
 

 
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด 
เรื่อง  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ประจำเดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.2563 

******************* 
  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.2563  ประจำเดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.2563 เพื่อให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกันรายละเอียดตามท้ายประกาศฉบับนี้ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

   ประกาศ  ณ  วันที่  5  เดือน  มิถุนายน พ.ศ.2563 

 

 

(นางทองพูล  บุญคง) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

แบบ  สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าสะอาด  อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 
 

วันที่  5  เดือน มิถุนายน    พ.ศ.2563 
 

ล ำดั
บท่ี 

เจำ้ของ
งบประมำณ 

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จำ้ง 

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ
จำ้ง 

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ี
คดัเลือก 

เลขท่ีและวนัท่ีของ ปัญหำ
และ 

และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือ
จำ้ง 

โดยสรุป สัญญำหรือขอ้ตกลง อุปสรร
ค 

      ในกำรซ้ือหรือจำ้ง   

1 ส ำนกัปลดั รำยงำนขอซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงและ
หล่อลื่น 

 30,000.00   30,000.00  เฉพำะเจำะจ
ง 

หจก.สว่ำงธนโชติ หจก.สว่ำงธนโชติ เป็นผูเ้สนอ
รำคำต ่ำสุด 

รำยงำนขอซ้ือท่ี สน.
71302/441 

 - 

    เดือน พฤษภำคม พ.ศ.2563       9,900.00 บำท 9,900.00 บำท และมีเอกสำร
ถูก 

ลงวนัท่ี 28 เมษำยน 
63 

  

                ตอ้งครบถว้น     

                      

2 กองช่ำง รำยงำนขอซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงและ
หล่อลื่น 

 10,000.00   10,000.00  เฉพำะเจำะจ
ง 

หจก.สว่ำงธนโชติ หจก.สว่ำงธนโชติ เป็นผูเ้สนอ
รำคำต ่ำสุด 

รำยงำนขอซ้ือท่ี สน.
71302/463 

  - 

    เดือน พฤษภำคม พ.ศ.2563       2,000.00 บำท 2,000.00 บำท และมีเอกสำร
ถูก 

ลงวนัท่ี 1 พ.ค.63   

                ตอ้งครบถว้น     

                      

3 กองสวสัดิกำร
สังคม 

จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน  6,820.00   6,820.00  เฉพำะเจำะจ
ง 

ร้ำนเพื่อนสกลสำขำสว่ำง
แดนดิน 

ร้ำนเพื่อนสกลสำขำสว่ำง
แดนดิน 

เป็นผูเ้สนอ
รำคำต ่ำสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

225/2563 

  - 



            6,820.00 บำท 6,820.00 บำท และมีเอกสำร
ถูก 

ลงวนัท่ี 7  พ.ค.63   

                ตอ้งครบถว้น     

4 กองคลงั จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  21,160.00   21,160.00  เฉพำะเจำะจ
ง 

หจก.นครซพัพลำย
เซอร์วิสโอเอ 

หจก.นครซพัพลำย
เซอร์วิสโอเอ 

เป็นผูเ้สนอ
รำคำต ่ำสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 
226/2563 

  - 

            21,160.00 บำท 21,160.00 บำท และมีเอกสำร
ถูก 

ลงวนัท่ี 7 พ.ค.63   

                ตอ้งครบถว้น     

5 กองคลงั จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน  23,040.00   23,040.00  เฉพำะเจำะจ
ง 

ร้ำนเพื่อนสกลสำขำสว่ำง
แดนดิน 

ร้ำนเพื่อนสกลสำขำสว่ำง
แดนดิน 

เป็นผูเ้สนอ
รำคำต ่ำสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 
227/2563 

  - 

            23,040.00 บำท 23,040.00 บำท และมีเอกสำร
ถูก 

ลงวนัท่ี 7  พ.ค.63   

                ตอ้งครบถว้น     

6 กองคลงั จำ้งเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อม  1,700.00   1,700.00  เฉพำะเจำะจ
ง 

หจก.นครซพัพลำย
เซอร์วิสโอเอ 

หจก.นครซพัพลำย
เซอร์วิสโอเอ 

เป็นผูเ้สนอ
รำคำต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 
228/2563 

  - 

    แซมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์       1,700.00 บำท 1,700.00 บำท และมีเอกสำร
ถูก 

ลงวนัท่ี 7 พ.ค.63   

    หมำยเลข 416-57-036           ตอ้งครบถว้น     

7 กองช่ำง โครงกำรก่อสร้ำงหอกระจำยข่ำย 
ม.2 

 200,000.00   162,311.49  e-

bidding 

กรวิรัตน์ มีเดีย หจก.แพตตินัม่ 2015 เป็นผูผ้ำ่นกำร
พิจำรณำ 

สัญญำเลขท่ี e-

bidding 06/2563 

  - 

  เงินสะสม 
 

      145,670.00 บำท 110,000.00 บำท ทำงเทคนิค
และเสนอ 

ลงวนัท่ี 8 พ.ค.63   

    
 

      หจก.สกลศิริศกัด์ิก่อสร้ำง   รำคำต ่ำสุด     

    
 

      120,000.00 บำท         

    
 

      หจก.ย่ิงเจริญช ำนำญกิจ         

    
 

      146,000.00 บำท         



    
 

      หจก.จนัทร์ภำนำน         

    
 

      169,000.00 บำท         

    
 

      หจก.วุฒิศกัด์ิ เอน็จิเนีย 
โฮม โซลูชัน่ส์ 

        

    
 

      143,000.00 บำท         

    
 

      หจก.แพตตินัม่ 2015         

    
 

      110,000.00 บำท         

    
 

                

8 กองช่ำง โครงกำรก่อสร้ำงหอกระจำยข่ำย 
ม.5 

 200,000.00   162,311.49  e-

bidding 

กรวิรัตน์ มีเดีย หจก.แพตตินัม่ 2015 เป็นผูผ้ำ่นกำร
พิจำรณำ 

สัญญำเลขท่ี e-

bidding 07/2563 

  - 

  เงินสะสม 
 

      145,670.00 บำท 110,000.00 บำท ทำงเทคนิค
และเสนอ 

ลงวนัท่ี 8 พ.ค.63   

    
 

      หจก.สกลศิริศกัด์ิก่อสร้ำง   รำคำต ่ำสุด     

    
 

      120,000.00 บำท         

    
 

      หจก.ย่ิงเจริญช ำนำญกิจ         

    
 

      146,000.00 บำท         

    
 

      หจก.จนัทร์ภำนำน         

    
 

      169,000.00 บำท         

    
 

      หจก.วุฒิศกัด์ิ เอน็จิเนีย 
โฮม โซลูชัน่ส์ 

        

    
 

      143,000.00 บำท         

    
 

      หจก.แพตตินัม่ 2015         

    
 

      110,000.00 บำท         



9 กองช่ำง โครงกำรก่อสร้ำงหอกระจำยข่ำย 
ม.6 

 200,000.00   162,311.49  e-

bidding 
กรวิรัตน์ มีเดีย หจก.แพตตินัม่ 2015 เป็นผูผ้ำ่นกำร

พิจำรณำ 
สัญญำเลขท่ี e-

bidding 08/2563 

  - 

  เงินสะสม 
 

      145,670.00 บำท 110,000.00 บำท ทำงเทคนิค
และเสนอ 

ลงวนัท่ี 8 พ.ค.63   

    
 

      หจก.สกลศิริศกัด์ิก่อสร้ำง   รำคำต ่ำสุด     

    
 

      120,000.00 บำท         

    
 

      หจก.ย่ิงเจริญช ำนำญกิจ         

    
 

      146,000.00 บำท         

    
 

      หจก.จนัทร์ภำนำน         

    
 

      160,000.00 บำท         

    
 

      หจก.วุฒิศกัด์ิ เอน็จิเนีย 
โฮม โซลูชัน่ส์ 

        

    
 

      143,000.00 บำท         

    
 

      หจก.แพตตินัม่ 2015         

    
 

      110,000.00 บำท         

                      

10 กองช่ำง โครงกำรก่อสร้ำงหอกระจำยข่ำย 
ม.7 

 200,000.00   162,311.49  e-

bidding 

กรวิรัตน์ มีเดีย หจก.แพตตินัม่ 2015 เป็นผูผ้ำ่นกำร
พิจำรณำ 

สัญญำเลขท่ี e-

bidding 09/2563 

  - 

  เงินสะสม 
 

      145,670.00 บำท 110,000.00 บำท ทำงเทคนิค
และเสนอ 

ลงวนัท่ี 8 พ.ค.63   

    
 

      หจก.สกลศิริศกัด์ิก่อสร้ำง   รำคำต ่ำสุด     

    
 

      120,000.00 บำท         

    
 

      หจก.ย่ิงเจริญช ำนำญกิจ         

    
 

      146,000.00 บำท         



    
 

      หจก.จนัทร์ภำนำน         

    
 

      160,000.00 บำท         

    
 

      หจก.วุฒิศกัด์ิ เอน็จิเนีย 
โฮม โซลูชัน่ส์ 

        

    
 

      143,000.00 บำท         

    
 

      หจก.แพตตินัม่ 2015         

    
 

      110,000.00 บำท         

11 กองช่ำง โครงกำรก่อสร้ำงหอกระจำยข่ำย 
ม.9 

 200,000.00   162,311.49  e-

bidding 

กรวิรัตน์ มีเดีย หจก.แพตตินัม่ 2015 เป็นผูผ้ำ่นกำร
พิจำรณำ 

สัญญำเลขท่ี e-

bidding 10/2563 

  - 

  เงินสะสม 
 

      145,670.00 บำท 110,000.00 บำท ทำงเทคนิค
และเสนอ 

ลงวนัท่ี 8 พ.ค.63   

    
 

      หจก.สกลศิริศกัด์ิก่อสร้ำง   รำคำต ่ำสุด     

    
 

      120,000.00 บำท         

    
 

      หจก.ย่ิงเจริญช ำนำญกิจ         

    
 

      146,000.00 บำท         

    
 

      หจก.จนัทร์ภำนำน         

    
 

      169,000.00 บำท         

    
 

      หจก.วุฒิศกัด์ิ เอน็จิเนีย 
โฮม โซลูชัน่ส์ 

        

    
 

      143,000.00 บำท         

    
 

      หจก.แพตตินัม่ 2015         

    
 

      110,000.00 บำท         

                      



12 กองช่ำง จำ้งเหมำซ่อมแซมฝำยแมว้  217,000.00   221,000.00  เฉพำะเจำะจ
ง 

หจก.เอส ซี วิศวกิจ หจก.เอส ซี วิศวกิจ เป็นผูเ้สนอ
รำคำต ่ำสุด 

สัญญำจำ้งเลขท่ี 

13/2563 

  - 

    และถนนช ำรุด ม.3,4,10,13       217,000.00 บำท 217,000.00 บำท และมีเอกสำร
ถูก 

ลงวนัท่ี 12 พ.ค.63   

                ตอ้งครบถว้น     

13 กองกำรศึกษำ จดัซ้ืออำหำรเสริม(นม)โรงเรียน  239,026.12   239,026.12  เฉพำะเจำะจ
ง 

สหกรณ์โคนมวำริชภูมิ 
จ ำกดั 

สหกรณ์โคนมวำริชภูมิ 
จ ำกดั 

เป็นผูเ้สนอ
รำคำต ่ำสุด 

สัญญำซ้ือขำยเลขท่ี 
01/2563 

  

  ศำสนำและ
วฒันธรรม 

13  แห่ง  เดือน พฤษภำคม 
พ.ศ.2563 

      239.026.12 บำท 239,026.12 บำท และมีเอกสำร
ถูก 

ลงวนัท่ี 12 พ.ค.63   - 

    นม ย ูเอช ที ชนิดกล่อง           ตอ้งครบถว้น     

14 กองช่ำง โครงกำรก่อสร้ำง ศพด.นำดินจ่ี
แสงตะวนั 

 

1,471,000.0

0  

 

1,437,319.32  

e-

bidding 

หจก.คิงส์คอบร้ำโกลด ์ หจก.คิงส์คอบร้ำโกลด ์ เป็นผูผ้ำ่นกำร
พิจำรณำ 

สัญญำเลขท่ี e-

bidding 11/2563 

  - 

  เงินเหลือจ่ำย หมู่ 6,9       1,290,000.00 บำท 1,290,000.00 บำท ทำงเทคนิค
และเสนอ 

ลงวนัท่ี 14 พ.ค.63   

    
 

      หจก.วรรณวนชั อินเตอร์
คอน 

  รำคำต ่ำสุด     

    
 

      1,296,500.00 บำท         

    
 

      หจก.ชยัมงคลมหำนคร
ก่อสร้ำง 

        

            1,400,000.00 บำท         - 

                      

15 กองช่ำง โครงกำรปรับปรุง  751,200.00   686,113.20  e-

bidding 

หจก.คิงส์คอบร้ำโกลด ์ หจก.คิงส์คอบร้ำโกลด ์ เป็นผูผ้ำ่นกำร
พิจำรณำ 

สัญญำเลขท่ี e-

bidding 12/2563 

  - 

  เงินเหลือจ่ำย ภูมิทศัน์หนองดูน       590,000.00 บำท 590,000.00 บำท ทำงเทคนิค
และเสนอ 

ลงวนัท่ี 14 พ.ค.63   

    (สวนหยอ่มเฉลิมพระเกียรติ)           รำคำต ่ำสุด     



    
 

                

                      

16 กองคลงั จำ้งเหมำจดัท ำตรำยำง  3,450.00   3,450.00  เฉพำะเจำะจ
ง 

ร้ำนมีสตำงค์ ร้ำนมีสตำงค์ เป็นผูเ้สนอ
รำคำต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 
229/2563 

  - 

            3,450.00 บำท 3,450.00 บำท และมีเอกสำร
ถูก 

ลงวนัท่ี 14  พ.ค..63   

                ตอ้งครบถว้น     

17 กองกำรศึกษำ จดัซ้ืออำหำรเสริม(นม)โรงเรียน  1,454.52   1,454.52  เฉพำะเจำะจ
ง 

สหกรณ์โคนมวำริชภูมิ 
จ ำกดั 

สหกรณ์โคนมวำริชภูมิ 
จ ำกดั 

เป็นผูเ้สนอ
รำคำต ่ำสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 
231/2563 

  

  ศำสนำและ
วฒันธรรม 

เพ่ิมเติม  เดือน พฤษภำคม พ.ศ.
2563 

      1,454.52 บำท 1,454.52 บำท และมีเอกสำร
ถูก 

ลงวนัท่ี 14 พ.ค.63   - 

    นม ย ูเอช ที ชนิดกล่อง           ตอ้งครบถว้น     

    
 

                

18 กองช่ำง โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.  490,000.00   439,990.69  เฉพำะเจำะจ
ง 

บริษทั เอน็เคพี  เซอร์วิส  

กรุ๊ป  จ ำกดั 
บริษทั เอน็เคพี  เซอร์วิส  

กรุ๊ป  จ ำกดั 
เป็นผูเ้สนอ
รำคำต ่ำสุด 

สัญญำเลขท่ี 14/2563   - 

    บำ้นหนองไผ ่ม.7       439,900.00 บำท 439,900.00 บำท และมีเอกสำร
ถูก 

ลงวนัท่ี 20 พ.ค..63   

                ตอ้งครบถว้น     

                      

19 กองคลงั โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต  

9,791,000.0

0  

 

10,822,363.5

5  

e-

bidding 

หจก.พรน ำพำ หจก.พรน ำพำ เป็นผูเ้สนอ
รำคำต ่ำสุด 

สัญญำเลขท่ีe-

bidding13/2563 

  - 

  เงินอุดหนุน
เฉพำะกิจ 

เสริมเหลก็ สน.ถ.053-10       5,990,000.00 บำท 5,990,000.00 บำท และมีเอกสำร
ถูก 

ลงวนัท่ี 20 พ.ค..63   

  ระบุ
วตัถุประสงค ์

            ตอ้งครบถว้น     



                      

20 กองคลงั โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต  

9,791,000.0

0  

 

10,822,636.5

5  

e-

bidding 

หจก.พรน ำพำ หจก.พรน ำพำ เป็นผูเ้สนอ
รำคำต ่ำสุด 

สัญญำเลขท่ีe-

bidding14/2563 

  - 

  เงินอุดหนุน
เฉพำะกิจ 

เสริมเหลก็ สน.ถ.053-11       6,090,000.00 บำท 6,090,000.00 บำท และมีเอกสำร
ถูก 

ลงวนัท่ี 20 พ.ค..63   

  ระบุ
วตัถุประสงค ์

            ตอ้งครบถว้น     

                      

21 ส ำนกัปลดั จดัซ้ือวสัดุวิทยำศำสตร์หรือ  61,500.00   61,500.00  เฉพำะเจำะจ
ง 

บริษทัพนัธ์สวสัด์ิ เคมเทค 
จ ำกดั 

บริษทัพนัธ์สวสัด์ิ เคมเทค 
จ ำกดั 

เป็นผูเ้สนอ
รำคำต ่ำสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 
233/2563 

  - 

    กำรแพทย(์ทรำย,น ้ำยำพุ่นยงุ)       61,500.00 บำท 61,500.00 บำท และมีเอกสำร
ถูก 

ลงวนัท่ี 21 พ.ค..63   

                ตอ้งครบถว้น     

                      

22 กองช่ำง โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.  487,000.00   478,881.45  เฉพำะเจำะจ
ง 

หจก.บุญโชค หจก.บุญโชค เป็นผูเ้สนอ
รำคำต ่ำสุด 

สัญญำเลขท่ี 

15/2563 

  - 

    บำ้นดงจนัทู หมู่ท่ี 2       478,000.00  บำท 478,000.00  บำท และมีเอกสำร
ถูก 

ลงวนัท่ี 28 พ.ค..63   

                ตอ้งครบถว้น     

                      

23 กองช่ำง โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.  495,000.00   445,199.26  เฉพำะเจำะจ
ง 

หจก.ส.โชคไพศำล หจก.ส.โชคไพศำล เป็นผูเ้สนอ
รำคำต ่ำสุด 

สัญญำเลขท่ี 

16/2563 

  - 

    บำ้นปลวก หมู่ท่ี 4       445,000.00  บำท 445,000.00  บำท และมีเอกสำร
ถูก 

ลงวนัท่ี 29 พ.ค..63   

                ตอ้งครบถว้น     



                      

24 ส ำนกัปลดั จำ้งเหมำผูป้ฏิบติังำนกูชี้พ-กูภ้ยั  6,600.00   6,600.00  เฉพำะเจำะจ
ง 

นำยสุวิทย ์ ทองไสย ์ นำยสุวิทย ์ ทองไสย ์ เป็นผูเ้สนอ
รำคำต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 

234/2563 

  

    เดือนมิถุนำยนพ.ศ.2563       6,600.00 บำท 6,600.00 บำท และมีเอกสำร
ถูก 

ลงวนัท่ี 29 พ.ค.63   

    (นำยสุวิทย ์ ทองไสย)์           ตอ้งครบถว้น     - 

                      

25 ส ำนกัปลดั จำ้งเหมำผูป้ฏิบติังำนป้องกนัฯ  6,000.00   6,000.00  เฉพำะเจำะจ
ง 

นำยส ำรวย  ตน้สำย นำยส ำรวย  ตน้สำย เป็นผูเ้สนอ
รำคำต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 

235/2563 

  

    (พนกังำนขบัรถบรรทุกน ้ำฯ)       6,000.00  บำท 6,000.00  บำท และมีเอกสำร
ถูก 

ลงวนัท่ี 29 พ.ค.63   

    เดือน มิถุนำยน  2563           ตอ้งครบถว้น     - 

                      

26 ส ำนกัปลดั จำ้งเหมำผูป้ฏิบติังำนป้องกนัฯ  6,000.00   6,000.00  เฉพำะเจำะจ
ง 

นำยสัมพนั  ปัญญำวงค์ นำยสัมพนั  ปัญญำวงค์ เป็นผูเ้สนอ
รำคำต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 
236/2563 

  

    (พนกังำนประจ ำรถบรรทุกน ้ำฯ)       6,000.00  บำท 6,000.00  บำท และมีเอกสำร
ถูก 

ลงวนัท่ี  29 พ.ค.63   - 

    เดือน มิถุนำยน 2563           ตอ้งครบถว้น     

27 ส ำนกัปลดั จำ้งเหมำผูป้ฏิบติังำนแม่บำ้น  6,000.00   6,000.00  เฉพำะเจำะจ
ง 

นำงเวียง  ไก่ขนั นำงเวียง  ไก่ขนั เป็นผูเ้สนอ
รำคำต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 

237/2563 

 - 

    เดือน มิถุนำยน พ.ศ.2563       6,000.00  บำท 6,000.00  บำท และมีเอกสำร
ถูก 

ลงวนัท่ี  29 พ.ค.63   

    
 

          ตอ้งครบถว้น     

                      

28 ส ำนกัปลดั จำ้งเหมำผูป้ฏิบติังำนกูชี้พ-กูภ้ยั  3,600.00   3,600.00  เฉพำะเจำะจ
ง 

นำยชนญัญู  เพลินจิตร์ นำยชนญัญู  เพลินจิตร์ เป็นผูเ้สนอ
รำคำต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 
238/2563 

  



    เดือน มิถุนำยน 2563       3,600.00 บำท 3,600.00 บำท และมีเอกสำร
ถูก 

ลงวนัท่ี 29 พ.ค. 63   

    (นำยชนญัญู  เพลินจิตร์)           ตอ้งครบถว้น     - 

                      

                      

29 ส ำนกัปลดั จำ้งเหมำผูป้ฏิบติังำนกูชี้พ-กูภ้ยั  3,300.00   3,300.00  เฉพำะเจำะจ
ง 

นำยจ ำลอง  สืบสม นำยจ ำลอง สืบสม เป็นผูเ้สนอ
รำคำต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 
239/2563 

  

    เดือน มิถุนำยน 2563       3,300.00 บำท 3,300.00 บำท และมีเอกสำร
ถูก 

ลงวนัท่ี 29 พ.ค. 63   

    (นำยจ ำลอง  สืบสม)           ตอ้งครบถว้น     - 

                      

30 ส ำนกัปลดั จำ้งเหมำผูป้ฏิบติังำนกูชี้พ-กูภ้ยั  3,600.00   3,600.00  เฉพำะเจำะจ
ง 

นำยเกษี  แสงกลำ้ นำยเกษี  แสงกลำ้ เป็นผูเ้สนอ
รำคำต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 
240/2563 

  

    เดือน มิถุนำยน  พ.ศ.2563       3,600.00 บำท 3,600.00 บำท และมีเอกสำร
ถูก 

ลงวนัท่ี 29 พ.ค. 63   

    (นำยเกษ ี แสงกลำ้)           ตอ้งครบถว้น     - 

                      

31 ส ำนกัปลดั จำ้งเหมำผูป้ฏิบติังำนกูชี้พ-กูภ้ยั  3,300.00   3,300.00  เฉพำะเจำะจ
ง 

นำยวิทย ์ ดงหิงษ ์ นำยสิวิทย ์ ทองไสย ์ เป็นผูเ้สนอ
รำคำต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 
241/2563 

  

    เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2563       3,300.00 บำท 3,300.00 บำท และมีเอกสำร
ถูก 

ลงวนัท่ี 29 พ.ค. 63   

    (นำยวิทย ์ ดงหิงษ)์           ตอ้งครบถว้น     - 

                      

32 ส ำนกัปลดั จำ้งเหมำผูป้ฏิบติังำนกูชี้พ-กูภ้ยั  3,300.00   3,300.00  เฉพำะเจำะจ
ง 

นำยอนุวชัร์  ตน้สำย นำยอนุวชัร์  ตน้สำย เป็นผูเ้สนอ
รำคำต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 
242/2563 

  



    เดือน มิถุนำยน 2563       3,300.00 บำท 3,300.00 บำท และมีเอกสำร
ถูก 

ลงวนัท่ี 29 พ.ค.63   

    (นำยอนุวชัร์  ตน้สำย)           ตอ้งครบถว้น     - 

                      

33 ส ำนกัปลดั จำ้งเหมำผูป้ฏิบติังำนกูชี้พ-กูภ้ยั  3,600.00   3,600.00  เฉพำะเจำะจ
ง 

นำงหนูแดง  สำยสิงห์ นำงหนูแดง  สำยสิงห์ เป็นผูเ้สนอ
รำคำต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 
243/2563 

  

    เดือน มิถุนำยน 2563       3,600.00 บำท 3,600.00 บำท และมีเอกสำร
ถูก 

ลงวนัท่ี 29 พ.ค.63   

    (นำงหนูแดง  สำยสิงห์)           ตอ้งครบถว้น     - 

                      

34 ส ำนกัปลดั จำ้งเหมำผูป้ฏิบติังำนกูชี้พ-กูภ้ยั  3,600.00   3,600.00  เฉพำะเจำะจ
ง 

นำงเลี้ยม  บุญสำร นำงเลี้ยม  บุญสำร เป็นผูเ้สนอ
รำคำต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 
244/2563 

  

    เดือน มิถุนำยน 2563       3,600.00 บำท 3,600.00 บำท และมีเอกสำร
ถูก 

ลงวนัท่ี 29 พ.ค. 63   

    (นำงเลี้ยม  บุญสำร)           ตอ้งครบถว้น     - 

                      

35 ส ำนกัปลดั จำ้งเหมำผูป้ฏิบติังำนกูชี้พ-กูภ้ยั  3,900.00   3,900.00  เฉพำะเจำะจ
ง 

นำงนอ้ม  โซ่เงิน นำงนอ้ม  โซ่เงิน เป็นผูเ้สนอ
รำคำต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 
245/2563 

  

    เดือนมิถุนำยนพ.ศ. 2563       3,900.00 บำท 3,900.00 บำท และมีเอกสำร
ถูก 

ลงวนัท่ี 29 พ.ค. 63   

    (นำงน้อม  โซ่เงิน)           ตอ้งครบถว้น     - 

                      

36 ส ำนกัปลดั จำ้งเหมำผูป้ฏิบติังำนกูชี้พ-กูภ้ยั  3,600.00   3,600.00  เฉพำะเจำะจ
ง 

นำงสำวสุกี  สมวงศ์ นำงสำวสุกี  สมวงศ์ เป็นผูเ้สนอ
รำคำต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 
246/2563 

  

    เดือน มิถุนำยน 2563       3,600.00 บำท 3,600.00 บำท และมีเอกสำร
ถูก 

ลงวนัท่ี 29 พ.ค.63   



    (นำงสำวสุกี  สมวงศ)์           ตอ้งครบถว้น     - 

                      

37 กองกำรศึกษำ จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ท่ีรักษำควำม
ปลอดภยั 

 4,500.00   4,500.00  เฉพำะเจำะจ
ง 

นำยอดุลยเ์ดช  ชำรินทร์ นำยอดุลยเ์ดช  ชำรินทร์ เป็นผูเ้สนอ
รำคำต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 
247/2563 

  

  ศำสนำและ
วฒันธรรม 

ศพด.วดัอมัพวนั         4,500.00  บำท 4,500.00  บำท และมีเอกสำร
ถูก 

ลงวนัท่ี  29 พ.ค.63   

    เดือน มิถุนำยน พ.ศ.2563           ตอ้งครบถว้น     - 

                      

38 ส ำนกัปลดั จำ้งเหมำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร  3,500.00   3,500.00  เฉพำะเจำะจ
ง 

หจก.นครซพัพลำย
เซอร์วิสโอเอ 

หจก.นครซพัพลำย
เซอร์วิสโอเอ 

เป็นผูเ้สนอ
รำคำต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 

248/2563 

  

    เดือน มิถุนำยน  2563       3,500.00  บำท 3,500.00  บำท และมีเอกสำร
ถูก 

ลงวนัท่ี 29 พ.ค. 63   

                ตอ้งครบถว้น     - 

                      

39 กองกำรศึกษำ จำ้งเหมำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร  3,500.00   3,500.00  เฉพำะเจำะจ
ง 

หจก.นครซพัพลำย
เซอร์วิสโอเอ 

หจก.นครซพัพลำย
เซอร์วิสโอเอ 

เป็นผูเ้สนอ
รำคำต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 

249/2563 

  

  ศำสนำและ
วฒันธรรม 

เดือน มิถุนำยน 2563       3,500.00  บำท 3,500.00  บำท และมีเอกสำร
ถูก 

ลงวนัท่ี 29 พ.ค.63   

                ตอ้งครบถว้น     - 

                      

40 ส ำนกัปลดั จดัซ้ือหนงัสือพิมพ ์  4,500.00   4,500.00  เฉพำะเจำะจ
ง 

นำยวีระพนัธ์  ไชยเลิศ นำยวีระพนัธ์  ไชยเลิศ เป็นผูเ้สนอ
รำคำต ่ำสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

250/2563 

  

    เดือน มิถุนำยน พ.ศ.2563       4,500.00 บำท 4,500.00 บำท และมีเอกสำร
ถูก 

ลงวนัท่ี  29 พ.ค.63   - 

                ตอ้งครบถว้น     

                      



41 ส ำนกัปลดั จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว  2,350.00   2,350.00  เฉพำะเจำะจ
ง 

ร้ำนบ่ำงศรีวงศ์ ร้ำนบ่ำงศรีวงศ์ เป็นผูเ้สนอ
รำคำต ่ำสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

251/2563 

  - 

    (น ้ำด่ืม) อบต.ค ำสะอำด       2,350.00 บำท 2,350.00 บำท และมีเอกสำร
ถูก 

ลงวนัท่ี 29 พ.ค.63   

    เดือน มิถุนำยน 2563           ตอ้งครบถว้น     

42 กองคลงั จำ้งเหมำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร  3,500.00   3,500.00  เฉพำะเจำะจ
ง 

หจก.นครซพัพลำย
เซอร์วิสโอเอ 

หจก.นครซพัพลำย
เซอร์วิสโอเอ 

เป็นผูเ้สนอ
รำคำต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 
252/2563 

  

    เดือน มิถุนำยน 2563       3,500.00  บำท 3,500.00  บำท และมีเอกสำร
ถูก 

ลงวนัท่ี 29 พ.ค.63   

                ตอ้งครบถว้น     - 

                      

 


