
ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จะซื้อ รายชื่อผู�เสนอราคา ผู�ที่ได�รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ที่ จัดจ�าง หรือจ�าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง ข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

1 จัดซื้อคู&มือ DSPM 3,800                3,550            เฉพาะเจาะจง มูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร7 มูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร7 เพื่อประโยชน7สูงสุดของ ใบสั่งซื้อ 132/2563

ในพระราชูปถัมภ7ฯ/3,550 บ. ในพระราชูปถัมภ7ฯ/3,550 บ. ทางราชการ ลว. 5 ส.ค. 63

2 จัดซื้อวัสดุเพื่อใช�ในการอบรม 5,900                2,100            เฉพาะเจาะจง หจก.ส.คุรุภัณฑ799/2,100 บ. หจก.ส.คุรุภัณฑ799/2,100 บ. เพื่อเปEนประโยชน7ต&อทาง ใบสั่งซื้อ 133/2563

พัฒนาการเด็กปฐมวัยฯ ราชการ ลว. 5 ส.ค. 63

3 จัดซื้อสื่ออุปกรณ7ทันตศึกษาโครง 7,700                2,400            เฉพาะเจาะจง หจก.ส.คุรุภัณฑ799/2,400 บ. หจก.ส.คุรุภัณฑ799/2,400 บ. เพื่อเปEนประโยชน7ต&อทาง ใบสั่งซื้อ 134/2563

การส&งเสริมสุขภาพและปLองกัน ราชการ ลว. 5 ส.ค. 63

โรคด�านทันตกรรมฯ

4 จัดซื้อวัสดุเพื่อใช�ในโครงการส&งเสริม 5,300                2,100            เฉพาะเจาะจง หจก.ส.คุรุภัณฑ799/2,100 บ. หจก.ส.คุรุภัณฑ799/2,100 บ. เพื่อเปEนประโยชน7ต&อทาง ใบสั่งซื้อ 135/2563

สุขภาพและปLองกันโรคด�าน ราชการ ลว. 5 ส.ค. 63

ทันตกรรมฯ

5 จัดซื้อวัสดุโครงการรณรงค7 10,000              1,850            เฉพาะเจาะจง ร�านมยุรี (เจNติ๋ม)/1,850 บ. ร�านมยุรี (เจNติ๋ม)/1,850 บ. เพื่อเปEนประโยชน7ต&อทาง ใบสั่งซื้อ 136/2563

คัดแยกขยะ ราชการ ลว. 6 ส.ค. 63

6 จัดซื้อวัสดุก&อสร�าง สป. 15,000              259              เฉพาะเจาะจง หจก.แม&วางวัสดุก&อสร�าง/ หจก.แม&วางวัสดุก&อสร�าง/ เปEนประโยชน7ต&อทางราชการใบสั่งซื้อ 137/2563

(สายฉีดน้ําชําระห�องน้ํา) 259 บ. 259 บ. และทํางานเร็ว ลว. 18 ส.ค. 63

7 จัดซื้อวัสดุก&อสร�าง สป. 15,000              310              เฉพาะเจาะจง มั่งมูลพานิช/ 310 บ. มั่งมูลพานิช/ 310 บ. เพื่อเปEนประโยชน7ต&อทาง ใบสั่งซื้อ 138/2563

(อะไหล&ชักโครกห�องน้ํา) ราชการ ลว. 18 ส.ค. 63

8 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน กองการ 40,000              4,960            เฉพาะเจาะจง หจก.ส.คุรุภัณฑ799/4,960 บ. หจก.ส.คุรุภัณฑ799/4,960 บ. เพื่อเปEนประโยชน7ต&อทาง ใบสั่งซื้อ 139/2563

ศึกษาฯ ราชการ ลว. 21 ส.ค. 63

                                                                                                                                                                             แบบ สขร. 1

                                                                     สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน สิงหาคม  2563

                                                                         ชื่อหน&วยงาน   อบต.บ�านกาด อําเภอแม&วาง จังหวัดเชียงใหม&

                                                                                 วัน   31   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2563

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



9 จัดซื้อก�านไมค7ห�องประชุม 18,710              10,500          เฉพาะเจาะจง ร�านวีอาร7เทคนิคซาวด7/ ร�านวีอาร7เทคนิคซาวด7/ เพื่อเปEนประโยชน7สูงสุด ใบสั่งซื้อ 140/2563

10,500 บาท 10,500 บาท ของทางราชการ ลว. 26 ส.ค. 63

10 จัดซื้อหน�ากากอนามัย 3,500                2,800            เฉพาะเจาะจง ว&าที่ร.ต.หญิง แพรวพรรณ ว&าที่ร.ต.หญิง แพรวพรรณ เพื่อเปEนประโยชน7ต&อทาง ใบสั่งซื้อ 141/2563

เทวะจา/2,800 บาท เทวะจา/2,800 บาท ราชการ ลว. 26 ส.ค. 63

11 จัดซื้อวัสดุงานบ�านงานครัว สป. 30,000              3,980            เฉพาะเจาะจง บจก.โมเดิร7น เอ็ดดูเคชั่นมอลล7 บจก.โมเดิร7น เอ็ดดูเคชั่นมอลล7 เพื่อเปEนประโยชน7ต&อทาง ใบสั่งซื้อ 142/2563

/3,980 บ. /3,980 บ. ราชการ ลว. 26 ส.ค. 63

12 จัดซื้อคอมฯโนNตบุNก สป. 44,000              43,600          เฉพาะเจาะจง ร�านทีเอ็นบี ปริ้นเตอร7 เซอร7วิส ร�านทีเอ็นบี ปริ้นเตอร7 เซอร7วิส เพื่อเปEนประโยชน7ต&อทาง ใบสั่งซื้อ 143/2563

(จํานวน 2 เครื่อง) /43,600 บ. /43,600 บ. ราชการ ลว.26 ส.ค. 63

13 จัดซื้อคอมฯโนNตบุNก กองคลัง 22,000              21,800          เฉพาะเจาะจง ร�านทีเอ็นบี ปริ้นเตอร7 เซอร7วิส ร�านทีเอ็นบี ปริ้นเตอร7 เซอร7วิส เพื่อเปEนประโยชน7ต&อทาง ใบสั่งซื้อ 144/2563

/21,800 บาท /21,800 บาท ราชการ ลว. 26 ส.ค. 63

14 จัดซื้อวัสดุเพื่อใช�ในโครงการส�งเสริม 10,000              4,700            เฉพาะเจาะจง หจก. ก�องกานต� ค�าเจริญ/  หจก. ก�องกานต� ค�าเจริญ/  เพื่อเปEนประโยชน7ต&อทาง ใบสั่งซื้อ 145/2563

อาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 4,700 บาท 4,700 บาท ราชการ ลว.26 ส.ค. 63

พอเพียง

15 จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร7 สป. 17,000              16,900          เฉพาะเจาะจง ร�านทีเอ็นบี ปริ้นเตอร7 เซอร7วิส ร�านทีเอ็นบี ปริ้นเตอร7 เซอร7วิส เพื่อเปEนประโยชน7ต&อทาง ใบสั่งซื้อ  146/2563

/16,900 บาท /16,900 บาท ราชการ ลว. 31 ส.ค.63

16 จัดซื้อคอมพิวเตอร7 PC กองช&าง 30,000              29,500          เฉพาะเจาะจง ร�านทีเอ็นบี ปริ้นเตอร7 เซอร7วิส ร�านทีเอ็นบี ปริ้นเตอร7 เซอร7วิส เพื่อเปEนประโยชน7ต&อทาง ใบสั่งซื้อ 147/2563

/29,500 บาท /29,500 บาท ราชการ ลว. 31 ส.ค. 63

17 จัดซื้อน้ําดื่ม เดือน กย. 20,000              750              เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวังน้ําค�าง/750 บ. น้ําดื่มวังน้ําค�าง/750 บ. เพื่อเปEนประโยชน7ต&อทาง ใบสั่งซื้อ 150/2563

ราชการ ลว. 31 ส.ค. 63

18 จัดซื้อน้ํามัน เดือน ก.ย. 80,000              4,750            เฉพาะเจาะจง บจก.พนาพนธ#/4,750 บ. บจก.พนาพนธ#/4,750 บ. เพื่อเปEนประโยชน7ต&อทาง ใบสั่งซื้อ 151/2563

ราชการ ลว. 31 ส.ค. 63

19 จัดซื้อ นสพ.ประจําเดือน ก.ย. 10,000              2,000            เฉพาะเจาะจง นายทวีศักดิ์  อินต+ะวงค#/ นายทวีศักดิ์  อินต+ะวงค#/ เพื่อเปEนประโยชน7ต&อทาง ใบสั่งซื้อ 152/2563

/2,000 บาท /2,000 บาท ราชการ ลว. 31 ส.ค. 63

20 จ�างพนักงานปฏิบัติงานกองคลัง 108,000            9,000            เฉพาะเจาะจง นายนันทภพ  ลีกู/ นายนันทภพ  ลีกู/ คนในพื้นที่มีความชํานาญ บันทึกตกลงจ�าง 082/2563
 เดือน ส.ค. 9,000 บาท 9,000 บาท การที่เหมาะสมกับงาน ลว. 31 กรกฎาคม 2563



21 จ�างพนักงานปฏิบัติงานด�าน 108,000            9,000            เฉพาะเจาะจง น.ส.ริสา  บัวระพันธุ#/ น.ส.ริสา  บัวระพันธุ#/ คนในพื้นที่มีความชํานาญ บันทึกตกลงจ�าง 083/2563
 สาธารณสุขเดือน ส.ค. 9,000 บาท 9,000 บาท การที่เหมาะสมกับงาน ลว. 31 กรกฎาคม 2563

22 จ�างถ�ายเอกสารพร�อมเข�าเล�ม 7,000                1,385            เฉพาะเจาะจง ธนคูณ เครื่องเขียน ถ�ายเอกสาร  ธนคูณ เครื่องเขียน ถ�ายเอกสาร  เพื่อเปEนประโยชน7ต&อทาง ใบสั่งจ�าง 105/2563
เอกสารกฎหมายและระเบียบที่ /1,385 บ. /1,385 บ. ราชการ ลว. 3 ส.ค.63

สําคัญสภาท�องถิ่นและผู�ที่เกี่ยวข�อง 

23 จ�างเหมาจัดทําอาหารกลางวัน, 10,000              3,000            เฉพาะเจาะจง อนงค7  สุใจคํา/3,000 บ. อนงค7  สุใจคํา/3,000 บ. เพื่อเปEนประโยชน7ต&อทาง ใบสั่งจ�าง 106/2563

อาหารว&างพร�อมเครื่องดื่ม ราชการ ลว. 5 ส.ค. 63

โครงการ DSPM

24 จ�างเหมาจัดทําปLายไวนิล 10,000              300              เฉพาะเจาะจง แม&วางโฆษณา/300 บ. แม&วางโฆษณา/300 บ. เพื่อเปEนประโยชน7ต&อทาง ใบสั่งจ�าง 107/2563

ประชาสัมพันธ7ฯ โครงการ ราชการ ลว. 5 ส.ค. 63

DSPM

25 จ�างเหมาจัดทําปLายไวนิล 9,500                300.00          เฉพาะเจาะจง แม&วางโฆษณา/300 บ. แม&วางโฆษณา/300 บ. เพื่อเปEนประโยชน7ต&อทาง ใบสั่งจ�าง 108/2563

ประชาสัมพันธ7ฯ โครงการ ราชการ ลว. 5 ส.ค. 63

ทันตสุขศึกษาฯ

26 จ�างเหมาทําอาหารว&างโครงการ 9,500                900              เฉพาะเจาะจง นางทิพลดา  สาตนุรักษ7/ นางทิพลดา  สาตนุรักษ7/ เพื่อเปEนประโยชน7ต&อทาง ใบสั่งจ�าง 109/2563

ทันตสุขศึกษาฯ 900 บาท 900 บาท ราชการ ลว. 5 ส.ค. 63

27 จ�างเหมาซ&อมแซมถนนเลียบคัน 803,000            11,700          เฉพาะเจาะจง ร�านมะยมทอง/11,700 บ. ร�านมะยมทอง/11,700 บ. เพื่อเปEนประโยชน7ต&อทาง ใบสั่งจ�าง 110/2563

น้ําวาง ม.1 บ�านใหม&ปางเติม ราชการ ลว. 5 ส.ค. 63

28 จ�างเหมาปรับปรุงพื้นทางซ.ข�าง 803,000            57,800          เฉพาะเจาะจง ร�านมะยมทอง/57,000 บ. ร�านมะยมทอง/57,000 บ. เพื่อเปEนประโยชน7ต&อทาง ใบสั่งจ�าง 111/2563

สวนนางจรอน  ขําดี ม.9 ราชการ ลว. 5 ส.ค. 63

29 จ�างเหมาซ&อมแซมมุ�งลวด ศพด. 25,000              400              เฉพาะเจาะจง ร�านชูชัย-กระจกอลูมิเนียม/ ร�านชูชัย-กระจกอลูมิเนียม/ เพื่อเปEนประโยชน7ต&อทาง ใบสั่งจ�าง 112/2563

400 บ. 400 บ. ราชการ ลว. 6 ส.ค. 63

30 จ�างประเมินความพึงพอใจ 30,000              22,000          เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยแม&โจ�/22,000 บ. มหาวิทยาลัยแม&โจ�/22,000 บ. เพื่อเปEนประโยชน7ต&อทาง บันทึกตกลงจ�าง 085/2563

ผู�ใช�บริการ อบต.บ�านกาด ราชการ ลว. 6 ส.ค. 63

 ประจําปS 2563



31 จ�างเหมาบริการจัดทําปLายไวนิล 10,000              600              เฉพาะเจาะจง แม&วางโฆษณา/600 บ. แม&วางโฆษณา/600 บ. เพื่อเปEนประโยชน7ต&อทาง ใบสั่งจ�าง 113/2563

ประชาสัมพันธ7ฯ โครงการคัดแยกขยะ ราชการ ลว. 6 ส.ค. 63

32 จ�างเหมาบริการจัดทําอาหารว&าง 10,000              1,875            เฉพาะเจาะจง อนงค7  สุใจคํา/1,875 บ. อนงค7  สุใจคํา/1,875 บ. เพื่อเปEนประโยชน7ต&อทาง ใบสั่งจ�าง 114/2563

พร�อมเครื่องดื่มโครงการคัดแยก ราชการ ลว. 6 ส.ค. 63

ขยะ

33 จ�างปรับปรุงถนน ซ.6 ม.2 803,000            33,000          เฉพาะเจาะจง กิ่วแลดีไซน7/33,000 บาท กิ่วแลดีไซน7/33,000 บาท เพื่อเปEนประโยชน7ต&อทาง ใบสั่งจ�าง 116/2563

ราชการ ลว. 14 ส.ค. 63

34 ถ&ายเอกสารร&างข�อบัญญัติ งปม. 7,000                2,300.00       เฉพาะเจาะจง ธนคูณ เครื่องเขียน ถ&าย ธนคูณ เครื่องเขียน ถ&าย เพื่อเปEนประโยชน7ต&อทาง ใบสั่งจ�าง 117/2563

รายจ&ายประจําปS 2564 เอกสาร /2,300 บ. เอกสาร /2,300 บ. ราชการ ลว. 18 ส.ค. 63

35 จ�างซ&อมเครื่องปริ้นเตอร7 กอง 15,000              2,200            เฉพาะเจาะจง ทีเอ็นบี ปริ้นเตอร� เซอร�วิส/ ทีเอ็นบี ปริ้นเตอร� เซอร�วิส/ เพื่อเปEนประโยชน7ต&อทาง ใบสั่งจ�าง 118/2563

คลัง 2,200 บ. 2,200 บ. ราชการ ลว. 18 ส.ค. 63

36 จ�างซ&อมเครื่องปริ้นเตอร7 กศ. 25,000              950              เฉพาะเจาะจง ทีเอ็นบี ปริ้นเตอร� เซอร�วิส/ ทีเอ็นบี ปริ้นเตอร� เซอร�วิส/ เพื่อเปEนประโยชน7ต&อทาง ใบสั่งจ�าง 119/2563

/ 950 บ. / 950 บ. ราชการ ลว. 18 ส.ค. 63

37 จ�างซ&อมเครื่องปริ้นเตอร7 สป. 30,000              2,000            เฉพาะเจาะจง ทีเอ็นบี ปริ้นเตอร� เซอร�วิส/ ทีเอ็นบี ปริ้นเตอร� เซอร�วิส/ เพื่อเปEนประโยชน7ต&อทาง ใบสั่งจ�าง 120/2563

/ 2,000 บ. / 2,000 บ. ราชการ ลว. 18 ส.ค. 63

38 จ�างเหมาจัดทําอาหารว&างพร�อม 25,000              750              เฉพาะเจาะจง อนงค7  สุใจคํา/750 บ. อนงค7  สุใจคํา/750 บ. เพื่อเปEนประโยชน7ต&อทาง ใบสั่งจ�าง 121/2563

เครื่องดื่มประชุมสภาฯ สมัย ราชการ ลว. 18 ส.ค. 63

สามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 

วันพุธที่ 19  สิงหาคม  2563 

39 จ�างเหมาจัดทําอาหารกลางวัน 25,000              1,200            เฉพาะเจาะจง นายทวี  รัตนะ /1,200 บ. นายทวี  รัตนะ /1,200 บ. คนในพื้นที่มีความชํานาญ ใบสั่งจ�าง 122/2563

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 การทางด�านนี้ ลว. 18 ส.ค. 63

ครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 19

 สิงหาคม  2563 

40 จ�างเหมาจัดทําตรายาง กองคลัง 20,000              1,180            เฉพาะเจาะจง ร�านสระอูปริ๊นท7/1,180 บ. ร�านสระอูปริ๊นท7/1,180 บ. เพื่อเปEนประโยชน7ต&อทาง ใบสั่งจ�าง 123/2563



ราชการ ลว. 19 ส.ค. 63

41 จ�างซ&อมแซมเครื่องพ&นละอองฝอย 30,000              1,588            เฉพาะเจาะจง นายวงศ7  ปVนกองแก�ว / นายวงศ7  ปVนกองแก�ว / เพื่อเปEนประโยชน7ต&อทาง ใบสั่งจ�าง 124/2563

1,588 บาท 1,588 บาท ราชการ ลว. 21 ส.ค. 63

42 จ�างจัดทําตรายาง กองการศึกษาฯ 40,000              880              เฉพาะเจาะจง ร�านสระอูปริ๊นท7/880 บ. ร�านสระอูปริ๊นท7/880 บ. เพื่อเปEนประโยชน7ต&อทาง ใบสั่งจ�าง 125/2563

ราชการ ลว. 21 ส.ค. 63

43 จ�างตรวจสภาพรถยนต7ส&วนกลาง 20,000              200              เฉพาะเจาะจง สถานตรวจสภาพรถแม&วาง สถานตรวจสภาพรถแม&วาง เพื่อเปEนประโยชน7ต&อทาง ใบสั่งจ�าง 126/2563

ยี่ห�อ ฟอร7ด หมายเลขทะเบียน เซอร7วิส /200 บ. เซอร7วิส /200 บ. ราชการ ลว. 21 ส.ค. 63

กษ 3109 เชียงใหม&

44 จ�างจัดทําอาหารกลางวันประชุม 25,000              1,200            เฉพาะเจาะจง นางสาวมุกดา  เลิศทอง นางสาวมุกดา  เลิศทอง เพื่อเปEนประโยชน7ต&อทาง ใบสั่งจ�าง 127/2563

สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 /1,200 บาท /1,200 บาท ราชการ ลว. 24 ส.ค. 63

วันอังคารที่ 25  สิงหาคม  2563 

45 จ�างจัดทําอาหารว&างพร�อมเครื่องดื่ม 25,000              750              เฉพาะเจาะจง นางสาวมุกดา  เลิศทอง  นางสาวมุกดา  เลิศทอง  เพื่อเปEนประโยชน7ต&อทาง ใบสั่งจ�าง 128/2563

ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ /750 บาท /750 บาท ราชการ ลว. 24 ส.ค. 63

2/2563วันอังคารที่ 25  ส.ค.  2563 

46 จ�างจัดทําอาหารกลางวันโครงการ 10,000              1,200            เฉพาะเจาะจง นางดุษฏี  อุ�นหน�อย/ นางดุษฏี  อุ�นหน�อย/ เพื่อเปEนประโยชน7ต&อทาง ใบสั่งจ�าง 129/2563

ส&งเสริมอาชีพฯ 1,200 บาท 1,200 บาท ราชการ ลว. 26 ส.ค. 63

47 จ�างจัดทําอาหารกลางว&างพร�อม 10,000              1,200            เฉพาะเจาะจง นางสาวมุกดา  เลิศทอง/ นางสาวมุกดา  เลิศทอง/ เพื่อเปEนประโยชน7ต&อทาง ใบสั่งจ�าง 130/2563

เครื่องดื่มโครงการส&งเสริมอาชีพฯ 1,200 บาท 1,200 บาท ราชการ ลว. 26 ส.ค. 63

48 จ�างจัดทําปLายไวนิลประชาสัมพันธ7 10,000              300              เฉพาะเจาะจง แม&วางโฆษณา/300 บ. แม&วางโฆษณา/300 บ. เพื่อเปEนประโยชน7ต&อทาง ใบสั่งจ�าง 131/2563

โครงการส&งเสริมอาชีพฯ ราชการ ลว. 26 ส.ค. 63

50 จ�างเหมาซ&อมแซมถนน ม.2 803,000            9,500            เฉพาะเจาะจง กิ่วแลดีไซน7/9,500 บ. กิ่วแลดีไซน7/9,500 บ. เพื่อเปEนประโยชน7ต&อทาง ใบสั่งจ�าง 132/2563

ซ.โสภาราม ราชการ ลว. 31 ส.ค. 63

51 จ�างเหมาซ&อมแซมถนน ม.1 ซ. 803,000            16,500          เฉพาะเจาะจง กิ่วแลดีไซน7/16,500 บ. กิ่วแลดีไซน7/16,500 บ. เพื่อเปEนประโยชน7ต&อทาง ใบสั่งจ�าง 133/2563



8/1 ราชการ ลว. 31 ส.ค. 63

52 จ�างจัดทําปLายอะคริลิคบ�าน 40,000              500.00          เฉพาะเจาะจง แม&วางโฆษณา/500 บ. แม&วางโฆษณา/500 บ. เพื่อเปEนประโยชน7ต&อทาง ใบสั่งจ�าง 137/2563

ธรรมปกรณ7 ราชการ ลว. 31 ส.ค. 63

53 จ�างเหมารถตู�โดยสารโครงการ 40,000              2,500.00       เฉพาะเจาะจง นายสุรเชษฐ�  อินไผ� / นายสุรเชษฐ�  อินไผ� / เพื่อเปEนประโยชน7ต&อทาง ใบสั่งจ�าง 138/2563

ส&งเสริมการเรียนรู�นอกสถานที่ฯ 2,500 บาท 2,500 บาท ราชการ ลว. 31 ส.ค. 63

54 จ�างเหมาจัดทําปLายไวนิลประชา 40,000              300.00          เฉพาะเจาะจง แม&วางโฆษณา/300 บ. แม&วางโฆษณา/300 บ. เพื่อเปEนประโยชน7ต&อทาง ใบสั่งจ�าง 139/2563

สัมพันธ7โครงการส&งเสริมการ ราชการ ลว. 31 ส.ค. 63

เรียนรู�นอกสถานที่ฯ

55 จ�างขนและกําจัดขยะเดือน 20,000              636              เฉพาะเจาะจง หจก. ธเนศการกAอสร�าง/ หจก. ธเนศการกAอสร�าง/ เพื่อเปBนการรักษาความ ใบสั่งจ�าง  137/2563
ก.ย. 636 บ. 636 บ. สะอาดภายใน องค#การ ลว. 31 ส.ค. 2563

บริหารสAวนตําบลบ�าน
กาด

56 จ�างพนักงานรักษาความปลอด 108,000            9,000            เฉพาะเจาะจง นายวีรชัย  สัตย#ซื่อ/ นายวีรชัย  สัตย#ซื่อ/ เพื่อเปBนประโยชน# บันทึกตกลงจ�าง 085/2563
ภัยเดือน ก.ย. 9,000 บ. 9,000 บ. ตAอทางราชการ ลว. 31 สิงหาคม 2563

57 จ�างพนักงานทําความสะอาด 108,000            9,000            เฉพาะเจาะจง นางจีรพันธุ#  พุทธรักษา/ นางจีรพันธุ#  พุทธรักษา/ เพื่อเปBนประโยชน# บันทึกตกลงจ�าง 086/2563
เดือน ก.ย. 9,000 บ. 9,000 บ. ตAอทางราชการ ลว. 31 สิงหาคม 2563

58 จ�างพนักงานทําความสะอาด 108,000            9,000            เฉพาะเจาะจง น.ส.แคทลียา  ศิริ/ น.ส.แคทลียา  ศิริ/ เพื่อเปBนประโยชน#ตAอทาง บันทึกตกลงจ�าง 087/2563
ศพด. เดือน ก.ย. 9,000 บาท 9,000 บาท ราชการ ลว. 31 สิงหาคม 2563

59 จ�างพนักงานปฏิบัติงานด�าน 108,000            9,000            เฉพาะเจาะจง นายนรินทร#  คําหลวง/ นายนรินทร#  คําหลวง/ เพื่อเปBนประโยชน#ตAอทาง บันทึกตกลงจ�าง 088/2563
การแพทย#ฉุกเฉิน เดือน ก.ย. 9,000 บาท 9,000 บาท ราชการ ลว. 31 สิงหาคม 2563

60 จ�างพนักงานปฏิบัติงานด�าน 108,000            9,000            เฉพาะเจาะจง นายถนัด  ญาณพันธ#/ นายถนัด  ญาณพันธ#/ เพื่อเปBนประโยชน#ตAอทาง บันทึกตกลงจ�าง 089/2563
การแพทย#ฉุกเฉิน เดือน ก.ย. 9,000 บาท 9,000 บาท ราชการ ลว. 31 สิงหาคม 2563

61 จ�างพนักงานปฏิบัติงานด�าน 108,000            9,000            เฉพาะเจาะจง นายจักรกฤษณ#  ปาปวน/ นายจักรกฤษณ#  ปาปวน/ คนในพื้นที่มีความชํานาญ บันทึกตกลงจ�าง 090/2563
การแพทย#ฉุกเฉิน เดือน ก.ย. 9,000 บาท 9,000 บาท การทางด�านนี้ ลว. 31 สิงหาคม 2563

62 จ�างพนักงานปฏิบัติงานด�าน 108,000            9,000            เฉพาะเจาะจง น.ส.วิจิตรา  ปGญญา/ น.ส.วิจิตรา  ปGญญา/ คนในพื้นที่มีความชํานาญ บันทึกตกลงจ�าง 091/2563
พัฒนาชุมชน เดือน ก.ย. 9,000 บาท 9,000 บาท การที่เหมาะสมกับงาน ลว. 31 สิงหาคม 2563

63 จ�างพนักงานปฏิบัติงานด�าน 108,000            9,000            เฉพาะเจาะจง นายกิตติภพ  จงอารี/ นายกิตติภพ  จงอารี/ คนในพื้นที่มีความชํานาญ บันทึกตกลงจ�าง 092/2563



โยธา เดือน ก.ย. 9,000 บาท 9,000 บาท การที่เหมาะสมกับงาน ลว. 31 สิงหาคม 2563
64 จ�างพนักงานปฏิบัติงานด�าน 108,000            9,000            เฉพาะเจาะจง นายกิตติภพ  จงอารี/ นายกิตติภพ  จงอารี/ คนในพื้นที่มีความชํานาญ บันทึกตกลงจ�าง 093/2563

โยธา เดือน ก.ย. 9,000 บาท 9,000 บาท การที่เหมาะสมกับงาน ลว. 31 สิงหาคม 2563
65 จ�างพนักงานปฏิบัติงานกองคลัง 108,000            9,000            เฉพาะเจาะจง นายนันทภพ  ลีกู/ นายนันทภพ  ลีกู/ คนในพื้นที่มีความชํานาญ บันทึกตกลงจ�าง 094/2563

 เดือน ก.ย. 9,000 บาท 9,000 บาท การที่เหมาะสมกับงาน ลว. 31 สิงหาคม 2563

66 จ�างพนักงานปฏิบัติงานด�าน 108,000            9,000            เฉพาะเจาะจง น.ส.ริสา  บัวระพันธุ#/ น.ส.ริสา  บัวระพันธุ#/ คนในพื้นที่มีความชํานาญ บันทึกตกลงจ�าง 095/2563

 สาธารณสุขเดือน ก.ย. 9,000 บาท 9,000 บาท การที่เหมาะสมกับงาน ลว. 31 สิงหาคม 2563


