
 
 
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด 
เรื่อง  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ประจำเดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.2562 

******************* 
  อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.2540 โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้บริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  การให้ข้อมูล
เกี่ยวกับประกาศการประกวดราคาและสอบราคา  รวมทั้งผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน  จัดไว้ให้
ประชาชนตรวจดูซึ่งถือเป็นนโยบายที่จะต้องส่งเสริมให้มีการปฏิบัติ  นั้น   

บัดนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด ได้ดำเนินการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
(แบบ  สขร.1)  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ประจำเดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.2562 เพื่อให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกันรายละเอียดตามท้ายประกาศฉบับนี้ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

   ประกาศ  ณ  วันที่  4  เดือน  ธันวาคม พ.ศ.2562 

 

 

(นางทองพูล  บุญคง) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
แบบ  สขร.1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2562 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด  อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 
 

วันที ่ 4   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.2562 
 

ลำดั
บที ่

เจ้าของ
งบประมา

ณ 

งานที่จัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

 วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง  

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอ
ราคา 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

เลขที่และวันที่ของ ปัญหา
และ  

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง อุปสรร
ค 

      ในการซื้อหรือจ้าง   
1 สำนักปลัด รายงานขอซื้อวัสดุ

เชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
 

30,000.00  
 

30,000.00  
เฉพาะเจาะจ

ง 
หจก.สว่างธนโชต ิ หจก.สว่างธนโชต ิ เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ำสุด 
รายงานขอซื้อที่ สน.

71302/983 
 - 

    เดือน พฤศจิกายน  
พ.ศ.2562 

      14,590.00 
บาท 

14,590.00 
บาท 

และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 31 ต.ค.62   

                ต้อง
ครบถ้วน 

    

2 กองช่าง รายงานขอซื้อวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

 
15,000.00  

 
15,000.00  

เฉพาะเจาะจ
ง 

หจก.สว่างธนโชต ิ หจก.สว่างธนโชต ิ เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

รายงานขอซื้อที่ สน.
71302/984 

  - 

    เดือน  พฤศจิกายน  
พ.ศ.2562 

      2,700.00 บาท 2,700.00 บาท และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 31 ต.ค.62   

                ต้อง
ครบถ้วน 

    

3 สำนักปลัด จ้างเหมาบริการ
ผู้ปฏิบัติงานโครงการ 

 6,678.00   6,678.00  เฉพาะเจาะจ
ง 

นางสาวพรทิพย์  
โคราช 

นางสาวพรทิพย์  
โคราช 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
35/2563 

  



    สร้างชุมชนน่าอยู่มุ่งสู่
นวัตกรรมพัฒนา 

      6,678.00  
บาท 

6,678.00  
บาท 

และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่  1 พ.ย.62   - 

    เครื่อข่ายเข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืน 

          ต้อง
ครบถ้วน 

    

    เดือน  พฤศจิกายน  
พ.ศ.2562 

                

                      
4 กอง

การศึกษา 
จ้างเหมาจัดเตรียม

สถานที่ 
 

22,000.00  
 

22,000.00  
เฉพาะเจาะจ

ง 
นายเจริญชัย  ต้น

สาย 
นายเจริญชัย  ต้น

สาย 
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
36/2563 

  

    พร้อมแสง สี โครงการ
ประเพณี 

      22,000.00 
บาท 

22,000.00 
บาท 

และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 6 พ.ย.62   - 

    ลอยกระทง ปี 63           ต้อง
ครบถ้วน 

    

                      
5 กอง

การศึกษา 
จ้างเหมาจัดทำป้าย

โครงการ 
 2,640.00   2,640.00  เฉพาะเจาะจ

ง 
ร้านโอเค ดีไซน์ ร้านโอเค ดีไซน์ เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ำสุด 
ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
37/2563 

  - 

  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ลอยกระทง ปี 63       2,640.00  
บาท 

2,640.00  
บาท 

และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 6 พ.ย.62   

                ต้อง
ครบถ้วน 

    

                      
6 กอง

การศึกษา 
จ้างเหมาเครื่องเสียง  2,500.00   2,500.00  เฉพาะเจาะจ

ง 
นายศิรินันท ์ 

ทีฆะสุข 
นายศิรินันท ์ 

ทีฆะสุข 
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
38/2562 

  - 



  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการประเพณีลอย
กระทง 

      2,500.00  
บาท 

2,500.00  
บาท 

และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 6 พ.ย.62   

    ปีงบประมาณ  2563           ต้อง
ครบถ้วน 

    

7 กอง
การศึกษา 

จ้างเหมาทำกระทง
ใบตอง 

 6,000.00   6,000.00  เฉพาะเจาะจ
ง 

นายกนกวรินทร์  
อินทกิจ 

นายกนกวรินทร์  
อินทกิจ 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
39/2563 

  

            6,000.00 บาท 6,000.00 บาท และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 7 พ.ย.62   - 

                ต้อง
ครบถ้วน 

    

                      
8 สำนักปลัด จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

(ผ้าคลุมเก้าอ้ี) 
 

31,000.00  
 

31,000.00  
เฉพาะเจาะจ

ง 
ร้าน ส.สมเกียรติ 

การค้า 
ร้าน ส.สมเกียรติ 

การค้า 
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

ใบสั่งซื้อเลขที ่
40/2563 

  

            31,000.00 
บาท 

31,000.00 
บาท 

และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่  19 พ.ย.
62 

  - 

                ต้อง
ครบถ้วน 

    

                      
9 สำนักปลัด จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน

แม่บ้าน 
 6,000.00   6,000.00  เฉพาะเจาะจ

ง 
นางเวียง  ไก่ขัน นางเวียง  ไก่ขัน เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ำสุด 
ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
41/2563 

 - 

            6,000.00  
บาท 

6,000.00  
บาท 

และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่  29 พ.ย.
62 

  

    เดือนธันวาคม  2562           ต้อง
ครบถ้วน 

    



10 สำนักปลัด จ้างเหมาบริการ
ผู้ปฏิบัติงานโครงการ 

 5,742.00   5,742.00  เฉพาะเจาะจ
ง 

นางสาวพรทิพย์  
โคราช 

นางสาวพรทิพย์  
โคราช 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
42/2563 

  

    สร้างชุมชนน่าอยู่มุ่งสู่
นวัตกรรมพัฒนา 

      5,742.00  
บาท 

5,742.00  
บาท 

และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่  29 พ.ย.
62 

  - 

    เครื่อข่ายเข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืน 

          ต้อง
ครบถ้วน 

    

    เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.
2562 

                

                      
11 สำนักปลัด จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน

ป้องกันฯ 
 6,000.00   6,000.00  เฉพาะเจาะจ

ง 
นายสัมพัน  
ปัญญาวงค์ 

นายสัมพัน  
ปัญญาวงค์ 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
43/2563 

 - 

    (พนักงานประจำ
รถบรรทุกน้ำฯ) 

      6,000.00  
บาท 

6,000.00  
บาท 

และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่  29 พ.ย. 
62 

  

    เดือน ธันวาคม 2562           ต้อง
ครบถ้วน 

    

12 สำนักปลัด จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน
ป้องกันฯ 

 6,000.00   6,000.00  เฉพาะเจาะจ
ง 

นายสำรวย  ต้น
สาย 

นายสำรวย  ต้น
สาย 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
44/2563 

  

    (พนักงานขับ
รถบรรทุกน้ำฯ) 

      6,000.00  
บาท 

6,000.00  
บาท 

และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 29 พ.ย.
62 

  

    เดือนธันวาคม  2562           ต้อง
ครบถ้วน 

    - 

                      
13 กอง

การศึกษา 
จัดซื้ออาหารเสริม(นม)

โรงเรียน 
 

122,703.8
4  

 
122,703.8

4  

เฉพาะเจาะจ
ง 

สหกรณ์โคนม
วาริชภูมิ จำกัด 

สหกรณ์โคนม
วาริชภูมิ จำกัด 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

ใบสั่งซื้อเลขที ่
45/2563 

  



  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

13  แห่ง  เดือน 
ธันวาคม พ.ศ.2562 

      122,703.84 
บาท 

122,703.84 
บาท 

และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่  29 พ.ย.
62 

  - 

                ต้อง
ครบถ้วน 

    

                      
14 สำนักปลัด จ้างเหมาเช่าเครื่อง

ถ่ายเอกสาร 
 3,500.00   3,500.00  เฉพาะเจาะจ

ง 
หจก.นครซัพ

พลายเซอร์วิสโอ
เอ 

หจก.นครซัพ
พลายเซอร์วิสโอ

เอ 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
46/2563 

 - 

    เดือน ธันวาคม พ.ศ.
2562 

      3,500.00  
บาท 

3,500.00  
บาท 

และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 29 พ.ย.
62 

  

                ต้อง
ครบถ้วน 

    

15 สำนักปลัด จัดซื้อวัสดุงานบ้าน
งานครัว 

 1,200.00   1,200.00  เฉพาะเจาะจ
ง 

ร้านบ่างศรีวงศ์ ร้านบ่างศรีวงศ์ เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

ใบสั่งซื้อเลขที ่
47/2563 

  - 

    (น้ำดื่ม) อบต.คำ
สะอาด 

      1,200.00  
บาท 

1,200.00  
บาท 

และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 29 พ.ย.
62 

  

    เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.
2562 

          ต้อง
ครบถ้วน 

    

16 สำนักปลัด จัดซื้อหนังสือพิมพ์
รายวัน 

 4,650.00   4,650.00  เฉพาะเจาะจ
ง 

นายวีระพันธ์  
ไชยเลิศ 

นายวีระพันธ์  
ไชยเลิศ 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

ใบสั่งซื้อเลขที ่
48/2563 

  - 

    เดือน ธันวาคม  พ.ศ.
2562 

      4,650.00 บาท 4,650.00 บาท และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 29 พ.ย.
62 

  

                ต้อง
ครบถ้วน 

    



17 สำนักปลัด จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานกู้
ชีพ-กู้ภัย 

 
39,900.00  

 
39,900.00  

เฉพาะเจาะจ
ง 

นายสิวิทย์  ทอง
ไสย์ 

นายสิวิทย์  ทอง
ไสย์ 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
49/2563 

  

    เดือน  ธันวาคม พ.ศ.
2562 

      และทีมงาน และทีมงาน และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 29 พ.ย.
62 

  

            39,900.00 
บาท 

39,900.00 
บาท 

ต้อง
ครบถ้วน 

    - 

                      
18 กอง

การศึกษา 
จ้างเหมาเจ้าหน้าที่

รักษาความปลอดภัย 
 4,500.00   4,500.00  เฉพาะเจาะจ

ง 
นายอดุลย์เดช  

ชารินทร์ 
นายอดุลย์เดช  

ชารินทร์ 
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
50/2563 

  

  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ศพด.วัดอัมพวัน         4,500.00  
บาท 

4,500.00  
บาท 

และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 29 พ.ย..
62 

  

    เดือนธันวาคม 2562           ต้อง
ครบถ้วน 

    - 

19 กอง
การศึกษา 

จัดซื้อวัสดุงานบ้าน
งานครัว 

 1,200.00   1,200.00  เฉพาะเจาะจ
ง 

ร้านบ่างศรีวงศ์ ร้านบ่างศรีวงศ์ เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

ใบสั่งซื้อเลขที ่
51/2563 

  - 

  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

(น้ำดื่ม) ศพด.7 แห่ง       1,200.00  
บาท 

1,200.00  
บาท 

และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 29 พ.ย..
62 

  

    เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.
2562 

          ต้อง
ครบถ้วน 

    

20 กอง
การศึกษา 

จ้างเหมาเช่าเครื่อง
ถ่ายเอกสาร 

 3,500.00   3,500.00  เฉพาะเจาะจ
ง 

หจก.นครซัพ
พลายเซอร์วิสโอ

เอ 

หจก.นครซัพ
พลายเซอร์วิสโอ

เอ 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
52/2563 

 - 

  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เดือน ธันวาคม  พ.ศ.
2562 

      3,500.00  
บาท 

3,500.00  
บาท 

และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 29 พ.ย..
62 

  



                ต้อง
ครบถ้วน 

    

21 กองคลัง จ้างเหมาเช่าเครื่อง
ถ่ายเอกสาร 

 3,500.00   3,500.00  เฉพาะเจาะจ
ง 

หจก.นครซัพ
พลายเซอร์วิสโอ

เอ 

หจก.นครซัพ
พลายเซอร์วิสโอ

เอ 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
53/2563 

 - 

    เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.
2562 

      3,500.00  
บาท 

3,500.00  
บาท 

และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 29 พ.ย.
62 

  

                ต้อง
ครบถ้วน 

    

 
 


