
 

 
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด 
เรื่อง  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ประจำเดือน  ตุลาคม  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  ตุลาคม  พ.ศ.2562 เพื่อให้ประชาชนทราบ
โดยทั่วกันรายละเอียดตามท้ายประกาศฉบับนี้ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

   ประกาศ  ณ  วันที่  8  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ.2562 

 

 

(นางทองพูล  บุญคง) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

แบบ  สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2562 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าสะอาด  อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 
 

วันที่  8  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.2562 
 

ล ำดั
บท่ี 

เจำ้ของ
งบประมำณ 

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง  วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจำ้ง  

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ
จำ้ง 

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ี
คดัเลือก 

เลขท่ีและวนัท่ีของ ปัญหำ
และ 

และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สัญญำหรือขอ้ตกลง อุปสรร
ค 

      ในกำรซ้ือหรือจำ้ง   

1 ส ำนกัปลดั รำยงำนขอซ้ือวสัดุเช้ือเพลิง
และหล่อลื่น 

 30,000.00   30,000.00  เฉพำะเจำะจ
ง 

หจก.สว่ำงธนโชติ หจก.สว่ำงธนโชติ เป็นผูเ้สนอ
รำคำต ่ำสุด 

รำยงำนขอซ้ือท่ี สน.
71302/877 

 - 

    เดือน  ตุลำคม  พ.ศ.2562       9,650.00 บำท 9,650.00 บำท และมีเอกสำร
ถูก 

ลงวนัท่ี 30 ก.ย.62   

                ตอ้งครบถว้น     

2 กองช่ำง รำยงำนขอซ้ือวสัดุเช้ือเพลิง
และหล่อลื่น 

 15,000.00   15,000.00  เฉพำะเจำะจ
ง 

หจก.สว่ำงธนโชติ หจก.สว่ำงธนโชติ เป็นผูเ้สนอ
รำคำต ่ำสุด 

รำยงำนขอซ้ือท่ี สน.
71302/878 

  - 

    เดือน  ตุลำคม  พ.ศ.2562       2,700.00 บำท 2,700.00 บำท และมีเอกสำร
ถูก 

ลงวนัท่ี 30 ก.ย.62   

                ตอ้งครบถว้น     

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

หจก.นครซพัพลำยเซอร์วิสโอ
เอ 

หจก.นครซพัพลำยเซอร์วิส
โอเอ 

เป็นผูเ้สนอ
รำคำต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 
1/2563 

 - 

    เดือน  ตุลำคม  พ.ศ.2562       3,500.00  บำท 3,500.00  บำท และมีเอกสำร
ถูก 

ลงวนัท่ี 1 ต.ค.62   

                ตอ้งครบถว้น     



4 ส ำนกัปลดั จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว  1,200.00   1,200.00  เฉพำะเจำะจ
ง 

ร้ำนบ่ำงศรีวงศ์ ร้ำนบ่ำงศรีวงศ์ เป็นผูเ้สนอ
รำคำต ่ำสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

2/2563 

  - 

    (น ้ำด่ืม) อบต.ค ำสะอำด       1,200.00  บำท 1,200.00  บำท และมีเอกสำร
ถูก 

ลงวนัท่ี 1  ต.ค.62   

    เดือน  ตุลำคม  พ.ศ.2562           ตอ้งครบถว้น     

5 กองกำรศึกษำ จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว  1,200.00   1,200.00  เฉพำะเจำะจ
ง 

ร้ำนบ่ำงศรีวงศ์ ร้ำนบ่ำงศรีวงศ์ เป็นผูเ้สนอ
รำคำต ่ำสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

3/2563 

  - 

  ศำสนำและ
วฒันธรรม 

(น ้ำด่ืม) ศพด.7 แห่ง       1,200.00  บำท 1,200.00  บำท และมีเอกสำร
ถูก 

ลงวนัท่ี 1  ต.ค.62   

    เดือน  ตุลำคม  พ.ศ.2562           ตอ้งครบถว้น     

6 กองกำรศึกษำ จำ้งเหมำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร  3,500.00   3,500.00  เฉพำะเจำะจ
ง 

บริษทัก๊อปป้ีไลน์  โอเอ แอนด ์
ซพัพลำย 

บริษทัก๊อปป้ีไลน ์ โอเอ 
แอนด ์ซพัพลำย 

เป็นผูเ้สนอ
รำคำต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 
4/2563 

 - 

  ศำสนำและ
วฒันธรรม 

เดือน  ตุลำคม  พ.ศ.2562       3,500.00  บำท 3,500.00  บำท และมีเอกสำร
ถูก 

ลงวนัท่ี 1 ต.ค.62   

                ตอ้งครบถว้น     

7 กองคลงั จำ้งเหมำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร  3,500.00   3,500.00  เฉพำะเจำะจ
ง 

บริษทัก๊อปป้ีไลน์  โอเอ แอนด ์
ซพัพลำย 

บริษทัก๊อปป้ีไลน ์ โอเอ 
แอนด ์ซพัพลำย 

เป็นผูเ้สนอ
รำคำต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 
5/2563 

 - 

    เดือน  ตุลำคม  พ.ศ.2562       3,500.00  บำท 3,500.00  บำท และมีเอกสำร
ถูก 

ลงวนัท่ี 1 ต.ค.62   

                ตอ้งครบถว้น     

                      

8 ส ำนกัปลดั จดัซ้ือหนงัสือพิมพร์ำยวนั  4,650.00   4,650.00  เฉพำะเจำะจ
ง 

นำยวีระพนัธ์  ไชยเลิศ นำยวีระพนัธ์  ไชยเลิศ เป็นผูเ้สนอ
รำคำต ่ำสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

6/2563 

  - 

    เดือน ตุลำคม  พ.ศ.2562       4,650.00  บำท 4,650.00  บำท และมีเอกสำร
ถูก 

ลงวนัท่ี 1  ต.ค.62   

                ตอ้งครบถว้น     



                      

9 ส ำนกัปลดั จำ้งเหมำบริกำรผูป้ฏิบติังำน
โครงกำร 

 6,678.00   6,678.00  เฉพำะเจำะจ
ง 

นำงสำวพรทิพย ์ โครำช นำงสำวพรทิพย ์ โครำช เป็นผูเ้สนอ
รำคำต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 

7/2563 

  

    สร้ำงชุมชนน่ำอยูมุ่่งสู่
นวตักรรมพฒันำ 

      6,678.00  บำท 6,678.00  บำท และมีเอกสำร
ถูก 

ลงวนัท่ี  1  ต.ค.62   - 

    เคร่ือข่ำยเขม้แขง็อย่ำงย ัง่ยืน           ตอ้งครบถว้น     

    เดือน  ตุลำคม  พ.ศ.2562                 

                      

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

นำยส ำรวย  ตน้สำย นำยส ำรวย  ตน้สำย เป็นผูเ้สนอ
รำคำต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 
8/2563 

  

    (พนกังำนขบัรถบรรทุกน ้ำฯ)       6,000  บำท 6,000  บำท และมีเอกสำร
ถูก 

ลงวนัท่ี 1 ต.ค.62   

    เดือนตุลำคม  2562           ตอ้งครบถว้น     - 

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

นำยสัมพนั  ปัญญำวงค์ นำยสัมพนั  ปัญญำวงค์ เป็นผูเ้สนอ
รำคำต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 
9/2566 

 - 

    (พนกังำนประจ ำรถบรรทุกน ้ำ
ฯ) 

      6,000  บำท 6,000  บำท และมีเอกสำร
ถูก 

ลงวนัท่ี  1  ต.ค.62   

    เดือน ตุลำคม  2562           ตอ้งครบถว้น     

                      

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

นำงเวียง  ไก่ขนั นำงเวียง  ไก่ขนั เป็นผูเ้สนอ
รำคำต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 
10/2566 

 - 

    เดือน ตุลำคม  2562       6,000  บำท 6,000  บำท และมีเอกสำร
ถูก 

ลงวนัท่ี  1  ต.ค.62   

    
 

          ตอ้งครบถว้น     

                      



13 กองกำรศึกษำ จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ท่ีรักษำควำม
ปลอดภยั 

 4,500.00   4,500.00  เฉพำะเจำะจ
ง 

นำยอดุลยเ์ดช  ชำรินทร์ นำยอดุลยเ์ดช  ชำรินทร์ เป็นผูเ้สนอ
รำคำต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 
11/2563 

  

  ศำสนำและ
วฒันธรรม 

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

ลงวนัท่ี 1 ต.ค.62   

    เดือน ตุลำคม  2562           ตอ้งครบถว้น     - 

                      

                      

14 ส ำนกัปลดั จำ้งเหมำผูป้ฏิบติังำนกูชี้พ-
กูภ้ยั 

 39,600.00   39,600.00  เฉพำะเจำะจ
ง 

นำยสิวิทย ์ ทองไสย ์ นำยสิวิทย ์ ทองไสย ์ เป็นผูเ้สนอ
รำคำต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 
12/2563 

  

    เดือน  ตุลำคม  พ.ศ.2562       และทีมงำน และทีมงำน และมีเอกสำร
ถูก 

ลงวนัท่ี 1 ต.ค.62   

            39,600.00  บำท 39,600.00  บำท ตอ้งครบถว้น     - 

15 กองช่ำง โครงกำรก่อสร้ำงเมรุเผำศพ  

662,000.0

0  

 

664,804.2

8  

e-

bidding 

บริษทั บีไซน์ แอนด ์คอน
สตรัคชัน่ จก. 

หจก.โตโต ้ก่อสร้ำง 2009 เป็นผูผ้ำ่น
ขอ้เสนอ 

สัญญำจำ้งท่ี 07/2562   

    บำ้นหนองไผ ่ม.7       624,000.00 บำท 619,700.00 บำท ทำงดำ้นเทคนิค ลงวนัท่ี 3 ต.ค.62   

            หจก.โตโตก้่อสร้ำง 2009    และรำคำ     

            619,700.00 บำท         

            บริษทั เอน็เอสพี คอนสตรัคชัน่ 
1992 จก. 

        

            550,000.00  บำท         

16 ส ำนกัปลดั จำ้งเหมำรถตูโ้ดยสำร  3,000.00   3,000.00  เฉพำะเจำะจ
ง 

นำยพงษ ์ พำมีสุข นำยพงษ ์ พำมีสุข เป็นผูเ้สนอ
รำคำต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 
13/2563 

  - 

            3,000.00 บำท 3,000.00 บำท และมีเอกสำร
ถูก 

ลงวนัท่ี 9 ต.ค.63   

                ตอ้งครบถว้น     

                      



17 ส ำนกัปลดั จำ้งเหมำรถตูโ้ดยสำร  3,000.00   3,000.00  เฉพำะเจำะจ
ง 

นำยดำวรัก จนัทะดวง นำยดำวรัก  จนัทะดวง เป็นผูเ้สนอ
รำคำต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 

14/2563 

  - 

            3,000.00 บำท 3,000.00 บำท และมีเอกสำร
ถูก 

ลงวนัท่ี 9 ต.ค.63   

                ตอ้งครบถว้น     

                      

18 ส ำนกัปลดั จำ้งเหมำรถตูโ้ดยสำร  3,000.00   3,000.00  เฉพำะเจำะจ
ง 

นำยวรชยั  ตน้สำย นำยวรชยั  ตน้สำย เป็นผูเ้สนอ
รำคำต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 

15/2563 

  - 

            3,000.00 บำท 3,000.00 บำท และมีเอกสำร
ถูก 

ลงวนัท่ี 9 ต.ค.63   

                ตอ้งครบถว้น     

                      

19 กองกำรศึกษำ จำ้งเหมำท ำป้ำยโครงกำร
อนุรักษฯ์ 

 320.00   320.00  เฉพำะเจำะจ
ง 

ร้ำนโอเค ดีไซน์ ร้ำนโอเค ดีไซน์ เป็นผูเ้สนอ
รำคำต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 

16/2563 

  - 

  ศำสนำและ
วฒันธรรม 

        320.00 บำท 320.00 บำท และมีเอกสำร
ถูก 

ลงวนัท่ี 9 ต.ค.62   

                ตอ้งครบถว้น     

20 ส ำนกัปลดั จำ้งเหมำท ำพวงมำลำ  1,000.00   1,000.00  เฉพำะเจำะจ
ง 

ร้ำนอุม้ดอกไมส้ด ร้ำนอุม้ดอกไมส้ด เป็นผูเ้สนอ
รำคำต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 

17/2563 

  

            1,000.00  บำท 1,000.00  บำท และมีเอกสำร
ถูก 

ลงวนัท่ี  11  ต.ค.62   - 

                ตอ้งครบถว้น     

21 ส ำนกัปลดั จำ้งเหมำท ำพวงมำลำ  1,000.00   1,000.00  เฉพำะเจำะจ
ง 

ร้ำนอุม้ดอกไมส้ด ร้ำนอุม้ดอกไมส้ด เป็นผูเ้สนอ
รำคำต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 
18/2563 

  

            1,000.00  บำท 1,000.00  บำท และมีเอกสำร
ถูก 

ลงวนัท่ี  22  ต.ค.62   - 



                ตอ้งครบถว้น     

22 ส ำนกัปลดั จำ้งเหมำถ่ำยเอกสำรและเขำ้
เล่ม 

 9,130.00   9,130.00  เฉพำะเจำะจ
ง 

ร้ำนนอ้งณัฐก๊อปป้ีคอม ร้ำนนอ้งณัฐก๊อปป้ีคอม เป็นผูเ้สนอ
รำคำต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 
19/2563 

  

    ขอ้บญัญติังบประมำณรำยจ่ำย       9,130.00 บำท 9,130.00 บำท และมีเอกสำร
ถูก 

ลงวนัท่ี  24  ต.ค.62   - 

    ประจ ำปีงบประมำณ 2563           ตอ้งครบถว้น     

                      

23 ส ำนกัปลดั จดัซ้ือเกำ้อ้ีพลำสติก  

108,000.0

0  

 99,000.00  เฉพำะเจำะจ
ง 

หจก.มิตรสยำมเฟอร์นิเจอร์แฟร์ หจก.มิตรสยำมเฟอร์นิเจอร์
แฟร์ 

เป็นผูเ้สนอ
รำคำต ่ำสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

20/2563 

  

            99,000.00 บำท 99,000.00 บำท และมีเอกสำร
ถูก 

ลงวนัท่ี  24  ต.ค.62   - 

                ตอ้งครบถว้น     

                      

24 ส ำนกัปลดั จดัซ้ือครุภณัฑส์ ำนกังำน  20,800.00   18,900.00  เฉพำะเจำะจ
ง 

หจก.พรทิพยเ์ฟอร์นิเจอร์ หจก.พรทิพยเ์ฟอร์นิเจอร์ เป็นผูเ้สนอ
รำคำต ่ำสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

21/2563 

  

    (โต๊ะท ำงำน,ตูเ้ก็บเอกสำร2
บำน) 

      18,900.00 บำท 18,900.00 บำท และมีเอกสำร
ถูก 

ลงวนัท่ี  25  ต.ค.62   - 

                ตอ้งครบถว้น     

                      

25 กองกำรศึกษำ จดัซ้ืออำหำรเสริม(นม)
โรงเรียน 

 

143,845.3

8  

 

143,845.3

8  

เฉพำะเจำะจ
ง 

สหกรณ์โคนมวำริชภูมิ จ ำกดั สหกรณ์โคนมวำริชภูมิ จ ำกดั เป็นผูเ้สนอ
รำคำต ่ำสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 
22/2563 

  

  ศำสนำและ
วฒันธรรม 

13  แห่ง  เดือน พฤศจิกำยน 
พ.ศ.2562 

      143,845.38 บำท 143,845.38 บำท และมีเอกสำร
ถูก 

ลงวนัท่ี  31 ต.ค.62   - 

                ตอ้งครบถว้น     

                      



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

นำงเวียง  ไก่ขนั นำงเวียง  ไก่ขนั เป็นผูเ้สนอ
รำคำต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 
23/2563 

 - 

            6,000  บำท 6,000  บำท และมีเอกสำร
ถูก 

ลงวนัท่ี  31  ต.ค.62   

    เดือนพฤศจิกำยน  2562           ตอ้งครบถว้น     

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

นำยส ำรวย  ตน้สำย นำยส ำรวย  ตน้สำย เป็นผูเ้สนอ
รำคำต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 
24/2563 

  

    (พนกังำนขบัรถบรรทุกน ้ำฯ)       6,000  บำท 6,000  บำท และมีเอกสำร
ถูก 

ลงวนัท่ี 31 ต.ค.62   

    เดือนพฤศจิกำยน  2562           ตอ้งครบถว้น     - 

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

นำยสัมพนั  ปัญญำวงค์ นำยสัมพนั  ปัญญำวงค์ เป็นผูเ้สนอ
รำคำต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 
25/2563 

 - 

    (พนกังำนประจ ำรถบรรทุกน ้ำ
ฯ) 

      6,000  บำท 6,000  บำท และมีเอกสำร
ถูก 

ลงวนัท่ี  31  ต.ค.62   

    เดือน พฤศจิกำยน 2562           ตอ้งครบถว้น     

29 ส ำนกัปลดั จดัซ้ือหนงัสือพิมพร์ำยวนั  4,500.00   4,500.00  เฉพำะเจำะจ
ง 

นำยวีระพนัธ์  ไชยเลิศ นำยวีระพนัธ์  ไชยเลิศ เป็นผูเ้สนอ
รำคำต ่ำสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

27/2563 

  - 

    เดือน พฤศจิกำยน  พ.ศ.
2562 

      4,500.00 บำท 4,500.00 บำท และมีเอกสำร
ถูก 

ลงวนัท่ี 31  ต.ค.62   

                ตอ้งครบถว้น     

                      

30 ส ำนกัปลดั จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว  1,200.00   1,200.00  เฉพำะเจำะจ
ง 

ร้ำนบ่ำงศรีวงศ์ ร้ำนบ่ำงศรีวงศ์ เป็นผูเ้สนอ
รำคำต ่ำสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

28/2563 

  - 

    (น ้ำด่ืม) อบต.ค ำสะอำด       1,200.00  บำท 1,200.00  บำท และมีเอกสำร
ถูก 

ลงวนัท่ี 31  ต.ค.62   

    เดือน  พฤศจิกำยน  พ.ศ.
2562 

          ตอ้งครบถว้น     



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

หจก.นครซพัพลำยเซอร์วิสโอ
เอ 

หจก.นครซพัพลำยเซอร์วิส
โอเอ 

เป็นผูเ้สนอ
รำคำต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 
29/2563 

 - 

    เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ.
2562 

      3,500.00  บำท 3,500.00  บำท และมีเอกสำร
ถูก 

ลงวนัท่ี 31 ต.ค.62   

                ตอ้งครบถว้น     

32 กองกำรศึกษำ จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ท่ีรักษำควำม
ปลอดภยั 

 4,500.00   4,500.00  เฉพำะเจำะจ
ง 

นำยอดุลยเ์ดช  ชำรินทร์ นำยอดุลยเ์ดช  ชำรินทร์ เป็นผูเ้สนอ
รำคำต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 
30/2563 

  

  ศำสนำและ
วฒันธรรม 

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

ลงวนัท่ี 31 ต.ค.62   

    เดือนพฤศจิกำยน  2562           ตอ้งครบถว้น     - 

33 กองกำรศึกษำ จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว  1,200.00   1,200.00  เฉพำะเจำะจ
ง 

ร้ำนบ่ำงศรีวงศ์ ร้ำนบ่ำงศรีวงศ์ เป็นผูเ้สนอ
รำคำต ่ำสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

31/2563 

  - 

  ศำสนำและ
วฒันธรรม 

(น ้ำด่ืม) ศพด.7 แห่ง       1,200.00  บำท 1,200.00  บำท และมีเอกสำร
ถูก 

ลงวนัท่ี 31  ต.ค.62   

    เดือน  พฤศจิกำยน  พ.ศ.
2562 

          ตอ้งครบถว้น     

34 กองกำรศึกษำ จำ้งเหมำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร  3,500.00   3,500.00  เฉพำะเจำะจ
ง 

หจก.นครซพัพลำย บริษทัก๊อปป้ีไลน ์ โอเอ 
แอนด ์ซพัพลำย 

เป็นผูเ้สนอ
รำคำต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 
32/2563 

 - 

  ศำสนำและ
วฒันธรรม 

เดือน พฤศจิกำยน  พ.ศ.
2562 

      3,500.00  บำท 3,500.00  บำท และมีเอกสำร
ถูก 

ลงวนัท่ี 31 ต.ค.62   

                ตอ้งครบถว้น     

35 กองคลงั จำ้งเหมำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร  3,500.00   3,500.00  เฉพำะเจำะจ
ง 

บริษทัก๊อปป้ีไลน์  โอเอ แอนด ์
ซพัพลำย 

บริษทัก๊อปป้ีไลน ์ โอเอ 
แอนด ์ซพัพลำย 

เป็นผูเ้สนอ
รำคำต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 
33/2563 

 - 

    เดือน  พฤศจิกำยน  พ.ศ.
2562 

      3,500.00  บำท 3,500.00  บำท และมีเอกสำร
ถูก 

ลงวนัท่ี 31 ต.ค.62   

                ตอ้งครบถว้น     



36 ส ำนกัปลดั จำ้งเหมำผูป้ฏิบติังำนกูชี้พ-
กูภ้ยั 

 38,700.00   38,700.00  เฉพำะเจำะจ
ง 

นำยสิวิทย ์ ทองไสย ์ นำยสิวิทย ์ ทองไสย ์ เป็นผูเ้สนอ
รำคำต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 
34/2563 

  

    เดือน  พฤศจิกำยน พ.ศ.
2562 

      และทีมงำน และทีมงำน และมีเอกสำร
ถูก 

ลงวนัท่ี 31 ต.ค.62   

            38,700.00 บำท 38,700.00 บำท ตอ้งครบถว้น     - 

 


