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แบบ สขร.1

1 ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 รายการ ใช้ในงาน 13,960.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 092/2564

กองสวสัดิการ ในราคา 13,960.00 ในราคา 13,960.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2564

2 ค่าวสัดุส านักงาน ใช้ในงานกองช่าง 2,640.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 093/2564

ในราคา 2,640.00 ในราคา 2,640.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2564

3 ค่าวสัดุ จ านวน 20 รายการ ใช้งานโครงการเลือกต้ัง 5,454.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 095/2564

สมาชิกสภาฯและนายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจี้ ในราคา 5,454.00 ในราคา 5,454.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2564

4 ค่าจัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 2,640.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 096/2564

ในราคา 2,640.00 ในราคา 2,640.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2564

5 ค่าวสัดุประจ าหน่วยเลือกต้ัง โครงการเลือกต้ัง 28,354.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 097/2564

สมาชิกสภาฯและนายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจี้ ในราคา 31,310.00 ในราคา 31,310.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2564

6 ค่าวสัดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ ใช้ในงาน 2,052.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 098/2564

ส านักปลัด ในราคา 2,052.00 ในราคา 2,052.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2564

7 ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว จ านวน 6 รายการ ใช้ใน 4,660.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 099/2564

งานส านักปลัด ในราคา 4,660.00 ในราคา 4,660.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2564

8 ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว ใช้ในงานกองสวสัดิการสังคม 2,691.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 100/2564

ในราคา 2,691.00 ในราคา 2,691.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2564

9 ค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน ชนิดมือจับแบบบิด จ านวน 17,700.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 101/2564

3 ตู้ ในราคา 17,700.00 ในราคา 17,700.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน  มีนาคม 2564

ชือ่หน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมืองจี้  อ าเภอเมือง  จังหวดัล าพูน

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่ งานจัดซ้ือ วิธีจัดซ้ือวงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง

ร้าน ภดิูส ซัพพลาย แอนด์ เทคโนโลยี

บจก.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี

ร้านผิงออร์โต้ เซอร์วสิ

ร้าน สปีดเวย์

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์

ร้าน ภดิูส ซัพพลาย แอนด์ เทคโนโลยี

ร้านผิงออร์โต้ เซอร์วสิ

บจก.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี

ร้าน สปีดเวย์

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์

หจก.สุทัศน์เฟอร์นิเจอร์ 1962

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์

หจก.สุทัศน์เฟอร์นิเจอร์ 1962
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10 ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาฯ และ 2,085.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 102/2564

นายกเทศมนตรต าบลเหมืองจี ้ปี2564 ในราคา 2,230.00 ในราคา 2,230.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2564

11 ค่าวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์ใช้ประจ าหน่วย 5,920.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 103/2564

เลือกต้ังสมาชิกสภาฯและนายกเทศมนตรี ในราคา 5,920.00 ในราคา 5,920.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2564

12 ค่าจัดซ้ือวคัซีนพิษสุนัขบ้านพร้อมอุปกรณ์การฉีด 42,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 104/2564

ในราคา 42,000.00 ในราคา 42,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2564

13 ค่าจัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพท์ 96,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 105/2564

ในราคา 750.00 ในราคา 750.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2564

14 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง (เมษายน - มิถุนายน 2564) 8,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 106/2564

ใช้งานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ในราคา 2,260.00 ในราคา 2,260.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2564

15 ค่าจัดซ้ือหนังสือพิมพ์หมูบ่้าน จ านวน 14 หมูบ่้าน 4,340.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 107/2564

ประจ าเดือน เมษายน 2564 ในราคา 2,010.00 ในราคา 2,010.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2564

16 ค่าจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ส าหรับส านักงานเทศบาล 310.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 108/2564

ต าบลเหมืองจี ้ประจ าเดือน เมษายน 2564 ในราคา 310.00 ในราคา 310.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2564

17 ค่าจัดซ้ือน้ าด่ืมส าหรับบริโภคในส านักงาน 3,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 109/2564

เทศบาลต าบลเหมืองจี ้ประจ าเดือน เม.ย. 64 ในราคา 3,000.00 ในราคา 3,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2564

18 ค่าจัดซ้ือน้ าด่ืมส าหรับบริโภคในศพด. จ านวน 3 1,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 110/2564

ศูนย ์ประจ าเดือน เมษายน 2564 ในราคา 1,000.00 ในราคา 1,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2564

19 ค่าจัดซ้ือน ามันเชือ้เพลิง ใช้ในงานส านักปลัด 120,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 111/2564

(เมษายน - มิถุนายน 64) ในราคา 0.00 ในราคา 0.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2564

20 ค่าจัดซ้ือนมโรงเรียน(ปิดเทอม2/2563) จ านวน 106,766.46 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 013/2564

13,635กล่อง ในราคา 2,230.00 ในราคา 2,230.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2564

ร้านป่าซางอุปกรณ์การแพทย์ ร้านป่าซางอุปกรณ์การแพทย์

บจก.ล าพูนปิโตรเลียม บจก.ล าพูนปิโตรเลียม

ร้านเบนโซ่ซัพพลายส์ ร้านเบนโซ่ซัพพลายส์

บจก.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี บจก.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี

ร้านเบนโซ่ซัพพลายส์ ร้านเบนโซ่ซัพพลายส์

บจก.ล าพูนปิโตรเลียม บจก.ล าพูนปิโตรเลียม

บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์

บจก.ไชโย (ล าพูน) บจก.ไชโย (ล าพูน)

ร้านป่าซางบรรณาคาร ร้านป่าซางบรรณาคาร

ร้านป่าซางบรรณาคาร ร้านป่าซางบรรณาคาร

บจก.ไชโย (ล าพูน) บจก.ไชโย (ล าพูน)
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21 ค่าจัดซ้ือนมศพด.จ านวน 1,501 กล่อง 11,737.82 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 014/2564

ในราคา 11,737.82 ในราคา 11,737.82 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2564

บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์



แบบ สขร.1

1 ค่าจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1,740.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 050/2564

กข 5123 ล าพูน ในราคา 1,740.00 ในราคา 1,740.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 4 มีนาคม 2564

2 ค่าจ้างซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 เคร่ือง 11,630.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 051/2564

กองสาธารณสุข ในราคา 11,630.00 ในราคา 11,630.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 4 มีนาคม 2564

3 ค่าจ้างท าเอกสารแนะน าผู้สมัครรับเลือกต้ัง และ 63,600.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 052/2564

คู่มือคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกต้ัง ในราคา 63,600.00 ในราคา 63,600.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 8 มีนาคม 2564

4 ค่าจ้างซักผ้าปูโต๊ะ 520.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 054/2564

ในราคา 520.00 ในราคา 520.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 11 มีนาคม 2564

5 ค่าจ้างท าอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเคร่ือง 17,340.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 055/2564

ด่ืม การประชุมเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยเลือกต้ัง ในราคา 6,452.80 ในราคา 6,452.80 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 17 มิถุนายน 2564

6 ค่าจ้างท าตรายางเลือกต้ัง 720.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 057/2564

ในราคา 720.00 ในราคา 720.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 17 มีนาคม 2564

7 ค่าจ้างก าจัดส่ิงปฏิกูล(ดูดส้วม) 3,900.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 058/2564

ในราคา 3,900.00 ในราคา 3,900.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 17 มีนาคม 2564

8 ค่าจ้างท าป้ายประจ าหน่วยเลือกต้ัง 7,650.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 060/2564

ในราคา 7,650.00 ในราคา 7,650.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 17 มีนาคม 2564

9 ค่าจ้างจัดหาเคร่ืองเสียง คก.รณรงค์การไปใช้สิทธิ์ 1,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 061/2564

เลือกต้ัง ในราคา ในราคา 0.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 19 มีนาคม 2564

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม  2563

ชือ่หน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมืองจี ้ อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน

เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

ร้านผิงออร์โต้ เซอร์วิส ร้านผิงออร์โต้ เซอร์วิส

ล าดับที่ งานจัดจ้าง วิธีจัดจ้างวงเงินทีจ่ะจ้าง ราคากลาง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงจ้าง

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

น.ส.สุภาพร   สมชัยวงศ์ น.ส.สุภาพร   สมชัยวงศ์

บจก.เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟนบจก.เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน

ร้านมหาวันถ้วยรางวัน ร้านมหาวันถ้วยรางวัน

ร้าน พีเอ็น มีเดีย ร้าน พีเอ็น มีเดีย

นายคมกริช  กุณะแสงค า นายคมกริช  กุณะแสงค า

นายเฉลิมเกียรติ  เทพาค า นายเฉลิมเกียรติ  เทพาค า

0

ร้าน เส้นสี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์ ร้าน เส้นสี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์



เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป
ล าดับที่ งานจัดจ้าง วิธีจัดจ้างวงเงินทีจ่ะจ้าง ราคากลาง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
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ในการซ้ือหรือจ้าง

10 ค่าจ้างท าป้ายประกาศคะแนนพร้อมโครงไม้ไผ่ 25,998.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 063/2564

รองแผ่นไม้อัดและสติกเกอร์ติดคะแนนการเลือกต้ัง ในราคา 25,998.00 ในราคา 25,998.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 19 มีนาคม 2564

11 ค่าจ้างท าอาหารกลางวัน คก.รณรงค์การไปใช้สิทธิ์ 6,180.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 064/2564

เลือกต้ัง ในราคา ในราคา 0.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 19 มีนาคม 2564

12 ค่าจ้างซ่อมแซมห้องน้ าภายในอาคารส านักงาน 12,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 066/2564

เทศบาลต าบลเหมืองจี้ ในราคา 9,361.60 ในราคา 9,361.60 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 22 มีนาคม 2564

13 ค่าจ้างส ารวจจ านวนหมา-แมว ประจ าปีงบประมาณ 4,200.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 067/2564

2564 ในราคา 4,200.00 ในราคา 4,200.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 25 มีนาคม 2564

14 ค่าจ้างป้ายโครงการจิตอาสา ในวันที่ 31 มีนาคม เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 068/2564

2564 ในราคา 0.00 ในราคา 0.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 30 มีนาคม 2564

15 ค่าจ้างถ่ายเอกสารงานเทศบาล ประจ าเดือน 10,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 069/2564

เมษายน 2564 ในราคา 10,000.00 ในราคา 10,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 29 มีนาคม 2562

16 ค่าจ้างเหมาเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 126,000.00 131,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 046/2564

บ้านห้วยส้ม หมู ่5 จ านวน 2 โครงการ ในราคา 10,000.00 ในราคา 10,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 25 มีนาคม 2564

17 ค่าจ้างเหมาเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 12,600.00 12,600.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 046/2564

บ้านฝ่ังหมิน่ หมู ่7 จ านวน 3 ช่วง ในราคา 12,600.00 ในราคา 12,600.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 25 มีนาคม 2564

18 ค่าจ้างก่อสร้างร้ัง ก าแพง ศพด.บ้านฝ่ังหมิน่ หมู ่7 15,200.00 15,200.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 047/2564

ในราคา 15,200.00 ในราคา 15,200.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 25 มีนาคม 2564

19 ค่าจ้างเหมาเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 2,222,000.00 3,905,501.43 e-bidding เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 049/2564

หมู ่1  เชือ่ม หมู ่2 จ านวน 2 ช่วง ในราคา 2,730,000.00 ในราคา 2,222,000.00 ตามเง่ือนไขวธิ ีe-bidding 25 มีนาคม 2564

ในราคา 3,594,940.00

หจก.พนธกร การโยธา

ร้านกฤษดาพาณิชย์ ร้านกฤษดาพาณิชย์

หจก.ล าธาร คอนสตรัคชัน่ หจก.รุ่งโพธิ ์สลิตา

ร้าน พ.ีพ.ีก๊อปปีเ้ทค ร้าน พ.ีพ.ีก๊อปปีเ้ทค

หจก.บุญญพลังการโยธา หจก.บุญญพลังการโยธา

หจก.บุญญพลังการโยธา หจก.บุญญพลังการโยธา

นายไกรสร   ตุมแก้ว นายไกรสร   ตุมแก้ว

นายสุบรร  ขอบุญ นายสุบรร  ขอบุญ

0

ร้าน จิงจิง ดีไซน์ ร้าน จิงจิง ดีไซน์

นางมยุรี   ใจค า นางมยุรี   ใจค า
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ในราคา 2,390,000.00

ในราคา 2,500,000.00

ในราคา 2,890,000.00

ในราคา 2,528,700.00

ในราคา 2,270,000.00

ในราคา 2,330,000.00

ในราคา 2,450,000.00

ในราคา 2,929,000.00

ในราคา 2,585,900.00

ในราคา 3,033,000.00

ในราคา 2,343,000.00

หจก.ล าพูนวันเฉลิม

หจก.กรรณ์วิริยะ

หจก.สินทวีเคหะกิจ

บจก.วัฒนา ดีวีลอปเม้นท์

บจก.เชียงใหม่มีโชค

หจก.เอกภพก่อสร้าง

บจก.บลูแลนด์ เอ็นจิเนียร่ิง

บจก.ภาคเหนือวัสดุก่อสร้าง

บจก.กาญจนาธุรกิจก่อสร้าง

หจก.เชยีงใหมส่ าราญ การโยธา

บจก.เชียงใหม่ทวีผลคอนสตรัคชั่น
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ล าดับที่ งานจัดจ้าง วิธีจัดจ้างวงเงินทีจ่ะจ้าง ราคากลาง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
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ในราคา 2,222,000.00

20 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานก็บค่าธรรมเนียม 56,700.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 050/2564

กองสาธารณสุข ต้ังแต่วันที่ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 64 ในราคา 56,700.00 ในราคา 56,700.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 3564

21 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียม 48,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 051/2564

กองสาธารณสุข ต้ังแต่วันที่ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 64 ในราคา 48,000.00 ในราคา 48,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2564

22 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานผู้ช่วยธุรการ 45,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 052/2564

กองสาธารณสุข ต้ังแต่วันที่ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 64 ในราคา 45,000.00 ในราคา 45,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2564

23 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่กูช้ีพกูภ้ัย ต้ังแต่วันที่ 54,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 053/2564

1 เม.ย. - 30 ก.ย. 64 ในราคา 54,000.00 ในราคา 54,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2564

24 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่กูช้ีพกูภ้ัย ต้ังแต่วันที่ 56,700.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 054/2564

1 เม.ย. - 30 ก.ย. 64 ในราคา 56,700.00 ในราคา 56,700.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2564

25 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่กูช้ีพกูภ้ัย ต้ังแต่วันที่ 54,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 055/2564

1 เม.ย. - 30 ก.ย. 64 ในราคา 56,700.00 ในราคา 56,700.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2564

26 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่กูช้ีพกูภ้ัย ต้ังแต่วันที่ 56,700.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 056/2564

1 เม.ย. - 30 ก.ย. 64 ในราคา 56,700.00 ในราคา 56,700.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 3564

27 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่กูช้ีพกูภ้ัย ต้ังแต่วันที่ 56,700.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 057/2564

1 เม.ย. - 30 ก.ย. 64 ในราคา 56,700.00 ในราคา 56,700.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2564

28 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่กูช้ีพกูภ้ัย ต้ังแต่วันที่ 51,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 058/2564

1 เม.ย. - 30 ก.ย. 64 ในราคา 51,000.00 ในราคา 51,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2564

29 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ขับรถกูช้ีพกูภ้ัย 56,700.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 059/2564

ต้ังแต่วันที่ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 64 ในราคา 56,700.00 ในราคา 56,700.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2564

หจก.รุ่งโพธิ ์สลิตา

น.ส.วิลาวัลย์   ซาวแก้ว น.ส.วิลาวัลย์   ซาวแก้ว

นายสุรชัย    เขือ่นค า นายสุรชัย    เขือ่นค า

นายประเสริฐ   วงค์วัน นายประเสริฐ   วงค์วัน

นายปรีชา   ปินตา นายปรีชา   ปินตา

นายวัฒนา    ดีบุญมี นายวัฒนา    ดีบุญมี

นายสุทิน    จีรั้ตน์ นายสุทิน    จีรั้ตน์

นายกฤษณะ   กุมาระกาศ นายกฤษณะ   กุมาระกาศ

นายวิทวัส    ศรีวิชัย นายวิทวัส    ศรีวิชัย

จ.ส.ต.สุชานนท์   เตโช จ.ส.ต.สุชานนท์   เตโช

นายดวงจันทร์   ศรีแก้ว นายดวงจันทร์   ศรีแก้ว
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30 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ขับรถกูช้ีพกูภ้ัย 54,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 060/2564

ต้ังแต่วันที่ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 64 ในราคา 54,000.00 ในราคา 54,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2564

31 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ขับรถกูช้ีพกูภ้ัย 51,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 061/2564

ต้ังแต่วันที่ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 64 ในราคา 51,000.00 ในราคา 51,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2564

32 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ขับรถกูช้ีพกูภ้ัย 51,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 062/2564

ต้ังแต่วันที่ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 64 ในราคา 51,000.00 ในราคา 51,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2564

33 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานท าความสะอาด ต้ังแต่ 56,700.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 063/2564

วันที่ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 64 ในราคา 56,700.00 ในราคา 56,700.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2564

34 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานท าความสะอาด ต้ังแต่ 54,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 064/2564

วันที่ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 64 ในราคา 54,000.00 ในราคา 54,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2564

35 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานจัดส่งเอกสารงานของ 56,700.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 065/2564

เทศบาล ต้ังแต่วันที่ 1 เม.ย. - ก.ย. 64 ในราคา 56,700.00 ในราคา 56,700.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2564

36 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้ 56,700.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 066/2564

และสนามหญา้ ต้ังแต่วันที่ 1 เม.ย. - ก.ย. 64 ในราคา 56,700.00 ในราคา 56,700.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2564

37 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้ 54,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 067/2564

และสนามหญา้ ต้ังแต่วันที่ 1 เม.ย. - ก.ย. 64 ในราคา 54,000.00 ในราคา 54,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2564

38 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้ 54,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 068/2564

และสนามหญา้ ต้ังแต่วันที่ 1 เม.ย. - ก.ย. 64 ในราคา 54,000.00 ในราคา 54,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2564

39 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้ 48,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 069/2564

และสนามหญา้ ต้ังแต่วันที่ 1 เม.ย. - ก.ย. 64 ในราคา 48,000.00 ในราคา 48,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2564

40 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานสารสนเทศ ต้ังแต่ 45,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 070/2564

วันที่ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 64 ในราคา 45,000.00 ในราคา 45,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2564

นายจิรพล   ปารีกาศ นายจิรพล   ปารีกาศ

นางสาวโสรยา   คุณากาศ นางสาวโสรยา   คุณากาศ

นางรวิภา   เทพาค า นางรวิภา   เทพาค า

นายประพันธ์   มหาวรรณตัน นายประพันธ์   มหาวรรณตัน

นายธวัชชัย   ตาปัญญา นายธวัชชัย   ตาปัญญา

นายชุมพล    สุยะวารี นายชุมพล    สุยะวารี

นายอนุชิต    จีท้า นายอนุชิต    จีท้า

นายเอกวิทย์    พรหมณะ นายเอกวิทย์    พรหมณะ

นายหัสดิน   อินต๊ะฝ้ัน นายหัสดิน   อินต๊ะฝ้ัน

นางสุภาวรรณ   ยอดอ้าย นางสุภาวรรณ   ยอดอ้าย

นายวีรพนธ์    อุน่โท้กาศ นายวีรพนธ์    อุน่โท้กาศ
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41 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานผู้ช่วยธุรการ กองการ 45,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 071/2564

ศึกษา ต้ังแต่วันที่ 1 เม.ย. - ก.ย. 64 ในราคา 45,000.00 ในราคา 45,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2564

42 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านสันทนาการ 45,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 072/2564

กองการศึกษา ต้ังแต่วันที่ 1 เม.ย. - ก.ย. 64 ในราคา 45,000.00 ในราคา 45,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 31/2/2564

43 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานครูผู้ช่วยศพด.บ้านกูเ่ส้า 54,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 073/2564

ต้ังแต่วันที่ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 64 ในราคา 54,000.00 ในราคา 54,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2564

44 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานครูผู้ช่วยศพด.บ้านกูเ่ส้า 45,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 074/2564

ต้ังแต่วันที่ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 64 ในราคา 45,000.00 ในราคา 45,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2564

45 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานครูผู้ช่วยศพด.เหมืองจี้ 45,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 075/2564

ต้ังแต่วันที่ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 64 ในราคา 45,000.00 ในราคา 45,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2564

46 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานครูผู้ช่วยศพด. 45,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 076/2564

บ้านฝ่ังหมิน่ ต้ังแต่วันที่ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 64 ในราคา 45,000.00 ในราคา 45,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2564

47 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานผู้ช่วยช่างไฟฟ้า กองช่าง 56,700.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 077/2564

ต้ังแต่วันที่ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 64 ในราคา 56,700.00 ในราคา 56,700.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2564

48 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานผู้ช่วยธุรการ กองช่าง 45,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 078/2564

ต้ังแต่วันที่ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 64 ในราคา 45,000.00 ในราคา 45,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2564

49 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานผู้ช่วยช่างเขียนแบบ 48,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 079/2564

กองช่าง ต้ังแต่วันที่ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 64 ในราคา 48,000.00 ในราคา 48,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2564

50 ค่าจา้งเหมาบคุคลปฏบิติังานผู้ชว่ยชา่งส ารวจ กองชา่ง 48,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 080/2564

ต้ังแต่วันที่ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 64 ในราคา 48,000.00 ในราคา 48,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2564

51 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานศูนย์บริการคนพิการ 54,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 081/2564
เทศบาล ต้ังแต่วันที่ 1 เม.ย. - ก.ย. 64 ในราคา 54,000.00 ในราคา 54,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2564

นางสาวพัชรินทร์   แก้วมาเมือง นางสาวพัชรินทร์   แก้วมาเมือง

นางสาวเบญจมาศ   ธิกาศ นางสาวเบญจมาศ   ธิกาศ

นางสาวกาญจนา   ค าวังพฤกษ์ นางสาวกาญจนา   ค าวังพฤกษ์

นางสาวพรเพ็ญ   ไทยกรรณ์ นางสาวพรเพ็ญ   ไทยกรรณ์

ว่าที่ร้อยตรีกรกช   สังเกตุกิจ ว่าที่ร้อยตรีกรกช   สังเกตุกิจ

นายกิตตศักด์ิ   จันต๊ะนารี นายกิตตศักด์ิ   จันต๊ะนารี

นางภัทธีญา   โปชัยคุปต์ นางภัทธีญา   โปชัยคุปต์

นางสาววรรณษา   ฝ้ันพรม นางสาววรรณษา   ฝ้ันพรม

นางสาวณัฏฐชรัญญ ์  ศรีวิชัย นางสาวณัฏฐชรัญญ ์  ศรีวิชัย

นางสาวพจณี  มะโนชมภู นางสาวพจณี  มะโนชมภู

นางสาวกาญจนา   มะโนชมภู นางสาวกาญจนา   มะโนชมภู
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52 ค่าจ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงานช่างส ารวจ 4,095.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 001/2564

กองช่าง ประจ าเดือน มีนาคม 2564 ในราคา 4,095.00 ในราคา 4,095.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2564

53 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานช่วยงานธุรการ 2,520.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 002/2564
กองสาธารณสุข ประจ าเดือน มีนาคม 2564 ในราคา 2,520.00 ในราคา 2,520.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2564

ว่าที่ร้อยตรีกรกช   สังเกตุกิจ ว่าที่ร้อยตรีกรกช   สังเกตุกิจ

จ.ส.ต.สุชานนท์   เตโช จ.ส.ต.สุชานนท์   เตโช


