
 
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด 
เรื่อง  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ประจำเดือน  กุมภาพันธ์  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  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2563 เพื่อให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกันรายละเอียดตามท้ายประกาศฉบับนี้ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

   ประกาศ  ณ  วันที่  3  เดือน  มีนาคม พ.ศ.2563 

 

 

(นางทองพูล  บุญคง) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



          
แบบ  สขร.1 

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด  อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 
 

วันที ่ 3   เดือน  มีนาคม  พ.ศ.2563 
 

ลำดั
บที ่

เจ้าของ
งบประมาณ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่
คัดเลือก 

เลขที่และวันที่ของ ปัญหา
และ 

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง 

โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง อุปสร
รค 

      ในการซื้อหรือจ้าง   
1 สำนักปลัด รายงานขอซื้อวัสดุ

เชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
 

30,000.0
0  

 
30,000.0

0  

เฉพาะเจา
ะจง 

หจก.สว่างธนโชต ิ หจก.สว่างธนโชต ิ เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

รายงานขอซื้อที่ สน.
71302/093 

 - 

    เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2563 

      11,295 บาท 11,295 บาท และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 30 ม.ค.63   

                ต้อง
ครบถ้วน 

    

                      
2 กองช่าง รายงานขอซื้อวัสดุ

เชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
 

10,000.0
0  

 
10,000.0

0  

เฉพาะเจา
ะจง 

หจก.สว่างธนโชต ิ หจก.สว่างธนโชต ิ เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

รายงานขอซื้อที่ สน.
71302/096  

  - 

    เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2563 

      4,200.00 บาท 4,200.00 บาท และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 30 ม.ค.63   



                ต้อง
ครบถ้วน 

    

                      
3 กองคลัง จ้างเหมาบำรุงรักษา

และซ่อมแซม 
 2,100.00   2,100.00  เฉพาะเจา

ะจง 
หจก.นครซัพพลาย

เซอร์วิสโอเอ 
หจก.นครซัพพลาย

เซอร์วิสโอเอ 
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
108/2563 

  - 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์ 

      2,100.00 บาท 2,100.00 บาท และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 6 
กุมภาพันธ์ 63 

  

    Brother หมายเลข 
479-56-010 

          ต้อง
ครบถ้วน 

    

                      
4 กองคลัง จ้างเหมาทำป้ายไวนิล  1,760.00   1,760.00  เฉพาะเจา

ะจง 
ร้านโอเค ดีไซน์ ร้านโอเค ดีไซน์ เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ำสุด 
ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
109/2563 

  - 

    ประชาสัมพันธ์การรับ
ชำระภาษี 

      1,760.00 บาท 1,760.00 บาท และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 13 
กุมภาพันธ์ 63 

  

    ประจำปี 2563           ต้อง
ครบถ้วน 

    

                      
5 กองคลัง จัดซื้อครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 
 

24,600.0
0  

 
24,600.0

0  

เฉพาะเจา
ะจง 

บริษัทแอดไวซ์สว่าง
แดนดิน จำกัด 

บริษัทแอดไวซ์สว่าง
แดนดิน จำกัด 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
110/2563 

  - 

  (เงินเหลือ
จ่าย) 

 -เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค 

      24,600.00 บาท 24,600.00 บาท และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 13 
กุมภาพันธ์ 63 

  

     -เครื่องพิมพ์           ต้อง
ครบถ้วน 

    



                      
6 กองช่าง จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและ

วิทยุ 
 

28,770.0
0  

 
28,770.0

0  

เฉพาะเจา
ะจง 

ร้านโชคอำนวยการ
ไฟฟ้า 

ร้านโชคอำนวยการ
ไฟฟ้า 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
111/2563 

  - 

     จำนวน 7 รายการ       (นางนิตยา  ถูกดี) (นางนิตยา  ถูกดี) และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 13 
กุมภาพันธ์ 63 

  

            28,770.00 บาท 28,770.00 บาท ต้อง
ครบถ้วน 

    

                      
7 กองช่าง โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. 
 

490,000.
00  

 
445,199.

26  

เฉพาะเจา
ะจง 

หจก.ส.โชคไพศาล หจก.ส.โชคไพศาล เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 
05/2563 

  - 

    สายนามั้ง บ้านแสง
ตะวัน หมู่ที่ 9 

      450,000.00 
บาท 

450,000.00 
บาท 

และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 14 
กุมภาพันธ์ 63 

  

                ต้อง
ครบถ้วน 

    

                      
8 กองช่าง โครงการซ่อมแซม

ลูฝกรัง  
 

115,000.
00  

 
116,379.

69  

เฉพาะเจา
ะจง 

หจก.วิโรจน ์ หจก.วิโรจน ์ เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 
06/2563 

  - 

    สายหนองกุงบ้านคำ
สะอาดพัฒนา  

      115,000.00 
บาท 

115,000.00 
บาท 

และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 14 
กุมภาพันธ์ 63 

  

     หมู่ที่ 12           ต้อง
ครบถ้วน 

    

                      



9 กอง
การศึกษา 

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
หมู่บ้าน  

 
98,000.0

0  

 
98,000.0

0  

เฉพาะเจา
ะจง 

หจก.เพ่ือนแท้
สปอร์ต 

หจก.เพ่ือนแท้
สปอร์ต 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
113/2563 

  - 

    ปีงบประมาณ 2563       97,743.00 บาท 97,743.00 บาท และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 20 
กุมภาพันธ์ 63 

  

                ต้อง
ครบถ้วน 

    

                      
10 กองช่าง โครงการซ่อมแซมฝาย

น้ำล้น  
 

123,000.
00  

 
123,836.

68  

เฉพาะเจา
ะจง 

หจก.เอส ซี วิศวกิจ หจก.เอส ซี วิศวกิจ เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 
07/2563 

  - 

    หมู่ที่ 2,5,6 ,9,11       123,000.00 
บาท 

123,000.00 
บาท 

และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่  19 
กุมภาพันธ์ 63 

  

                ต้อง
ครบถ้วน 

    

                      
11 สำนักปลัด จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรค

พิษสุนัขบ้า 
 

45,000.0
0  

 
45,000.0

0  

เฉพาะเจา
ะจง 

หจก.เพ่ิมทรัพย์  
เจริญภัณฑ์ 

หจก.เพ่ิมทรัพย์  
เจริญภัณฑ์ 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

ใบสั่งซื้อเลขที ่
114/2563 

  - 

    ประจำปีงบประมาณ 
2563 

      45,000.00 บาท 45,000.00 บาท และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 63 

  

                ต้อง
ครบถ้วน 

    

                      



12 สำนักปลัด จัดซื้ออุปกรณ์การฉีด
วัคซีน 

 9,000.00   9,000.00  เฉพาะเจา
ะจง 

หจก.เพ่ิมทรัพย์  
เจริญภัณฑ์ 

หจก.เพ่ิมทรัพย์  
เจริญภัณฑ์ 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
115/2563 

  - 

            9,000.00 บาท 9,000.00 บาท และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 63 

  

                ต้อง
ครบถ้วน 

    

                      
13 กองคลัง โครงการขยายเขต

ประปา ม.13 
 

491,000.
00  

 
436,731.

29  

เฉพาะเจา
ะจง 

หจก.บุญโชค หจก.บุญโชค เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 
08/2563 

  - 

  (จ่ายขาด
เงินสะสม) 

        436,000.00 
บาท 

436,000.00 
บาท 

และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 63 

  

                ต้อง
ครบถ้วน 

    

                      
14 กองคลัง จ้างเหมาเจาะบ่อ

บาดาล  
 

165,000.
00  

 
165,712.

95  

เฉพาะเจา
ะจง 

หจก.ปานฉัตร หจก.ปานฉัตร เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 
09/2563 

  - 

  (จ่ายขาด
เงินสะสม) 

บ้านคำสะอาด 2 หมู่ที่ 
8 

      165,000.00 
บาท 

165,000.00 
บาท 

และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 63 

  

                ต้อง
ครบถ้วน 

    

                      



15 สำนักปลัด จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน
แม่บ้าน 

 6,000.00   6,000.00  เฉพาะเจา
ะจง 

นางเวียง  ไก่ขัน นางเวียง  ไก่ขัน เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
116/2563 

 - 

    เดือนมีนาคม 2563       6,000.00  บาท 6,000.00  บาท และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่  28 
กุมภาพันธ์ 63 

  

                ต้อง
ครบถ้วน 

    

16 กอง
การศึกษา 

จัดซื้ออาหารเสริม(นม)
โรงเรียน 

 
143,292.

66  

 
143,292.

66  

เฉพาะเจา
ะจง 

สหกรณ์โคนมวาริช
ภูม ิจำกัด 

สหกรณ์โคนมวาริช
ภูม ิจำกัด 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

สัญญาซื้อขายเลขที ่
117/2563 

  

  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

13  แห่ง  เดือน 
มีนาคม พ.ศ.2563 

      143,292.66 
บาท 

143,292.66 
บาท 

และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 28 ก.พ.63   - 

                ต้อง
ครบถ้วน 

    

                      
17 สำนักปลัด จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน

ป้องกันฯ 
 6,000.00   6,000.00  เฉพาะเจา

ะจง 
นายสำรวย  ต้นสาย นายสำรวย  ต้นสาย เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ำสุด 
ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
118/2563 

  

    (พนักงานขับรถบรรทุก
น้ำฯ) 

      6,000.00  บาท 6,000.00  บาท และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 63 

  

    เดือน มีนาคม  2563           ต้อง
ครบถ้วน 

    - 

                      
18 สำนักปลัด จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน

ป้องกันฯ 
 6,000.00   6,000.00  เฉพาะเจา

ะจง 
นายสัมพัน  ปัญญา

วงค ์
นายสัมพัน  ปัญญา

วงค ์
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
119/2563 

  

    (พนักงานประจำ
รถบรรทุกน้ำฯ) 

      6,000.00  บาท 6,000.00  บาท และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่  28 
กุมภาพันธ์ 63 

  - 



    เดือน มีนาคม  2563           ต้อง
ครบถ้วน 

    

                      
19 กอง

การศึกษา 
จัดซื้ออาหารเสริม(นม)

โรงเรียน 
 

243,280.
20  

 
243,280.

20  

เฉพาะเจา
ะจง 

สหกรณ์โคนมวาริช
ภูม ิจำกัด 

สหกรณ์โคนมวาริช
ภูม ิจำกัด 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

สัญญาซื้อขายเลขที ่
120/2563 

  

  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

13  แห่ง  เดือน 
มีนาคม พ.ศ.2563 

      243,280.20 
บาท 

243,280.20 
บาท 

และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 28 ก.พ.63   - 

    ก่อนปิดภาคเรียน 
2/2562 

          ต้อง
ครบถ้วน 

    

    นม ยู เอช ที ชนิดกล่อง                 
20 สำนักปลัด จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่าย

เอกสาร 
 3,500.00   3,500.00  เฉพาะเจา

ะจง 
หจก.นครซัพพลาย

เซอร์วิสโอเอ 
หจก.นครซัพพลาย

เซอร์วิสโอเอ 
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
121/2563 

  

    เดือน มีนาคม  2563       3,500.00  บาท 3,500.00  บาท และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 63 

  

                ต้อง
ครบถ้วน 

    - 

                      
21 สำนักปลัด จัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน

ครัว 
 1,200.00   1,200.00  เฉพาะเจา

ะจง 
ร้านบ่างศรีวงศ์ ร้านบ่างศรีวงศ์ เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ำสุด 
ใบสั่งซื้อเลขที ่
122/2563 

  - 

    (น้ำดื่ม) อบต.คำสะอาด       1,200.00  บาท 1,200.00  บาท และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 28  
กุมภาพันธ์.63 

  

    เดือน  มีนาคม 2563           ต้อง
ครบถ้วน 

    



                      
22 สำนักปลัด จัดซื้อหนังสือพิมพ์  4,650.00   4,650.00  เฉพาะเจา

ะจง 
นายวีระพันธ์  ไชย

เลิศ 
นายวีระพันธ์  ไชย

เลิศ 
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

ใบสั่งซื้อเลขที ่
123/2563 

  

    เดือน  มีนาคม พ.ศ.
2563 

      4,650.00 บาท 4,650.00 บาท และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่  28 
กุมภาพันธ์ 63 

  - 

                ต้อง
ครบถ้วน 

    

                      
23 กอง

การศึกษา 
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน

ครัว 
 900.00   900.00  เฉพาะเจา

ะจง 
ร้านบ่างศรีวงศ์ ร้านบ่างศรีวงศ์ เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ำสุด 
ใบสั่งซื้อเลขที ่
124/2563 

  - 

  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

(น้ำดื่ม) ศพด.7 แห่ง       900.00 บาท 900.00 บาท และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 28 
กุมภาพันธ์.63 

  

    เดือน มีนาคม 2563           ต้อง
ครบถ้วน 

    

                      
24 กอง

การศึกษา 
จ้างเหมาเจ้าหน้าที่

รักษาความปลอดภัย 
 4,500.00   4,500.00  เฉพาะเจา

ะจง 
นายอดุลย์เดช  ชา

รินทร์ 
นายอดุลย์เดช  ชา

รินทร์ 
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
125/2563 

  

  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ศพด.วัดอัมพวัน         4,500.00  บาท 4,500.00  บาท และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่  28  
กุมภาพันธ์.63 

  

    เดือน มีนาคม พ.ศ.
2563 

          ต้อง
ครบถ้วน 

    - 

                      
25 กอง

การศึกษา 
จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่าย

เอกสาร 
 3,500.00   3,500.00  เฉพาะเจา

ะจง 
หจก.นครซัพพลาย

เซอร์วิสโอเอ 
หจก.นครซัพพลาย

เซอร์วิสโอเอ 
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
126/2563 

  



  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เดือน มีนาคม 2563       3,500.00  บาท 3,500.00  บาท และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 28  
กุมภาพันธ์ 63 

  

                ต้อง
ครบถ้วน 

    - 

                      
26 กองคลัง จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่าย

เอกสาร 
 3,500.00   3,500.00  เฉพาะเจา

ะจง 
หจก.นครซัพพลาย

เซอร์วิสโอเอ 
หจก.นครซัพพลาย

เซอร์วิสโอเอ 
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
127/2563 

  

    เดือน มีนาคม 2563       3,500.00  บาท 3,500.00  บาท และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 28  
กุมภาพันธ์ 63 

  

                ต้อง
ครบถ้วน 

    - 

                      
27 สำนักปลัด จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานกู้

ชีพ-กู้ภัย 
 6,600.00   6,600.00  เฉพาะเจา

ะจง 
นายสิวิทย์  ทองไสย์ นายสิวิทย์  ทองไสย์ เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ำสุด 
ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
128/2563 

  

    เดือนมีนาคม พ.ศ.
2563 

      6,600.00 บาท 6,600.00 บาท และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 63 

  

    (นายสุวิทย์  ทองไสย์)           ต้อง
ครบถ้วน 

    - 

                      
28 สำนักปลัด จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานกู้

ชีพ-กู้ภัย 
 3,300.00   3,300.00  เฉพาะเจา

ะจง 
นายชนัญญู  เพลิน

จิตร์ 
นายชนัญญู  เพลิน

จิตร์ 
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
129/2563 

  

    เดือนมีนาคม พ.ศ.
2563 

      3,300.00 บาท 3,300.00 บาท และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 63 

  



    (นายชนัญญู  เพลิน
จิตร์) 

          ต้อง
ครบถ้วน 

    - 

                      
29 สำนักปลัด จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานกู้

ชีพ-กู้ภัย 
 3,300.00   3,300.00  เฉพาะเจา

ะจง 
นายวิทย์  ดงหิงษ์ นายสิวิทย์  ทองไสย์ เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ำสุด 
ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
130/2563 

  

    เดือนมีนาคม พ.ศ.
2563 

      3,300.00 บาท 3,300.00 บาท และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 63 

  

    (นายวิทย์  ดงหิงษ์)           ต้อง
ครบถ้วน 

    - 

                      
30 สำนักปลัด จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานกู้

ชีพ-กู้ภัย 
 3,300.00   3,300.00  เฉพาะเจา

ะจง 
นายเกษ ี แสงกล้า นายเกษ ี แสงกล้า เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ำสุด 
ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
131/2563 

  

    เดือนมีนาคม พ.ศ.
2563 

      3,300.00 บาท 3,300.00 บาท และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 63 

  

    (นายเกษ ี แสงกล้า)           ต้อง
ครบถ้วน 

    - 

                      
31 สำนักปลัด จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานกู้

ชีพ-กู้ภัย 
 3,300.00   3,300.00  เฉพาะเจา

ะจง 
นายจำลอง  สืบสม นายจำลอง สืบสม เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ำสุด 
ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
132/2563 

  

    เดือนมีนาคม พ.ศ.
2563 

      3,300.00 บาท 3,300.00 บาท และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 63 

  

    (นายจำลอง  สืบสม)           ต้อง
ครบถ้วน 

    - 

                      



32 สำนักปลัด จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานกู้
ชีพ-กู้ภัย 

 3,600.00   3,600.00  เฉพาะเจา
ะจง 

นายอนุวัชร์  ต้น
สาย 

นายอนุวัชร์  ต้น
สาย 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
133/2563 

  

    เดือนมีนาคม พ.ศ.
2563 

      3,600.00 บาท 3,600.00 บาท และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 63 

  

    (นายอนุวัชร์  ต้นสาย)           ต้อง
ครบถ้วน 

    - 

                      
33 สำนักปลัด จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานกู้

ชีพ-กู้ภัย 
 3,300.00   3,300.00  เฉพาะเจา

ะจง 
นายบัวลัย  โสภา

พันธ์ 
นายบัวลัย  โสภา

พันธ์ 
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
134/2563 

  

    เดือนมีนาคม พ.ศ.
2563 

      3,300.00 บาท 3,300.00 บาท และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 63 

  

    (นายบัวลัย  โสภาพันธ์)           ต้อง
ครบถ้วน 

    - 

                      
34 สำนักปลัด จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานกู้

ชีพ-กู้ภัย 
 3,300.00   3,300.00  เฉพาะเจา

ะจง 
นางหนูแดง  สาย

สิงห์ 
นางหนูแดง  สาย

สิงห์ 
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
135/2563 

  

    เดือนมีนาคม พ.ศ.
2563 

      3,300.00 บาท 3,300.00 บาท และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 63 

  

    (นางหนูแดง  สายสิงห์)           ต้อง
ครบถ้วน 

    - 

                      
35 สำนักปลัด จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานกู้

ชีพ-กู้ภัย 
 3,300.00   3,300.00  เฉพาะเจา

ะจง 
นางเลี้ยม  บุญสาร นางเลี้ยม  บุญสาร เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ำสุด 
ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
136/2563 

  



    เดือนมีนาคม พ.ศ.
2563 

      3,300.00 บาท 3,300.00 บาท และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 63 

  

    (นางเลี้ยม  บุญสาร)           ต้อง
ครบถ้วน 

    - 

                      
36 สำนักปลัด จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานกู้

ชีพ-กู้ภัย 
 3,300.00   3,300.00  เฉพาะเจา

ะจง 
นางน้อม  โซ่เงิน นางน้อม  โซ่เงิน เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ำสุด 
ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
137/2563 

  

    เดือนมีนาคม พ.ศ.
2563 

      3,300.00 บาท 3,300.00 บาท และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 63 

  

    (นางน้อม  โซ่เงิน)           ต้อง
ครบถ้วน 

    - 

                      
37 สำนักปลัด จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานกู้

ชีพ-กู้ภัย 
 3,600.00   3,600.00  เฉพาะเจา

ะจง 
นางสาวสุกี  สมวงศ ์ นางสาวสุกี  สมวงศ ์ เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ำสุด 
ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
138/2563 

  

    เดือนมีนาคม พ.ศ.
2563 

      3,600.00 บาท 3,600.00 บาท และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 63 

  

    (นางสาวสุกี  สมวงศ์)           ต้อง
ครบถ้วน 

    - 

 
 


