
 

 
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด 
เรื่อง  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ประจำเดือน  ธันวาคม  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.2563  ประจำเดือน  ธันวาคม  พ.ศ.2562 เพ่ือให้ประชาชนทราบ
โดยทั่วกันรายละเอียดตามท้ายประกาศฉบับนี้ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

   ประกาศ  ณ  วันที่  3  เดือน  มกราคม พ.ศ.2563 

 

 

(นางทองพูล  บุญคง) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

แบบ  สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  พ.ศ.2562 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าสะอาด  อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 
 

วันที่  3  เดือน  มกราคม  พ.ศ.2563 
 

ล ำดั
บท่ี 

เจำ้ของ
งบประมำณ 

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจำ้ง 

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ
จำ้ง 

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ี
คดัเลือก 

เลขท่ีและวนัท่ีของ ปัญหำ
และ 

และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือ
จำ้ง 

โดยสรุป สัญญำหรือขอ้ตกลง อุปสรรค 

      ในกำรซ้ือหรือจำ้ง   

1 ส ำนกัปลดั รำยงำนขอซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงและ
หล่อลื่น 

 30,000.00   30,000.00  เฉพำะเจำะจ
ง 

หจก.สว่ำงธนโชติ หจก.สว่ำงธนโชติ เป็นผูเ้สนอรำคำ
ต ่ำสุด 

รำยงำนขอซ้ือท่ี สน.
71302/1025 

 - 

    เดือน ธนัวำคม  พ.ศ.2562       13,000.00 บำท 13,000.00 บำท และมีเอกสำรถูก ลงวนัท่ี 28 พ.ย.62   

                ตอ้งครบถว้น     

                      

2 กองช่ำง รำยงำนขอซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงและ
หล่อลื่น 

 15,000.00   15,000.00  เฉพำะเจำะจ
ง 

หจก.สว่ำงธนโชติ หจก.สว่ำงธนโชติ เป็นผูเ้สนอรำคำ
ต ่ำสุด 

รำยงำนขอซ้ือท่ี สน.
71302/1026 

  - 

    เดือน ธนัวำคม พ.ศ.2562       1,200.00 บำท 1,200.00 บำท และมีเอกสำรถูก ลงวนัท่ี 28  พ.ย.62   

                ตอ้งครบถว้น     

                      

3 ส ำนกัปลดั จำ้งเหมำบ ำรุงรักษำซ่อมแซม  400.00   400.00  เฉพำะเจำะจ
ง 

ร้ำงแบงคค์ลินิก
คอมพิวเตอร์ 

ร้ำงแบงคค์ลินิก
คอมพิวเตอร์ 

เป็นผูเ้สนอรำคำ
ต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 54/2563   - 

    คอมพิวเตอร์ 416-54-021       400.00 บำท 400.00 บำท และมีเอกสำรถูก ลงวนัท่ี 4ธ.ค..62   

                ตอ้งครบถว้น     



                      

4 กองช่ำง โครงกำรก่อสร้ำง คสล.ม.12  

490,000.00  

 

456,685.6

3  

เฉพำะเจำะจ
ง 

หจก.บุญโชค หจก.บุญโชค เป็นผูเ้สนอรำคำ
ต ่ำสุด 

สัญญำจำ้งเลขท่ี 01/2563   - 

    (สำยทำง ศพด.-สนำมกีฬำ 
อบต.) 

      453,000.00 บำท 453,000.00 บำท และมีเอกสำรถูก ลงวนัท่ี 12 ธ.ค..62   

    เงินเหลือจ่ำย)           ตอ้งครบถว้น     

5 กองสวสัดิกำร
สังคม 

จำ้งเหมำพำหนะเดินทำง  7,000.00   7,000.00  เฉพำะเจำะจ
ง 

นำยพีรเดช  แกว้กำหลง นำยพีรเดช  แกว้กำหลง เป็นผูเ้สนอรำคำ
ต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 60/2563   - 

    โครงกำรส่งเสริมพฒันำ       7,000.00 บำท 7,000.00 บำท และมีเอกสำรถูก ลงวนัท่ี 13 ธ.ค..62   

    โรงเรียนผูสู้งอำยุ           ตอ้งครบถว้น     

6 กองสวสัดิกำร
สังคม 

จำ้งเหมำจดัท ำป้ำย  500.00   500.00  เฉพำะเจำะจ
ง 

ร้ำนโอเค ดีไซน์ ร้ำนโอเค ดีไซน์ เป็นผูเ้สนอรำคำ
ต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 61/2563   - 

    โครงกำรส่งเสริมพฒันำ       500.00 บำท 500.00 บำท และมีเอกสำรถูก ลงวนัท่ี 13 ธ.ค..62   

    โรงเรียนผูสู้งอำยุ           ตอ้งครบถว้น     

7 กองคลงั จำ้งเหมำบนัทึกขอ้มูล(ภดส.3)  6,684.00   6,684.00  เฉพำะเจำะจ
ง 

นำงสำวกำนติมำ  ปำลำ นำงสำวกำนติมำ  ปำลำ เป็นผูเ้สนอรำคำ
ต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 62/2563   - 

    หมู่ท่ี 6,9,12,13,14       6,684.00 บำท 6,684.00 บำท และมีเอกสำรถูก ลงวนัท่ี 18 ธ.ค.62   

                ตอ้งครบถว้น     

8 กองคลงั จำ้งเหมำบนัทึกขอ้มูล(ภดส.3)  4,350.00   4,350.00  เฉพำะเจำะจ
ง 

นำงสำวจนัทร์เพญ็  สม
วงษ ์

นำงสำวจนัทร์เพญ็  สม
วงษ ์

เป็นผูเ้สนอรำคำ
ต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 63/2563   - 

    หมู่ท่ี 5,10,4,13       4,350.00 บำท 4,350.00 บำท และมีเอกสำรถูก ลงวนัท่ี 18 ธ.ค.62   

                ตอ้งครบถว้น     

9 กองคลงั จำ้งเหมำบนัทึกขอ้มูล(ภดส.3)  4,713.00   4,713.00  เฉพำะเจำะจ
ง 

นำยชนสรณ์  พรรษำ นำยชนสรณ์  พรรษำ เป็นผูเ้สนอรำคำ
ต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 64/2563   - 

    หมู่ท่ี 1,2,7,3       4,713.00 บำท 4,713.00 บำท และมีเอกสำรถูก ลงวนัท่ี 18 ธ.ค.62   



                ตอ้งครบถว้น     

10 กองคลงั จำ้งเหมำบนัทึกขอ้มูล(ภดส.3)  1,584.00   1,584.00  เฉพำะเจำะจ
ง 

นำงสำวนิรันตรี  เยำ
วะนนัท ์

นำงสำวนิรันตรี  เยำ
วะนนัท ์

เป็นผูเ้สนอรำคำ
ต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 65/2563   - 

    หมู่ท่ี 8       1,584.00 บำท 1,584.00 บำท และมีเอกสำรถูก ลงวนัท่ี 18 ธ.ค.62   

                ตอ้งครบถว้น     

11 ส ำนกัปลดั จดัซ้ือครุภณัฑ์งำนบำ้นงำนครัว  15,000.00   14,700.00  เฉพำะเจำะจ
ง 

หจก.อุดมไฮเทคเซ็น
เตอร์ 

หจก.อุดมไฮเทคเซ็น
เตอร์ 

เป็นผูเ้สนอรำคำ
ต ่ำสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 67/2563   - 

    (ตูเ้ยน็)       13,990.00 บำท 13,990.00 บำท และมีเอกสำรถูก ลงวนัท่ี 20 ธ.ค..62   

                ตอ้งครบถว้น     

12 กองกำรศึกษำ จำ้งเหมำเคร่ืองเสียง  2,000.00   2,000.00  เฉพำะเจำะจ
ง 

นำยศิรินนัท ์ ทีฆะสุข นำยศิรินนัท ์ ทีฆะสุข เป็นผูเ้สนอรำคำ
ต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 68/2562   - 

  ศำสนำและ
วฒันธรรม 

โครงกำรกิจกรรมวนัเด็ก       2,000.00 บำท 2,000.00 บำท และมีเอกสำรถูก ลงวนัท่ี 20 ธ.ค.62   

    ปีงบประมำณ  2563           ตอ้งครบถว้น     

13 ส ำนกัปลดั จดัซ้ือวสัดุงำนป้องกนัและ  25,140.00   25,140.00  เฉพำะเจำะจ
ง 

ร้ำนพำเจริญ ร้ำนพำเจริญ เป็นผูเ้สนอรำคำ
ต ่ำสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 70/2563   - 

    บรรเทำสำธำรณภยั       25,140.00 บำท 25,140.00 บำท และมีเอกสำรถูก ลงวนัท่ี 24 ธ.ค..62   

                ตอ้งครบถว้น     

14 ส ำนกัปลดั จำ้งเหมำท ำป้ำยกิจกรรมจิต
อำสำ 

 1,510.00   1,510.00  เฉพำะเจำะจ
ง 

ร้ำนโอเค ดีไซน์ ร้ำนโอเค ดีไซน์ เป็นผูเ้สนอรำคำ
ต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 71/2563   - 

            1,510.00 บำท 1,510.00 บำท และมีเอกสำรถูก ลงวนัท่ี 25 ธ.ค.62   

                ตอ้งครบถว้น     

                      

15 ส ำนกัปลดั จำ้งเหมำลงท่อ คสล.   31,000.00   31,000.00  เฉพำะเจำะจ
ง 

หจก.เอส ซี วิศวกิจ หจก.เอส ซี วิศวกิจ เป็นผูเ้สนอรำคำ
ต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 72/2563   - 



    พร้อมปรับเกลี่ยพ้ืนท่ี       31,000.00 บำท 31,000.00 บำท และมีเอกสำรถูก ลงวนัท่ี 26 ธ.ค.62   

                ตอ้งครบถว้น     

                      

16 กองกำรศึกษำ จำ้งเหมำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร  3,500.00   3,500.00  เฉพำะเจำะจ
ง 

หจก.นครซพัพลำย
เซอร์วิสโอเอ 

หจก.นครซพัพลำย
เซอร์วิสโอเอ 

เป็นผูเ้สนอรำคำ
ต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 73/2563  - 

  ศำสนำและ
วฒันธรรม 

เดือน ม.ค.63       3,500.00  บำท 3,500.00  บำท และมีเอกสำรถูก ลงวนัท่ี 27 ธ.ค.62   

                ตอ้งครบถว้น     

                      

17 กองกำรศึกษำ จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ท่ีรักษำควำม
ปลอดภยั 

 4,500.00   4,500.00  เฉพำะเจำะจ
ง 

นำยอดุลยเ์ดช  ชำรินทร์ นำยอดุลยเ์ดช  ชำรินทร์ เป็นผูเ้สนอรำคำ
ต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 74/2563   

  ศำสนำและ
วฒันธรรม 

ศพด.วดัอมัพวนั         4,500.00  บำท 4,500.00  บำท และมีเอกสำรถูก ลงวนัท่ี 27 ธ.ค.62   

    เดือน ม.ค.63           ตอ้งครบถว้น     - 

18 กองกำรศึกษำ จดัซ้ืออำหำรเสริม(นม)
โรงเรียน 

 

143,154.48  

 

143,154.4

8  

เฉพำะเจำะจ
ง 

สหกรณ์โคนมวำริชภูมิ 
จ ำกดั 

สหกรณ์โคนมวำริชภูมิ 
จ ำกดั 

เป็นผูเ้สนอรำคำ
ต ่ำสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 76/2563   

  ศำสนำและ
วฒันธรรม 

13  แห่ง  เดือน มกรำคม 
พ.ศ.2563 

      143,154.48 บำท 143,154.48 บำท และมีเอกสำรถูก ลงวนัท่ี  27 ธ.ค.62   - 

                ตอ้งครบถว้น     

                      

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

นำยสัมพนั  ปัญญำวงค์ นำยสัมพนั  ปัญญำวงค์ เป็นผูเ้สนอรำคำ
ต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 77/2563  - 

    (พนกังำนประจ ำรถบรรทุกน ้ำ
ฯ) 

      6,000.00  บำท 6,000.00  บำท และมีเอกสำรถูก ลงวนัท่ี  27 ธ.ค.62   

    เดือน มกรำคม 2563           ตอ้งครบถว้น     



                      

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

นำยส ำรวย  ตน้สำย นำยส ำรวย  ตน้สำย เป็นผูเ้สนอรำคำ
ต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 78/2563   

    (พนกังำนขบัรถบรรทุกน ้ำฯ)       6,000.00  บำท 6,000.00  บำท และมีเอกสำรถูก ลงวนัท่ี 27 ธ.ค.62   

    เดือน มกรำคม  2563           ตอ้งครบถว้น     - 

                      

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

นำงเวียง  ไก่ขนั นำงเวียง  ไก่ขนั เป็นผูเ้สนอรำคำ
ต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 79/2563  - 

    เดือนมกรำคม  2563       6,000.00  บำท 6,000.00  บำท และมีเอกสำรถูก ลงวนัท่ี  27 ธ.ค.62   

                ตอ้งครบถว้น     

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

นำยวีระพนัธ์  ไชยเลิศ นำยวีระพนัธ์  ไชยเลิศ เป็นผูเ้สนอรำคำ
ต ่ำสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 80/2563   - 

    เดือน มกรำคม  พ.ศ.2563       4,650.00 บำท 4,650.00 บำท และมีเอกสำรถูก ลงวนัท่ี 27 ธ.ค.62   

                ตอ้งครบถว้น     

23 ส ำนกัปลดั จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว  1,560.00   1,560.00  เฉพำะเจำะจ
ง 

ร้ำนบ่ำงศรีวงศ์ ร้ำนบ่ำงศรีวงศ์ เป็นผูเ้สนอรำคำ
ต ่ำสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 81/2563   - 

    (น ้ำด่ืม) อบต.ค ำสะอำด       1,560.00  บำท 1,560.00  บำท และมีเอกสำรถูก ลงวนัท่ี 27 ธ.ค.62   

    เดือน  มกรำคม  พ.ศ.2563           ตอ้งครบถว้น     

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

หจก.นครซพัพลำย
เซอร์วิสโอเอ 

หจก.นครซพัพลำย
เซอร์วิสโอเอ 

เป็นผูเ้สนอรำคำ
ต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 82/2563  - 

    เดือน มกรำคม พ.ศ.2563       3,500.00  บำท 3,500.00  บำท และมีเอกสำรถูก ลงวนัท่ี 27 ธ.ค.62   

                ตอ้งครบถว้น     

25 ส ำนกัปลดั จำ้งเหมำผูป้ฏิบติังำนกูชี้พ-กูภ้ยั  39,600.00   39,600.00  เฉพำะเจำะจ
ง 

นำยสิวิทย ์ ทองไสย ์ นำยสิวิทย ์ ทองไสย ์ เป็นผูเ้สนอรำคำ
ต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 83/2563   

    เดือน  มกรำคม พ.ศ.2563       และทีมงำน และทีมงำน และมีเอกสำรถูก ลงวนัท่ี 27 ธ.ค.62   



            39,600.00 บำท 39,600.00 บำท ตอ้งครบถว้น     - 

26 กองคลงั จำ้งเหมำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร  3,500.00   3,500.00  เฉพำะเจำะจ
ง 

หจก.นครซพัพลำย
เซอร์วิสโอเอ 

หจก.นครซพัพลำย
เซอร์วิสโอเอ 

เป็นผูเ้สนอรำคำ
ต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 84/2563  - 

    เดือน  มกรำคม  พ.ศ.2563       3,500.00  บำท 3,500.00  บำท และมีเอกสำรถูก ลงวนัท่ี 27 ธ.ค.62   

                ตอ้งครบถว้น     

27 กองกำรศึกษำ จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว  1,200.00   1,200.00  เฉพำะเจำะจ
ง 

ร้ำนบ่ำงศรีวงศ์ ร้ำนบ่ำงศรีวงศ์ เป็นผูเ้สนอรำคำ
ต ่ำสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 85/2563   - 

  ศำสนำและ
วฒันธรรม 

(น ้ำด่ืม) ศพด.7 แห่ง       1,200.00  บำท 1,200.00  บำท และมีเอกสำรถูก ลงวนัท่ี 27 ธ.ค.62   

    เดือน  มกรำคม  พ.ศ.2563           ตอ้งครบถว้น     

 


