ก.ย. 2563
ประจ าเดือน ก.ย. 63

จัดซ้ือวัสดุอ่ืน 52,610.83 52,610.83 เฉพาะเจาะจง ร้านซันเจริญ ร้านซันเจริญ เป็นราคาท่ีต่อรองแล้ว เลขท่ี 219/63
56 (กองประปา) ลว. 9 ก.ย. 2563

ประจ าเดือน ก.ย. 63
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 13,030 13,030 เฉพาะเจาะจง นายทนงศักด์ิ บุญฉิม นายทนงศักด์ิ บุญฉิม เป็นราคาท่ีต่อรองแล้ว เลขท่ี 235/63

57 (กองคลัง) ลว. 15 ก.ย. 2563
ประจ าเดือน ก.ย. 63
จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 28,000 28,000 เฉพาะเจาะจง หจก.คล้อยดีก่อสร้าง หจก.คล้อยดีก่อสร้าง เป็นราคาท่ีต่อรองแล้ว เลขท่ี 209/63

58 (กองช่าง) ลว. 1 ก.ย. 2563
ประจ าเดือน ก.ย. 63
จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 11,960 11,960 เฉพาะเจาะจง ร้านสมัยนิยม ร้านสมัยนิยม เป็นราคาท่ีต่อรองแล้ว เลขท่ี 223/63

59 (กองช่าง) ลว. 9 ก.ย. 2563
ประจ าเดือน ก.ย. 63

จัดซ้ือวัสดุในการจัดอบรมฯ 1,995 1,995 เฉพาะเจาะจง นายศราวุธ หม่ันเพียร นายศราวุธ หม่ันเพียร เป็นราคาท่ีต่อรองแล้ว เลขท่ี 222/63
60 (กองสาสุขฯ) ลว. 9 ก.ย. 2563

ประจ าเดือน ก.ย. 63



61 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 7,500                    7,500       เฉพาะเจาะจง นางน้ าอ้อย  ป่ินทองค า นางน้ าอ้อย  ป่ินทองค า เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0239/63
งานเลขานุการฯ จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว  ลว. 1 เม.ย. 63

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

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

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

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

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

67 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

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

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

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

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

72 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

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

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

75 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 8,000                    8,000       เฉพาะเจาะจง นายก าธร   พรมไทย นายก าธร   พรมไทย เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0254/71
งานขับรถน้ าดับเพลิงฯ จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว  ลว. 1 เม.ย. 63



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

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

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

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

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

81 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 8,000                    8,000       เฉพาะเจาะจง นายส าเนียง   งามข า นายส าเนียง   งามข า เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0262/73
งานล าเลียงสายดับเพลิงฯ จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว  ลว. 1 เม.ย. 63

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

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

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

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

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

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

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

89 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน 7,500                    7,500       เฉพาะเจาะจง นายวิริยะ   ชัยพิบูลย์ นายวิริยะ   ชัยพิบูลย์ เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0268/73
ขับรถยนต์รับ-ส่ังนักเรียน จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว  ลว. 1 เม.ย. 63

90 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



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

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

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

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

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

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

จ้างเหมาบริการปฏิบัติการควบคุม 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายชาติชาย  นาคสูงเนิน นายชาติชาย นาคสูงเนิน เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0321/63
97 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

98 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
99 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

100 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
101 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

102 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
103 ระบบประปาในเขตหมู่ท่ี 6,8,9, จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว. 1 เม.ย. 2563

10,11 และ 12

104
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานแม่บ้านศูนย์

แพทย์ฯ 7,500.00                7,500.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวบุญทัน   สมพงษ์ นางสาวบุญทัน   สมพงษ์
เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ว่าจ้างเป็นท่ีเรียบร้อย ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0291/63

105 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสายกวาด 7,500.00                7,500.00   เฉพาะเจาะจง นางแม่ว    พรมไทย นางแม่ว    พรมไทย
เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ว่าจ้างเป็นท่ีเรียบร้อย ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0292/63

106
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเก็บขนประจ ารถ

ขยะ 8,000.00                8,000.00   เฉพาะเจาะจง นายอ านวย  แหลมนิยม นายอ านวย  แหลมนิยม
เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ว่าจ้างเป็นท่ีเรียบร้อย ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0294/63

107
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเก็บขนประจ ารถ

ขยะ 8,000.00                8,000.00   เฉพาะเจาะจง นายสท้อน  ชอบค้าขาย นายสท้อน  ชอบค้าขาย
เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ว่าจ้างเป็นท่ีเรียบร้อย ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0296/63

108
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเก็บขนประจ ารถ

ขยะ 8,000.00                8,000.00   เฉพาะเจาะจง นายดนัย วัฒธุรัตน์ นายดนัย วัฒธุรัตน์
เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ว่าจ้างเป็นท่ีเรียบร้อย ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0299/63

109
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเก็บขนประจ ารถ

ขยะ 8,000.00                8,000.00   เฉพาะเจาะจง นายสมยศ  สาลีกิจ นายสมยศ  สาลีกิจ
เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ว่าจ้างเป็นท่ีเรียบร้อย ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0301/63

110
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเก็บขนประจ ารถ

ขยะ 8,000.00                8,000.00   เฉพาะเจาะจง นายกนก  ป้อมนิล นายกนก  ป้อมนิล
เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ว่าจ้างเป็นท่ีเรียบร้อย ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0304/63



111
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเก็บขนประจ ารถ

ขยะ 8,000.00                8,000.00   เฉพาะเจาะจง นายค านึง  โพธ์ิเอ่ียม นายค านึง  โพธ์ิเอ่ียม
เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ว่าจ้างเป็นท่ีเรียบร้อย ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0306/63

112 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสายกวาด 7,500.00                7,500.00   เฉพาะเจาะจง นางใจ  รอดเกิด นางใจ  รอดเกิด
เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ว่าจ้างเป็นท่ีเรียบร้อย ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0308/63

113 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานดูแลตลาดสด 7,500.00                7,500.00   เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์  สินปรุ นายไพโรจน์  สินปรุ
เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ว่าจ้างเป็นท่ีเรียบร้อย ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0310/63

114 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานห้องน้ าตลาดสด 7,500.00                7,500.00   เฉพาะเจาะจง นางด า  ม่ันสติ นางด า  ม่ันสติ
เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ว่าจ้างเป็นท่ีเรียบร้อย ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0312/63

115 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสายกวาด 7,500.00                7,500.00   เฉพาะเจาะจง นางจ ารูญ  พุ่มโพธ์ิ นางจ ารูญ  พุ่มโพธ์ิ
เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ว่าจ้างเป็นท่ีเรียบร้อย ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0314/63

116 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสายกวาด 7,500.00                7,500.00   เฉพาะเจาะจง นางทองดี  สะแก นางทองดี  สะแก
เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ว่าจ้างเป็นท่ีเรียบร้อย ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0318/63

117
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเก็บขนประจ ารถ

ขยะ 8,000.00                8,000.00   เฉพาะเจาะจง นายปล่ียน  วงศ์ขันธ์ นายปล่ียน  วงศ์ขันธ์
เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ว่าจ้างเป็นท่ีเรียบร้อย ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0316/63

118 ตัดแต่งก่ิงไม้,ฉีดพ่นหมอกควัน 7,500.00                7,500.00   เฉพาะเจาะจง นายไพร า  ค าศรี นายไพร า  ค าศรี
เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ว่าจ้างเป็นท่ีเรียบร้อย ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0320/63

119
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานตัดแต่งก่ิงไม้,ฉีด

พ่นหมอกควัน 7,500.00                7,500.00   เฉพาะเจาะจง นายประกอบ สร้อยม่ัน นายประกอบ สร้อยม่ัน
เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ว่าจ้างเป็นท่ีเรียบร้อย ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0319/63

120 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสายกวาด 7,500.00                7,500.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวสอ้ิง  สร้อยวัน นางสาวสอ้ิง  สร้อยวัน
เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ว่าจ้างเป็นท่ีเรียบร้อย ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0317/63

121 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสายกวาด 7,500.00                7,500.00   เฉพาะเจาะจง นางอุทัย  ชอบค้าขาย นางอุทัย  ชอบค้าขาย
เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ว่าจ้างเป็นท่ีเรียบร้อย ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0315/63

122 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสายกวาด 7,500.00                7,500.00   เฉพาะเจาะจง นางน้ าค้าง  เจริญสุข นางน้ าค้าง  เจริญสุข
เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ว่าจ้างเป็นท่ีเรียบร้อย ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0313/63

123 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานดูแลตลาดสด 7,500.00                7,500.00   เฉพาะเจาะจง นายประสงค์  สมพงษ์ นายประสงค์  สมพงษ์
เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ว่าจ้างเป็นท่ีเรียบร้อย ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0311/63

124 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสายกวาด 7,500.00                7,500.00   เฉพาะเจาะจง นางตุ่น  ชอบค้าขาย นางตุ่น  ชอบค้าขาย
เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ว่าจ้างเป็นท่ีเรียบร้อย ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0309/63

125 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสายกวาด 7,500.00                7,500.00   เฉพาะเจาะจง นางวันเพ็ญ  เจริญมาก นางวันเพ็ญ  เจริญมาก
เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ว่าจ้างเป็นท่ีเรียบร้อย ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0307/63

126 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสายกวาด 7,500.00                7,500.00   เฉพาะเจาะจง นางอาภรณ์  ป่ินทอง นางอาภรณ์  ป่ินทอง
เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ว่าจ้างเป็นท่ีเรียบร้อย ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0305/63

127 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสายกวาด 7,500.00                7,500.00   เฉพาะเจาะจง นางสมบุญ  ชอบค้าขาย นางสมบุญ  ชอบค้าขาย
เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ว่าจ้างเป็นท่ีเรียบร้อย ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0303/63

128
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานตัดแต่งก่ิงไม้,ฉีด

พ่นหมอกควัน 7,500.00                7,500.00   เฉพาะเจาะจง นายคมสัน  ม่ันสติ นายคมสัน  ม่ันสติ
เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ว่าจ้างเป็นท่ีเรียบร้อย ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0302/63

129 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสายกวาด 7,500.00                7,500.00   เฉพาะเจาะจง นางอ้อย  เทียนเงิน นางอ้อย  เทียนเงิน
เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ว่าจ้างเป็นท่ีเรียบร้อย ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0300/63

130
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเก็บขนประจ ารถ

ขยะ 8,000.00                8,000.00   เฉพาะเจาะจง นายนรินทร์  ป้อมนิล นายนรินทร์  ป้อมนิล
เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ว่าจ้างเป็นท่ีเรียบร้อย ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0298/63

131 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ 7,500.00                7,500.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวขนิษฐา  ประเสริฐสม นางสาวขนิษฐา  ประเสริฐสม
เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ว่าจ้างเป็นท่ีเรียบร้อย ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0297/63

132 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ 7,500.00                7,500.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวราตรี  แก้วโสตร นางสาวราตรี  แก้วโสตร
เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ว่าจ้างเป็นท่ีเรียบร้อย ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0295/63

133
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานงานศูนย์ส่งเสริม

สุขภาพ 7,500.00                7,500.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวชญานันท์  โพธ์ิเอ่ียม นางสาวชญานันท์  โพธ์ิเอ่ียม
เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ว่าจ้างเป็นท่ีเรียบร้อย ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0293/63


