
รายชือ่ผูเ้สนอราคาและ ผูไ้ดรั้บการคัดเลอืกและ เหตผุลทีค่ัดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

ราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซือ้หรอืจา้ง โดยสงัเขป หรอืขอ้ตกลงในการซือ้หรอืจา้ง

จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตงิานธรุการ 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวสาวติร ีเจรญิมาก นางสาวสาวติร ีเจรญิมาก เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0031/64

1 จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว. 1 ตค. 2563

จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตงิานธรุการ 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวศริพิร  ชนุดี นางสาวศริพิร  ชนุดี เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0032/64

2 การเงนิ-บัญชี จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว. 1 ตค. 2563

จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตงิาน 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายสญัญา  แจม่ใสศรี นายสญัญา  แจม่ใสศรี เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0033/64

3 ขบัรถกระเชา้ไฟฟ้า จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว. 1 ตค. 2563

จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตงิาน 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย ์ มังกรทอง นายปราโมทย ์ มังกรทอง เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0034/64

4 ชา่งไฟฟ้า จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว. 1 ตค. 2563

จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตงิาน 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะพงษ์  ป่ินทองค า นายกฤษณะพงษ์  ป่ินทองค า เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0035/64

5 ขบัรถยนต์ จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว. 1 ตค. 2563

จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตงิาน 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นายชนาวฒุ ิ ใจหาญ นายชนาวฒุ ิ ใจหาญ เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0036/64

6 ผูช้ว่ยชา่ง จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว. 1 ตค. 2563

จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตกิารควบคมุ 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายชาตชิาย  นาคสงูเนนิ นายชาตชิาย นาคสงูเนนิ เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0038/64

7 ระบบประปา และการผลติน ้า จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว. 1 ต.ค. 2563

ประปา หมูท่ี ่1

จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตกิารควบคมุ 8,000 7,500 เฉพาะเจาะจง นายธวชั สรอ้ยวนั นายไพร า  ค าศรี เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0077/64

8 ระบบประปา และการผลติน ้า จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว. 2 พ.ย. 2563

ประปา หมูท่ี ่3,4 และ 10

จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตกิารควบคมุ 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายเจน  พกุซือ่ นายเจน  พกุซือ่ เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0040/64

9 ระบบประปา และการผลติน ้า จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว. 1 ต.ค. 2563

ประปา หมูท่ี ่11

จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตกิารควบคมุ 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายสมาน  งามเลศิ นายสมาน งามเลศิ เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0041/64

10 ระบบประปา และการผลติน ้า จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว. 1 ต.ค. 2563

ประปา หมูท่ี ่6,7 และ 9

จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตกิารควบคมุ 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายเงนิ  เจรญิมาก นายเงนิ  เจรญิมาก เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0042/64

11 ระบบประปา และการผลติน ้า จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว. 1 ต.ค. 2563

ประปา หมูท่ี ่12 (สระใหญ)่

จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตซิอ่มบ ารงุ 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายเกรยีงศักดิ ์ หลอ่พันธ์ นายเกรยีงศักดิ ์ หลอ่พันธ์ เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0043/64

12 ระบบประปาในเขตหมูท่ี ่1,2,3,4, จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว. 1 ต.ค. 2563

5 และ 7

จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตซิอ่มบ ารงุ 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ ์ แสงเงนิ นายสมศักดิ ์ แสงเงนิ เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0044/64

13 ระบบประปาในเขตหมูท่ี ่6,8,9, จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว. 1 ต.ค. 2563

10,11 และ 12

                                                                          สรปุผลการด าเนนิการจัดซือ้จัดจา้งในรอบเดอืน  พฤศจกิายน  2563  ประจ าปี 2563

                                                                                      เทศบาลต าบลสระโบสถ ์ อ าเภอสระโบสถ ์ จังหวดัลพบรุี

                                                                                                 วนัที ่1 เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ล าดับที่ งานทีจั่ดซือ้หรอืจัดจา้ง วงเงนิทีจ่ะซือ้หรอืจา้ง ราคากลาง วธิซีือ้หรอืจา้ง



จา้งเหมาบรกิารปฏบิัต ิ 7,500                  7,500      เฉพาะเจาะจง นางน ้าออ้ย  ป่ินทองค า นางน ้าออ้ย  ป่ินทองค า เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0002/64

14 งานเลขานุการฯ จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว.1  ตลุาคม 2563

จา้งเหมาบรกิารปฏบิัต ิ 7,500                  7,500      เฉพาะเจาะจง นางนันทนติย ์ เต็มหตัถ์ นางนันทนติย ์ เต็มหตัถ์ เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0004/64

15 งานกองทนุฯ จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว.1  ตลุาคม 2563

จา้งเหมาบรกิารปฏบิัต ิ 7,500                  7,500      เฉพาะเจาะจง นางประทมุ  ป้อมนลิ นางประทมุ  ป้อมนลิ เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0009/64

16 งานแมบ่า้น จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว.1  ตลุาคม 2563

จา้งเหมาบรกิารปฏบิัต ิ 7,500                  7,500      เฉพาะเจาะจง นางนอ้ม  งามเลศิ นางนอ้ม  งามเลศิ เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0010/64

17 งานแมบ่า้น จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว.1  ตลุาคม 2563

จา้งเหมาบรกิารปฏบิัต ิ 7,500                  7,500      เฉพาะเจาะจง นางตอง   พุม่อนิทร์ นางตอง   พุม่อนิทร์ เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0012/64

18 งานแมบ่า้น จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว.1  ตลุาคม 2563

จา้งเหมาบรกิารปฏบิัต ิ 7,500                  7,500      เฉพาะเจาะจง น.ส.ปานจันทร ์ แจม่ใสสี น.ส.ปานจันทร ์ แจม่ใสสี เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0013/64

19 งานแมบ่า้น จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว.1  ตลุาคม 2563

จา้งเหมาบรกิารปฏบิัต ิ 7,500                  7,500      เฉพาะเจาะจง นายวนั   อยูก่ระทุม่ นายวนั   อยูก่ระทุม่ เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0015/64

20 งานคนสวน จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว.1  ตลุาคม 2563

จา้งเหมาบรกิารปฏบิัต ิ 7,500                  7,500      เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน ์  ป่ินทองค า นายไพโรจน ์  ป่ินทองค า เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0016/64

21 งานคนสวน จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว.1  ตลุาคม 2563

จา้งเหมาบรกิารปฏบิัต ิ 7,500                  7,500      เฉพาะเจาะจง นายชชูาต ิ   ป่ินทองค า นายชชูาต ิ   ป่ินทองค า เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0017/64

22 งานคนสวน จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว.1  ตลุาคม 2563

จา้งเหมาบรกิารปฏบิัต ิ 5,806                  5,806      เฉพาะเจาะจง น.ส.อาณัฐฌา  ใจดี น.ส.อาณัฐฌา  ใจดี เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0095/64

23 งานผูด้แูลเด็ก จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว.8  ธันวาคม 2563

จา้งเหมาบรกิารปฏบิัต ิ 8,000                  8,000      เฉพาะเจาะจง นางสาวขวญัเรอืน  ทองค า นางสาวขวญัเรอืน  ทองค า เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR 0076/64

24 งานผูด้แูลเด็ก จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว. 2  พฤศจกิายน 2563

จา้งเหมาบรกิารปฏบิัต ิ 8,000                  8,000      เฉพาะเจาะจง นายจเร   จงสวสัดิ์ นายจเร   จงสวสัดิ์ เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0021/64

25 งานขบัรถน ้าดับเพลงิฯ จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว.1  ตลุาคม 2563

จา้งเหมาบรกิารปฏบิัต ิ 8,000                  8,000      เฉพาะเจาะจง นายก าธร   พรมไทย นายก าธร   พรมไทย เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0022/64

26 งานขบัรถน ้าดับเพลงิฯ จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว.1  ตลุาคม 2563

จา้งเหมาบรกิารปฏบิัต ิ 8,000                  8,000      เฉพาะเจาะจง นายนพคณุ   จันทโพธิ์ นายนพคณุ   จันทโพธิ์ เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0023/64

27 งานขบัรถน ้าดับเพลงิฯ จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว.1  ตลุาคม 2563

จา้งเหมาบรกิารปฏบิัต ิ 8,000                  8,000      เฉพาะเจาะจง นายมงคล   จันแกว้ นายมงคล   จันแกว้ เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0024/64

28 งานล าเลยีงสายดับเพลงิฯ จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว.1  ตลุาคม 2563

จา้งเหมาบรกิารปฏบิัต ิ 8,000                  8,000      เฉพาะเจาะจง นายนพินธ ์  ชยัวฒุิ นายนพินธ ์  ชยัวฒุิ เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0025/64

29 งานล าเลยีงสายดับเพลงิฯ จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว.1  ตลุาคม 2563



จา้งเหมาบรกิารปฏบิัต ิ 8,000                  8,000      เฉพาะเจาะจง นายส าเนยีง   งามข า นายส าเนยีง   งามข า เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0026/64

30 งานล าเลยีงสายดับเพลงิฯ จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว.1  ตลุาคม 2563

จา้งเหมาบรกิารปฏบิัต ิ 8,000                  8,000      เฉพาะเจาะจง นายพงษกร   ทองใส นายพงษกร   ทองใส เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0027/64

31 งานล าเลยีงสายดับเพลงิฯ จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว.1  ตลุาคม 2563

จา้งเหมาบรกิารปฏบิัต ิ 8,000                  8,000      เฉพาะเจาะจง นายสมบัต ิ  ชนูาค นายสมบัต ิ  ชนูาค เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0028/64

32 งานล าเลยีงสายดับเพลงิฯ จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว.1  ตลุาคม 2563

จา้งเหมาบรกิารปฏบิัต ิ 8,000                  8,000      เฉพาะเจาะจง นายพรีะ   ทองระยา้ นายพรีะ   ทองระยา้ เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0029/64

33 งานล าเลยีงสายดับเพลงิฯ จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว.1  ตลุาคม 2563

จา้งเหมาบรกิารปฏบิัต ิ 8,000                  8,000      เฉพาะเจาะจง นายสหรัถ  ป่ินทองค า นายสหรัถ  ป่ินทองค า เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0030/64

34 งานล าเลยีงสายดับเพลงิฯ จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว.1  ตลุาคม 2563

จา้งเหมาบรกิารปฏบิัต ิ 7,500                  7,500      เฉพาะเจาะจง นายมิน่   สมัคการ นายมิน่   สมัคการ เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0003/64

35 งานล าเลยีงสายดับเพลงิฯ จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว.1  ตลุาคม 2563

จา้งเหมาบรกิารปฏบิัต ิ 8,000                  8,000      เฉพาะเจาะจง นายบญุลอื   พุม่โพธิ์ นายบญุลอื   พุม่โพธิ์ เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0018/64

36 งานล าเลยีงสายดับเพลงิฯ จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว.1  ตลุาคม 2563

จา้งเหมาบรกิารปฏบิัต ิ 8,000                  8,000      เฉพาะเจาะจง นายโกวทิย ์ ป่ินทองค า นายโกวทิย ์ ป่ินทองค า เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0019/64

37 งานขบัรถยนตท่ั์วไป จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว.1  ตลุาคม 2563

จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตงิาน 8,000                  8,000      เฉพาะเจาะจง นายวริยิะ   ชยัพบิลูย์ นายวริยิะ   ชยัพบิลูย์ เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0020/64

38 ขบัรถยนตรั์บ-สัง่นักเรยีน จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว.1  ตลุาคม 2563

จา้งเหมาบรกิารปฏบิัต ิ 7,500                  7,500      เฉพาะเจาะจง นางสาวอมรรัตน ์นาคสงูเนนิ นางสาวอมรรัตน ์นาคสงูเนนิ เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0075/64-1

39 งานธรุการศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว.2  พฤศจกิายน 2563

จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตงิานแมบ่า้นศนูยแ์พทยฯ์ 7,500                  7,500      เฉพาะเจาะจง นางสาวบญุทัน   สมพงษ์ นางสาวบญุทัน   สมพงษ์ เป็นผูไ้ดรั้บความ CNTR-0045/2564

40

จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตงิานสายกวาด 7,500                  7,500      เฉพาะเจาะจง นางแมว่    พรมไทย นางแมว่    พรมไทย เป็นผูไ้ดรั้บความ

เห็นชอบจากผูว้า่จา้ง

CNTR-0046/2564

41

จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตงิานเก็บขนประจ ารถขยะ 8,000                  8,000      เฉพาะเจาะจง นายอ านวย  แหลมนยิม นายอ านวย  แหลมนยิม เป็นผูไ้ดรั้บความ

เห็นชอบจากผูว้า่จา้ง

CNTR-0047/2564

42

จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตงิานเก็บขนประจ ารถขยะ 8,000                  8,000      เฉพาะเจาะจง นายสทอ้น  ชอบคา้ขาย นายสทอ้น  ชอบคา้ขาย เป็นผูไ้ดรั้บความ CNTR-0048/2564

43

จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตงิานเก็บขนประจ ารถขยะ 8,000                  8,000      เฉพาะเจาะจง นายดนัย วฒัธรัุตน์ นายดนัย วฒัธรัุตน์ เป็นผูไ้ดรั้บความ CNTR-0049/2564

44

จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตงิานเก็บขนประจ ารถขยะ 8,000                  8,000      เฉพาะเจาะจง นายสมยศ  สาลกีจิ นายสมยศ  สาลกีจิ เป็นผูไ้ดรั้บความ CNTR-0050/2564

45



จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตงิานเก็บขนประจ ารถขยะ 8,000                  8,000      เฉพาะเจาะจง นายกนก  ป้อมนลิ นายกนก  ป้อมนลิ เป็นผูไ้ดรั้บความ CNTR-0051/2564

46

จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตงิานเก็บขนประจ ารถขยะ 8,000                  8,000      เฉพาะเจาะจง นายค านงึ  โพธิเ์อีย่ม นายค านงึ  โพธิเ์อีย่ม เป็นผูไ้ดรั้บความ

เห็นชอบจากผูว้า่จา้ง

CNTR-0052/2564

47

จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตงิานสายกวาด 7,500                  7,500      เฉพาะเจาะจง นางใจ  รอดเกดิ นางใจ  รอดเกดิ เป็นผูไ้ดรั้บความ CNTR-0053/2564

48

จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตงิานดแูลตลาดสด 7,500                  7,500      เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน ์ สนิปรุ นายไพโรจน ์ สนิปรุ เป็นผูไ้ดรั้บความ CNTR-0054/2564

49

จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตงิานหอ้งน ้าตลาดสด 7,500                  7,500      เฉพาะเจาะจง นางด า  มั่นสติ นางด า  มั่นสติ เป็นผูไ้ดรั้บความ CNTR-0055/2564

50

จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตงิานสายกวาด 7,500                  7,500      เฉพาะเจาะจง นางจ ารญู  พุม่โพธิ์ นางจ ารญู  พุม่โพธิ์ เป็นผูไ้ดรั้บความ CNTR-0056/2564

51

จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตงิานสายกวาด 7,500                  7,500      เฉพาะเจาะจง นางทองด ี สะแก นางทองด ี สะแก เป็นผูไ้ดรั้บความ CNTR-0057/2564
52

จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตงิานเก็บขนประจ ารถขยะ 8,000                  8,000      เฉพาะเจาะจง นายปลีย่น  วงศข์นัธ์ นายปลีย่น  วงศข์นัธ์ เป็นผูไ้ดรั้บความ

เห็นชอบจากผูว้า่จา้ง

CNTR-0058/2564

53

จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตงิานตัดแตง่กิง่ไม,้ฉีดพน่ 7,500                  7,500      เฉพาะเจาะจง นายประกอบ สรอ้ยมั่น นายประกอบ สรอ้ยมั่น เป็นผูไ้ดรั้บความ CNTR-0060/2564

54

จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตงิานสายกวาด 7,500                  7,500      เฉพาะเจาะจง นางสาวสอิง้  สรอ้ยวนั นางสาวสอิง้  สรอ้ยวนั เป็นผูไ้ดรั้บความ

เห็นชอบจากผูว้า่จา้ง

CNTR-0061/2564

55

จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตงิานสายกวาด 7,500                  7,500      เฉพาะเจาะจง นางอทัุย  ชอบคา้ขาย นางอทัุย  ชอบคา้ขาย เป็นผูไ้ดรั้บความ

เห็นชอบจากผูว้า่จา้ง

CNTR-0062/2564

56

จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตงิานสายกวาด 7,500                  7,500      เฉพาะเจาะจง นางน ้าคา้ง  เจรญิสขุ นางน ้าคา้ง  เจรญิสขุ เป็นผูไ้ดรั้บความ

เห็นชอบจากผูว้า่จา้ง

CNTR-0063/2564

57

จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตงิานดแูลตลาดสด 7,500                  7,500      เฉพาะเจาะจง นายประสงค ์ สมพงษ์ นายประสงค ์ สมพงษ์ เป็นผูไ้ดรั้บความ CNTR-0064/2564

58

จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตงิานสายกวาด 7,500                  7,500      เฉพาะเจาะจง นางตุน่  ชอบคา้ขาย นางตุน่  ชอบคา้ขาย เป็นผูไ้ดรั้บความ

เห็นชอบจากผูว้า่จา้ง

CNTR-0065/2564

59

จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตงิานสายกวาด 7,500                  7,500      เฉพาะเจาะจง นางวนัเพ็ญ  เจรญิมาก นางวนัเพ็ญ  เจรญิมาก เป็นผูไ้ดรั้บความ CNTR-0066/2564

60

จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตงิานสายกวาด 7,500                  7,500      เฉพาะเจาะจง นางอาภรณ์  ป่ินทอง นางอาภรณ์  ป่ินทอง เป็นผูไ้ดรั้บความ

เห็นชอบจากผูว้า่จา้ง

CNTR-0067/2564

61



จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตงิานสายกวาด 7,500                  7,500      เฉพาะเจาะจง นางสมบญุ  ชอบคา้ขาย นางสมบญุ  ชอบคา้ขาย เป็นผูไ้ดรั้บความ CNTR-0068/2564

62

จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตงิานตัดแตง่กิง่ไม,้ฉีดพน่ 7,500                  7,500      เฉพาะเจาะจง นายคมสนั  มั่นสติ นายคมสนั  มั่นสติ เป็นผูไ้ดรั้บความ CNTR-0069/2564

63

จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตงิานสายกวาด 7,500                  7,500      เฉพาะเจาะจง นางออ้ย  เทยีนเงนิ นางออ้ย  เทยีนเงนิ เป็นผูไ้ดรั้บความ CNTR-0070/2564

64

65 จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตงิานเก็บขนประจ ารถขยะ 8,000                  8,000      เฉพาะเจาะจง นายนรนิทร ์ ป้อมนลิ นายนรนิทร ์ ป้อมนลิ เป็นผูไ้ดรั้บความ

เห็นชอบจากผูว้า่จา้ง

CNTR-0071/2564

66 จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตงิานจัดเก็บรายได ้ 8,000                  8,000      เฉพาะเจาะจง นางสาวขนษิฐา  ประเสรฐิสม นางสาวขนษิฐา  ประเสรฐิสม เป็นผูไ้ดรั้บความ

เห็นชอบจากผูว้า่จา้ง

CNTR-0072/2564

67 จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตงิานงานศนูยส์ง่เสรมิ

สขุภาพ

7,500                  7,500      เฉพาะเจาะจง นางสาวชญานันท ์ โพธิเ์อีย่ม นางสาวชญานันท ์ โพธิเ์อีย่ม เป็นผูไ้ดรั้บความ

เห็นชอบจากผูว้า่จา้ง

CNTR-0073/2564

68 จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตงิานธรุการ 7,500                  7,500      เฉพาะเจาะจง นางสาวชลธชิา พกุซือ่ นางสาวชลธชิา พกุซือ่ เป็นผูไ้ดรั้บความ

เห็นชอบจากผูว้า่จา้ง

CNTR-0084/2564

จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตงิาน 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรา ป่ินแหลม นางสาวภัทรา ป่ินแหลม เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0008/64

แผนทีภ่าษี จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว. 1 ต.ค. 2563

จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตงิานธรุการ 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวสภุาพรรณ เพ็ชรณรงค์ นางสาวสภุาพรรณ เพ็ชรณรงค์ เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0011/64

จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว. 1 ต.ค. 2563

จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตงิาน 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกสร บญุเพ็ชร นางสาวเกสร บญุเพ็ชร เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0037/64

การเงนิและบัญชี จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว. 1 ต.ค. 2563

จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตงิาน 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง วา่ทีร่อ้ยตรหีญงิปนัดดา เทยีนสี วา่ทีร่อ้ยตรหีญงิปนัดดา เทยีนสี เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ ใบสัง่จา้ง เลขที ่CNTR-0277/63

จัดเก็บรายได ้ จากผูว้า่จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ลว. 1 ต.ค. 2563

จัดซือ้วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 2,688.20 2,688.20 เฉพาะเจาะจง หจก.นวทรัพยปิ์โตรเลยีม หจก.นวทรัพยปิ์โตรเลยีม เป็นราคาทีต่อ่รองแลว้ เลขที ่4/2564

(ส านักปลัด) ลว. 1 ต.ค. 2563

ประจ าเดอืน พ.ย. 63

จัดซือ้วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 8,754.40 8,754.40 เฉพาะเจาะจง หจก.นวทรัพยปิ์โตรเลยีม หจก.นวทรัพยปิ์โตรเลยีม เป็นราคาทีต่อ่รองแลว้ เลขที ่5/2564

(ส านักปลัด) ลว. 1 ต.ค. 2563

ประจ าเดอืน พ.ย. 63

จัดซือ้วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 10,068 10,068 เฉพาะเจาะจง หจก.นวทรัพยปิ์โตรเลยีม หจก.นวทรัพยปิ์โตรเลยีม เป็นราคาทีต่อ่รองแลว้ เลขที ่3/2564

(กองสาสขุฯ) ลว. 1 ต.ค. 2563

ประจ าเดอืน พ.ย. 63

จัดซือ้วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 900 900 เฉพาะเจาะจง หจก.นวทรัพยปิ์โตรเลยีม หจก.นวทรัพยปิ์โตรเลยีม เป็นราคาทีต่อ่รองแลว้ เลขที ่2/2564

(กองประปา) ลว. 1 ต.ค. 2563

ประจ าเดอืน พ.ย. 63

จัดซือ้วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 7,207.40 7,207.40 เฉพาะเจาะจง หจก.นวทรัพยปิ์โตรเลยีม หจก.นวทรัพยปิ์โตรเลยีม เป็นราคาทีต่อ่รองแลว้ เลขที ่1/2564

(กองชา่ง) ลว. 1 ต.ค. 2563

ประจ าเดอืน พ.ย. 63

จา้งเหมาคา่เชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวฒุ ิแกว้เขยีว นายณัฐวฒุ ิแกว้เขยีว เป็นราคาทีต่อ่รองแลว้ เลขที ่1/2564

(ส านักปลัด,กองคลัง) ลว. 1 ต.ค. 2563

ประจ าเดอืน พ.ย. 63

จัดซือ้พวงมาลา 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง นายสภุาพ เต็มหดั สภุาพ เต็มหดั เป็นราคาทีต่อ่รองแลว้ ด าเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง 

(ส านักปลัด) ตามนส.ดว่นทีส่ดุ 

ประจ าเดอืน พ.ย. 63 ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 119

ลว. 11 ส.ค. 2563
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จัดจา้งซอ่มแซมรถบรรทกุขยะ 15,450 15,450 เฉพาะเจาะจง เอ็น.เจ เซอรว์สิ เอ็น.เจ เซอรว์สิ เป็นราคาทีต่อ่รองแลว้ เลขที ่2/2563

(กองสาสขุฯ) ลว. 2 พ.ย. 2563

ประจ าเดอืน พ.ย. 63

จัดซือ้วสัดงุานบา้นงานครัว 900 900 เฉพาะเจาะจง เจรญิทรัพยเ์ฟอรน์เิจอร์ เจรญิทรัพยเ์ฟอรน์เิจอร์ เป็นราคาทีต่อ่รองแลว้ เลขที ่8/2564

(ส านักปลัด) ลว. 29 ต.ค. 2563

ประจ าเดอืน พ.ย. 63

จัดซือ้วสัดกุอ่สรา้ง 1,070 1,710 เฉพาะเจาะจง เจรญิทรัพยเ์ฟอรน์เิจอร์ เจรญิทรัพยเ์ฟอรน์เิจอร์ เป็นราคาทีต่อ่รองแลว้ เลขที ่7/2564

(ส านักปลัด) ลว. 29 ต.ค. 2563

ประจ าเดอืน พ.ย. 63

จัดซือ้วสัดกุอ่สรา้ง 1,965 1,965 เฉพาะเจาะจง เจรญิทรัพยเ์ฟอรน์เิจอร์ เจรญิทรัพยเ์ฟอรน์เิจอร์ เป็นราคาทีต่อ่รองแลว้ เลขที ่6/2564

(ส านักปลัด) ลว. 29 ต.ค. 2563

ประจ าเดอืน พ.ย. 63

จัดจา้งซอ่มแซมรถยนตฟ์อรด์ 7,615 7,615 เฉพาะเจาะจง เอ็น.เจ เซอรว์สิ เอ็น.เจ เซอรว์สิ เป็นราคาทีต่อ่รองแลว้ เลขที ่4/2563

(กองชา่ง) ลว. 2 พ.ย. 2563

ประจ าเดอืน พ.ย. 63

จัดจา้งซอ่มแซมเครือ่งปริน้และเครือ่งส ารองไฟ 2,300 2,300 เฉพาะเจาะจง นายทนงศักดิ ์บญุฉมิ นายทนงศักดิ ์บญุฉมิ เป็นราคาทีต่อ่รองแลว้ เลขที ่5/2564

(กองคลัง) ลว. 6 พ.ย. 2563

ประจ าเดอืน พ.ย. 63

จัดจา้งซอ่มแซมรถกระเชา้ไฟฟ้า 81-8647 350 350 เฉพาะเจาะจง นายชวนชืน่ ละออง นายชวนชืน่ ละออง เป็นราคาทีต่อ่รองแลว้ ด าเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง 

(กองชา่ง) ตามนส.ดว่นทีส่ดุ 

ประจ าเดอืน พ.ย. 63 ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 119

ลว. 11 ส.ค. 2563

จัดซือ้อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง นางสรา้ง งามเลศิ นางสรา้ง งามเลศิ เป็นราคาทีต่อ่รองแลว้ ด าเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง 

(ส านักปลัด) ตามนส.ดว่นทีส่ดุ 

ประจ าเดอืน พ.ย. 63 ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 119

ลว. 11 ส.ค. 2563

จัดซือ้อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ 300 300 เฉพาะเจาะจง นางสรา้ง งามเลศิ นางสรา้ง งามเลศิ เป็นราคาทีต่อ่รองแลว้ ด าเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง 

(ส านักปลัด) ตามนส.ดว่นทีส่ดุ 

ประจ าเดอืน พ.ย. 63 ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 119

ลว. 11 ส.ค. 2563

จัดจา้งหาอาหารวา่งในการประชมุสภา 665 665 เฉพาะเจาะจง นางเตอืนใจ เจรญิมาก นางเตอืนใจ เจรญิมาก เป็นราคาทีต่อ่รองแลว้ เลขที ่15/2564

(ส านักปลัด) ลว. 16 พ.ย. 2563

ประจ าเดอืน พ.ย. 63

จา้งเหมาท าป้ายไวนลิ 400 400 เฉพาะเจาะจง นายสนุทร รว่มสมหุ์ นายสนุทร รว่มสมหุ์ เป็นราคาทีต่อ่รองแลว้ ด าเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง 

(ส านักปลัด) ตามนส.ดว่นทีส่ดุ 

ประจ าเดอืน พ.ย. 63 ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 119

ลว. 11 ส.ค. 2563

จัดจา้งซอ่มแซมครภัุณฑเ์ครือ่งปรับอากาศ 12,800 12,800 เฉพาะเจาะจง วรีพล แอร์ วรีพล แอร์ เป็นราคาทีต่อ่รองแลว้ เลขที ่7/2563

(ส านักปลัด) ลว. 11 พ.ย. 2563

ประจ าเดอืน พ.ย. 63

จัดจา้งซอ่มแซมรถยนต ์บฉ 8468 350 350 เฉพาะเจาะจง นายเรงิศักดิ ์สวุรรณกจิ นายเรงิศักดิ ์สวุรรณกจิ เป็นราคาทีต่อ่รองแลว้ ด าเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง 

(ส านักปลัด) ตามนส.ดว่นทีส่ดุ 

ประจ าเดอืน พ.ย. 63 ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 119

ลว. 11 ส.ค. 2563
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