
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกซ้ือหรือจ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างเหมาบริการเว็บไซต์ 2,996                2,996     เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮลต้ิง โลตัส จ ากัด บริษัท โฮลต้ิง โลตัส จ ากัด เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี ลบ53001/43
(ส านักปลัด) จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว.26 มกราคม 2564

2 ค่าวัสดุเกษตร 120                   120        เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรือง 2 ร้านรุ่งเรือง 2 เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี ลบ53004/21
(กองสาธารณสุข) จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว.26 มกราคม 2564

3 ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 7,000                7,000     เฉพาะเจาะจง กุ้งก็อปป้ีเซ็นเตอร์ กุ้งก็อปป้ีเซ็นเตอร์ เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 24/2564
(ส านักปลัด) จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว.4 มกราคม 2564

4 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 3,420                3,420     เฉพาะเจาะจง ร้านสมัยนิยม ร้านสมัยนิยม เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 44/2564
(ส านักปลัด) จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว.28 มกราคม 2564

5 ค่าวัสดุยานพาหนะ 760                   760        เฉพาะเจาะจง อู่สมุทรยนต์ อู่สมุทรยนต์ เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 47/2564
(ส านักปลัด) จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว.26 มกราคม 2564

6 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 30,500              30,500   เฉพาะเจาะจง อู่สมุทรยนต์ อู่สมุทรยนต์ เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 26/2564
(ส านักปลัด) จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว.19 มกราคม 2564

7 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 5,400                5,400     เฉพาะเจาะจง เฮชพีคอมพิวเตอร์ เฮชพีคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 29/2564
(ส านักปลัด) จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว.9 กุมภาพันธ์ 2564.

8 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 6,740.40 6,740.40 เฉพาะเจาะจง หจก.นวทรัพย์ปิโตรเลียม หจก.นวทรัพย์ปิโตรเลียม เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 30/2564
(กองช่าง) จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว.4 มกราคม 2564

9 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 11,295.80 11,295.80 เฉพาะเจาะจง หจก.นวทรัพย์ปิโตรเลียม หจก.นวทรัพย์ปิโตรเลียม เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 32/2564
(กองสาธารณสุข) จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว.4 มกราคม 2564

10 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,401                1,401     เฉพาะเจาะจง หจก.นวทรัพย์ปิโตรเลียม หจก.นวทรัพย์ปิโตรเลียม เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 31/2564
(กองประปา) จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว.4 มกราคม 2564

11 ค่าอาหารเสริมนม 11,886.40 11,886.40 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 29/2563
(ส านักปลัด) จ ากัด จ ากัด จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว.1 ธันวาคม 2563

12 ค่าอาหารเสริมนม 25,024              25,024   
เฉพาะเจาะจง

สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก
จ ากัด

สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก
จ ากัด เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 28/2563

(ส านักปลัด) จ ากัด จ ากัด จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว.1 ธันวาคม 2563
13 ค่าอาหารเสริมนม 10,001.60 10,001.60

เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก
จ ากัด

สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก
จ ากัด เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 39/2563

(ส านักปลัด) จ ากัด จ ากัด จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว.1 ธันวาคม 2563
14 ค่าอาหารเสริมนม 21,056              21,056   

เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก
จ ากัด

สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก
จ ากัด เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 39/2563

(ส านักปลัด) จ ากัด จ ากัด จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว.1 ธันวาคม 2563
15 ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง 10,162.40 10,162.40 เฉพาะเจาะจง หจก.นวทรัพย์ปิโตรเลียม หจก.นวทรัพย์ปิโตรเลียม เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 34/2564

(ส านักปลัด) จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว.4 มกราคม 2564
16 ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง 3,266.20 3,266.20 เฉพาะเจาะจง หจก.นวทรัพย์ปิโตรเลียม หจก.นวทรัพย์ปิโตรเลียม เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 35/2564

(ส านักปลัด) จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว.4 มกราคม 2564
17 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 7,500                7,500     เฉพาะเจาะจง ว่าท่ีร.ต.ญ.ปนัดดา เทียนสี ว่าท่ีร.ต.ญ.ปนัดดา เทียนสี เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0037/64

(กองคลัง) จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว.1  ตุลาคม 2563
18 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 7,500                7,500     เฉพาะเจาะจง น.ส.เกสร บุญเพ็ชร น.ส.เกสร บุญเพ็ชร เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0014/64

(กองคลัง) จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว.1  ตุลาคม 2563
19 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 7,500                7,500     เฉพาะเจาะจง น.ส.สุภาพรรณ เพ็ชรณรงค์ น.ส.สุภาพรรณ เพ็ชรณรงค์ เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0011/64

(กองคลัง) จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว.1  ตุลาคม 2563
20 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 7,500                7,500     เฉพาะเจาะจง น.ส.ภัทรา ป่ินแหลม น.ส.ภัทรา ป่ินแหลม เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0008/64

(กองคลัง) จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว.1  ตุลาคม 2563

สรุปผลการขัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ประจ าปี 2564
เทศบาลต าบลสระโบสถ์ อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



21 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 8,000                8,000     เฉพาะเจาะจง นายพีระ   ทองระย้า นายพีระ   ทองระย้า เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0029/64
งานล าเลียงสายดับเพลิงฯ จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว.1  ตุลาคม 2563

22 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 8,000                8,000     เฉพาะเจาะจง นายสหรัถ  ป่ินทองค า นายสหรัถ  ป่ินทองค า เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0030/64
งานล าเลียงสายดับเพลิงฯ จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว.1  ตุลาคม 2563

23 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 8,000                8,000     เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญเรือน  ทองค า นางสาวขวัญเรือน  ทองค า เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0076/64
งานผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว.1  ตุลาคม 2563

24 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 7,500                7,500     เฉพาะเจาะจง นางสาวอมรรัตน์ นาคสูงเนิน นางสาวอมรรัตน์ นาคสูงเนิน เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0075/64-1

งานธุรการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว.2  พฤศจิกายน 2563
25 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 7,500                7,500     เฉพาะเจาะจง นางสาวอาณัฐฌา  ใจดี นางสาวอาณัฐฌา  ใจดี เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0095/64

งานผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว.2  พฤศจิกายน 2563
26 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 7,500                7,500     เฉพาะเจาะจง นางวรรณา  ป่ินทองค า นางวรรณา  ป่ินทองค า เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0103/64

งานแม่บ้าน จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว.2  พฤศจิกายน 2563
27 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 7,500                7,500     เฉพาะเจาะจง นายศุภกร  จงสวัสด์ิ นายศุภกร  จงสวัสด์ิ เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0108/64

งานล าเลียงสายดับเพลิงฯ จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว.1  มกราคม  2564
28 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 7,500                7,500     เฉพาะเจาะจง นายสมประสงค์  วันทา นายสมประสงค์  วันทา เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0108/64

งานคนสวน จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว.1  มกราคม  2564
29 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 7,500                7,500     เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิตตาภา อินทร์จาด นางสาวฐิตตาภา อินทร์จาด เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0121/64

งานผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว.1 กุมภาพันธ์  2564

30 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวสาวิตรี เจริญมาก นางสาวสาวิตรี เจริญมาก เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0031/64

จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว. 1 ตค. 2563

31 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร  ชุนดี นางสาวศิริพร  ชุนดี เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0032/64

การเงิน-บัญชี จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว. 1 ตค. 2563

32 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายสัญญา  แจ่มใสศรี นายสัญญา  แจ่มใสศรี เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0033/64

ขับรถกระเช้าไฟฟ้า จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว. 1 ตค. 2563

33 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย์  มังกรทอง นายปราโมทย์  มังกรทอง เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0034/64

ช่างไฟฟ้า จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว. 1 ตค. 2563

34 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะพงษ์  ป่ินทองค านายกฤษณะพงษ์  ป่ินทองค า เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0035/64

ขับรถยนต์ จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว. 1 ตค. 2563

35 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชา  วัฒนา นางสาวณัฐชา  วัฒนา เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0120/64

ผู้ช่วยช่างก่อสร้าง จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว. 1 ก.พ. 2564

จ้างเหมาบริการปฏิบัติการควบคุม 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายชาติชาย  นาคสูงเนิน นายชาติชาย นาคสูงเนิน เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0038/64

36 ระบบประปา และการผลิตน้ า จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว. 1 ต.ค. 2563

ประปา หมู่ท่ี 1

จ้างเหมาบริการปฏิบัติการควบคุม 8,000 7,500 เฉพาะเจาะจง นายธวัช สร้อยวัน นายไพร า  ค าศรี เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0077/64

37 ระบบประปา และการผลิตน้ า จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว. 2 พ.ย. 2563

ประปา หมู่ท่ี 3,4 และ 10

จ้างเหมาบริการปฏิบัติการควบคุม 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายเจน  พุกซ่ือ นายเจน  พุกซ่ือ เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0040/64

38 ระบบประปา และการผลิตน้ า จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว. 1 ต.ค. 2563

ประปา หมู่ท่ี 11

จ้างเหมาบริการปฏิบัติการควบคุม 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายสมาน  งามเลิศ นายสมาน งามเลิศ เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0041/64

39 ระบบประปา และการผลิตน้ า จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว. 1 ต.ค. 2563

ประปา หมู่ท่ี 6,7 และ 9

จ้างเหมาบริการปฏิบัติการควบคุม 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายเงิน  เจริญมาก นายเงิน  เจริญมาก เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0042/64

40 ระบบประปา และการผลิตน้ า จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว. 1 ต.ค. 2563

ประปา หมู่ท่ี 12 (สระใหญ่)



จ้างเหมาบริการปฏิบัติซ่อมบ ารุง 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายเกรียงศักด์ิ  หล่อพันธ์ นายเกรียงศักด์ิ  หล่อพันธ์ เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0043/64

41 ระบบประปาในเขตหมู่ท่ี 1,2,3,4, จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว. 1 ต.ค. 2563

5 และ 7

จ้างเหมาบริการปฏิบัติซ่อมบ ารุง 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ  แสงเงิน นายสมศักด์ิ  แสงเงิน เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0044/64

42 ระบบประปาในเขตหมู่ท่ี 6,8,9, จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว. 1 ต.ค. 2563

10,11 และ 12
43 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 7,500                7,500     เฉพาะเจาะจง นางน้ าอ้อย  ป่ินทองค า นางน้ าอ้อย  ป่ินทองค า เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0002/64

งานเลขานุการฯ จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว.1  ตุลาคม 2563
44 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 7,500                7,500     เฉพาะเจาะจง นางนันทนิตย์  เต็มหัตถ์ นางนันทนิตย์  เต็มหัตถ์ เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0004/64

งานกองทุนฯ จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว.1  ตุลาคม 2563
45 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 7,500                7,500     เฉพาะเจาะจง นางประทุม  ป้อมนิล นางประทุม  ป้อมนิล เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0009/64

งานแม่บ้าน จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว.1  ตุลาคม 2563
46 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 7,500                7,500     เฉพาะเจาะจง นางน้อม  งามเลิศ นางน้อม  งามเลิศ เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0010/64

งานแม่บ้าน จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว.1  ตุลาคม 2563
47 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 7,500                7,500     เฉพาะเจาะจง นางตอง   พุ่มอินทร์ นางตอง   พุ่มอินทร์ เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0012/64

งานแม่บ้าน จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว.1  ตุลาคม 2563
48 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 7,500                7,500     เฉพาะเจาะจง น.ส.ปานจันทร์  แจ่มใสสี น.ส.ปานจันทร์  แจ่มใสสี เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0013/64

งานแม่บ้าน จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว.1  ตุลาคม 2563
49 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 7,500                7,500     เฉพาะเจาะจง นายวัน   อยู่กระทุ่ม นายวัน   อยู่กระทุ่ม เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0015/64

งานคนสวน จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว.1  ตุลาคม 2563
50 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 7,500                7,500     เฉพาะเจาะจง นายม่ิน   สมัครการ นายไพโรจน์   ป่ินทองค า เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0003/64

งานคนสวน จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว.1  ตุลาคม 2563
51 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 7,500                7,500     เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์   ป่ินทองค า นายไพโรจน์   ป่ินทองค า เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0016/64

งานคนสวน จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว.1  ตุลาคม 2563
52 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 8,000                8,000     เฉพาะเจาะจง นายบุญลือ   พุ่มโพธ์ิ นายบุญลือ   พุ่มโพธ์ิ เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0018/64

งานล าเลียงสายดับเพลิงฯ จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว.1  ตุลาคม 2563
53 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 8,000                8,000     เฉพาะเจาะจง นายโกวิทย์  ป่ินทองค า นายโกวิทย์  ป่ินทองค า เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0019/64

งานขับรถยนต์ท่ัวไป จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว.1  ตุลาคม 2563
54 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน 8,000                8,000     เฉพาะเจาะจง นายวิริยะ   ชัยพิบูลย์ นายวิริยะ   ชัยพิบูลย์ เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0020/64

ขับรถยนต์รับ-ส่ังนักเรียน จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว.1  ตุลาคม 2563
55 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 8,000                8,000     เฉพาะเจาะจง นายจเร   จงสวัสด์ิ นายจเร   จงสวัสด์ิ เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0021/64

งานขับรถน้ าดับเพลิงฯ จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว.1  ตุลาคม 2563
56 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 8,000                8,000     เฉพาะเจาะจง นายก าธร   พรมไทย นายก าธร   พรมไทย เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0022/64

งานขับรถน้ าดับเพลิงฯ จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว.1  ตุลาคม 2563
57 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 8,000                8,000     เฉพาะเจาะจง นายนพคุณ   จันทโพธ์ิ นายนพคุณ   จันทโพธ์ิ เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0023/64

งานขับรถน้ าดับเพลิงฯ จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว.1  ตุลาคม 2563
58 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 8,000                8,000     เฉพาะเจาะจง นายมงคล   จันแก้ว นายมงคล   จันแก้ว เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0024/64

งานล าเลียงสายดับเพลิงฯ จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว.1  ตุลาคม 2563
59 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 8,000                8,000     เฉพาะเจาะจง นายนิพนธ์   ชัยวุฒิ นายนิพนธ์   ชัยวุฒิ เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0025/64

งานล าเลียงสายดับเพลิงฯ จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว.1  ตุลาคม 2563
60 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 8,000                8,000     เฉพาะเจาะจง นายส าเนียง   งามข า นายส าเนียง   งามข า เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0026/64

งานล าเลียงสายดับเพลิงฯ จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว.1  ตุลาคม 2563



61 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 8,000                8,000     เฉพาะเจาะจง นายพงษกร   ทองใส นายพงษกร   ทองใส เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0027/64
งานล าเลียงสายดับเพลิงฯ จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว.1  ตุลาคม 2563

62 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 8,000                8,000     เฉพาะเจาะจง นายสมบัติ   ชูนาค นายสมบัติ   ชูนาค เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0028/64
งานล าเลียงสายดับเพลิงฯ จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว.1  ตุลาคม 2563

63 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 8,000                8,000     เฉพาะเจาะจง นายพีระ   ทองระย้า นายพีระ   ทองระย้า เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0029/64
งานล าเลียงสายดับเพลิงฯ จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว.1  ตุลาคม 2563

64 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 8,000                8,000     เฉพาะเจาะจง นายสหรัถ  ป่ินทองค า นายสหรัถ  ป่ินทองค า เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0030/64
งานล าเลียงสายดับเพลิงฯ จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว.1  ตุลาคม 2563

65 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 8,000                8,000     เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญเรือน  ทองค า นางสาวขวัญเรือน  ทองค า เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0076/64
งานผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว.1  ตุลาคม 2563

66 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 7,500                7,500     เฉพาะเจาะจง นางสาวอมรรัตน์ นาคสูงเนิน นางสาวอมรรัตน์ นาคสูงเนิน เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0075/64-1

งานธุรการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว.2  พฤศจิกายน 2563
67 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 7,500                7,500     เฉพาะเจาะจง นางสาวอาณัฐฌา  ใจดี นางสาวอาณัฐฌา  ใจดี เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0095/64

งานผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว.2  พฤศจิกายน 2563
68 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 7,500                7,500     เฉพาะเจาะจง นางวรรณา  ป่ินทองค า นางวรรณา  ป่ินทองค า เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0103/64

งานแม่บ้าน จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว.2  พฤศจิกายน 2563
69 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 7,500                7,500     เฉพาะเจาะจง นายศุภกร  จงสวัสด์ิ นายศุภกร  จงสวัสด์ิ เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0108/64

งานล าเลียงสายดับเพลิงฯ จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว.1  มกราคม  2564
70 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 7,500                7,500     เฉพาะเจาะจง นายสมประสงค์  วันทา นายสมประสงค์  วันทา เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0108/64

งานคนสวน จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว.1  มกราคม  2564
71 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 7,500                7,500     เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิตตาภา อินทร์จาด นางสาวฐิตตาภา อินทร์จาด เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี CNTR-0121/64

งานผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ลว.1 กุมภาพันธ์  2564

72 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน
แม่บ้านศูนย์แพทย์ฯ

7,500            7,500  เฉพาะเจาะจง นางสาวบุญทัน   
สมพงษ์

นางสาวบุญทัน   
สมพงษ์

เป็นผู้ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้
ว่าจ้างเป็นท่ี
เรียบร้อย

CNTR-0045/2564

73 จ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานสายกวาด

7,500            7,500  เฉพาะเจาะจง นางแม่ว    พรมไทย นางแม่ว    พรมไทย เป็นผู้ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้
ว่าจ้างเป็นท่ี
เรียบร้อย

CNTR-0046/2564

74 จ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานเก็บขนประจ า

รถขยะ

8,000            8,000  เฉพาะเจาะจง นายอ านวย  แหลม
นิยม

นายอ านวย  แหลม
นิยม

เป็นผู้ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้
ว่าจ้างเป็นท่ี
เรียบร้อย

CNTR-0047/2564

75 จ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานเก็บขนประจ า

รถขยะ

8,000            8,000  เฉพาะเจาะจง นายสท้อน  ชอบ
ค้าขาย

นายสท้อน  ชอบ
ค้าขาย

เป็นผู้ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้
ว่าจ้างเป็นท่ี
เรียบร้อย

CNTR-0048/2564

76 จ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานเก็บขนประจ า

รถขยะ

8,000            8,000  เฉพาะเจาะจง นายดนัย วัฒธุรัตน์ นายดนัย วัฒธุรัตน์ เป็นผู้ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้
ว่าจ้างเป็นท่ี
เรียบร้อย

CNTR-0049/2564

77 จ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานเก็บขนประจ า

รถขยะ

8,000            8,000  เฉพาะเจาะจง นายสมยศ  สาลีกิจ นายสมยศ  สาลีกิจ เป็นผู้ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้
ว่าจ้างเป็นท่ี
เรียบร้อย

CNTR-0050/2564

78 จ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานเก็บขนประจ า

รถขยะ

8,000            8,000  เฉพาะเจาะจง นายกนก  ป้อมนิล นายกนก  ป้อมนิล เป็นผู้ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้
ว่าจ้างเป็นท่ี
เรียบร้อย

CNTR-0051/2564

79 จ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานเก็บขนประจ า

รถขยะ

8,000            8,000  เฉพาะเจาะจง นายค านึง  โพธ์ิเอ่ียม นายค านึง  โพธ์ิเอ่ียม เป็นผู้ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้
ว่าจ้างเป็นท่ี
เรียบร้อย

CNTR-0052/2564

80 จ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานสายกวาด

7,500            7,500  เฉพาะเจาะจง นางใจ  รอดเกิด นางใจ  รอดเกิด เป็นผู้ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้
ว่าจ้างเป็นท่ี
เรียบร้อย

CNTR-0053/2564



81 จ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานดูแลตลาดสด

7,500            7,500  เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์  สินปรุ นายไพโรจน์  สินปรุ เป็นผู้ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้
ว่าจ้างเป็นท่ี
เรียบร้อย

CNTR-0054/2564

82 จ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานห้องน้ าตลาดสด

7,500            7,500  เฉพาะเจาะจง นางด า  ม่ันสติ นางด า  ม่ันสติ เป็นผู้ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้
ว่าจ้างเป็นท่ี
เรียบร้อย

CNTR-0055/2564

83 จ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานสายกวาด

7,500            7,500  เฉพาะเจาะจง นางจ ารูญ  พุ่มโพธ์ิ นางจ ารูญ  พุ่มโพธ์ิ เป็นผู้ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้
ว่าจ้างเป็นท่ี
เรียบร้อย

CNTR-0056/2564

84 จ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานสายกวาด

7,500            7,500  เฉพาะเจาะจง นางทองดี  สะแก นางทองดี  สะแก เป็นผู้ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้
ว่าจ้างเป็นท่ี
เรียบร้อย

CNTR-0057/2564

85 จ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานเก็บขนประจ า

รถขยะ

8,000            8,000  เฉพาะเจาะจง นายปล่ียน  วงศ์ขันธ์ นายปล่ียน  วงศ์ขันธ์ เป็นผู้ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้
ว่าจ้างเป็นท่ี
เรียบร้อย

CNTR-0058/2564

86 จ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานตัดแต่งก่ิงไม้

,ฉีดพ่นหมอกควัน

7,500            7,500  เฉพาะเจาะจง นายประกอบ สร้อย
ม่ัน

นายประกอบ สร้อยม่ัน เป็นผู้ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้
ว่าจ้างเป็นท่ี
เรียบร้อย

CNTR-0060/2564

87 จ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานสายกวาด

7,500            7,500  เฉพาะเจาะจง นางสาวสอ้ิง  สร้อยวัน นางสาวสอ้ิง  สร้อยวัน เป็นผู้ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้
ว่าจ้างเป็นท่ี
เรียบร้อย

CNTR-0061/2564

88 จ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานสายกวาด

7,500            7,500  เฉพาะเจาะจง นางอุทัย  ชอบค้าขาย นางอุทัย  ชอบค้าขาย เป็นผู้ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้
ว่าจ้างเป็นท่ี
เรียบร้อย

CNTR-0062/2564

89 จ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานสายกวาด

7,500            7,500  เฉพาะเจาะจง นางน้ าค้าง  เจริญสุข นางน้ าค้าง  เจริญสุข เป็นผู้ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้
ว่าจ้างเป็นท่ี
เรียบร้อย

CNTR-0063/2564



90 จ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานดูแลตลาดสด

7,500            7,500  เฉพาะเจาะจง นายประสงค์  สมพงษ์ นายประสงค์  สมพงษ์ เป็นผู้ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้
ว่าจ้างเป็นท่ี
เรียบร้อย

CNTR-0064/2564

91 จ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานสายกวาด

7,500            7,500  เฉพาะเจาะจง นางตุ่น  ชอบค้าขาย นางตุ่น  ชอบค้าขาย เป็นผู้ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้
ว่าจ้างเป็นท่ี
เรียบร้อย

CNTR-0065/2564

92 จ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานสายกวาด

7,500            7,500  เฉพาะเจาะจง นางวันเพ็ญ  เจริญ
มาก

นางวันเพ็ญ  เจริญมาก เป็นผู้ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้
ว่าจ้างเป็นท่ี
เรียบร้อย

CNTR-0066/2564

93 จ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานสายกวาด

7,500            7,500  เฉพาะเจาะจง นางอาภรณ์  ป่ินทอง นางอาภรณ์  ป่ินทอง เป็นผู้ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้
ว่าจ้างเป็นท่ี
เรียบร้อย

CNTR-0067/2564

94 จ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานสายกวาด

7,500            7,500  เฉพาะเจาะจง นางสมบุญ  ชอบ
ค้าขาย

นางสมบุญ  ชอบ
ค้าขาย

เป็นผู้ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้
ว่าจ้างเป็นท่ี
เรียบร้อย

CNTR-0068/2564

95 จ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานตัดแต่งก่ิงไม้

,ฉีดพ่นหมอกควัน

7,500            7,500  เฉพาะเจาะจง นายคมสัน  ม่ันสติ นายคมสัน  ม่ันสติ เป็นผู้ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้
ว่าจ้างเป็นท่ี
เรียบร้อย

CNTR-0069/2564

96 จ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานสายกวาด

7,500            7,500  เฉพาะเจาะจง นางอ้อย  เทียนเงิน นางอ้อย  เทียนเงิน เป็นผู้ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้
ว่าจ้างเป็นท่ี
เรียบร้อย

CNTR-0070/2564

97 จ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานเก็บขนประจ า

รถขยะ

8,000            8,000  เฉพาะเจาะจง นายนรินทร์  ป้อมนิล นายนรินทร์  ป้อมนิล เป็นผู้ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้
ว่าจ้างเป็นท่ี
เรียบร้อย

CNTR-0071/2564

98 จ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานงานศูนย์

ส่งเสริมสุขภาพ

7,500            7,500  เฉพาะเจาะจง นางสาวชญานันท์  
โพธ์ิเอ่ียม

นางสาวชญานันท์  
โพธ์ิเอ่ียม

เป็นผู้ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้
ว่าจ้างเป็นท่ี
เรียบร้อย

CNTR-0073/2564

99 จ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานธุรการ

7,500            7,500  เฉพาะเจาะจง นางสาวชลธิชา พุกซ่ือ นางสาวชลธิชา พุกซ่ือ เป็นผู้ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้
ว่าจ้างเป็นท่ี
เรียบร้อย

CNTR-0084/2564


