
 

 

 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด 
เรื่อง  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ประจำเดือน  มีนาคม  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  มีนาคม  พ.ศ.2563 เพื่อให้ประชาชนทราบ
โดยทั่วกันรายละเอียดตามท้ายประกาศฉบับนี้ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

   ประกาศ  ณ  วันที่  3  เดือน  เมษายน พ.ศ.2563 

 

 

(นางทองพูล  บุญคง) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
แบบ  สขร.1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2563 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด  อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 
 

วันที ่ 3  เดือน  เมษายน  พ.ศ.2563 
 

ลำดั
บที ่

เจ้าของ
งบประมา

ณ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

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.

71302/179 
 - 

    เดือน มีนาคม พ.ศ.
2563 

      11,895.00 
บาท 

11,895.00 
บาท 

และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 27 ก.พ.63   

                ต้อง
ครบถ้วน 

    

                      
2 กองช่าง รายงานขอซื้อวัสดุ

เชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
 

10,000.00  
 

10,000.00  
เฉพาะเจาะจ

ง 
หจก.สว่างธนโชต ิ หจก.สว่างธนโชต ิ เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ำสุด 
รายงานขอซื้อที่ สน.

71302/  
  - 

    เดือน มีนาคม พ.ศ.
2563 

      1,570.00 บาท 1,570.00 บาท และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 27 ก.พ.63   

                ต้อง
ครบถ้วน 

    

                      



3 กอง
การศึกษา 

จ้างเหมาทำป้ายบุญผะ
เหวด 

 2,820.00   2,820.00  เฉพาะเจาะจ
ง 

ร้านโอเค  ดีไซน์ ร้านโอเค  ดีไซน์ เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
139/2563 

  

  ศาสนา
และ

วัฒนธรรม 

จำนวน  14 ป้าย       2,820.00  บาท 2,820.00  บาท และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 2 มี.ค..63   - 

                ต้อง
ครบถ้วน 

    

                      
4 กองช่าง จ้างเหมาบำรุงรักษา

และ 
 

13,000.00  
 

13,000.00  
เฉพาะเจาะจ

ง 
บริษัทแอดไวซ์
สว่างแดนดิน 

จำกัด 

บริษัทแอดไวซ์
สว่างแดนดิน 

จำกัด 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
140/2563 

  

    ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอม
ฯ 

      13,000.00 
บาท 

13,000.00 
บาท 

และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 2 มี.ค.63   - 

    หมายเลข 416-54-
020 

          ต้อง
ครบถ้วน 

    

5 กอง
การศึกษา 

จ้างเหมาจัดทำเครื่อง
ประกอบ 

 
10,000.00  

 
10,000.00  

เฉพาะเจาะจ
ง 

นางอุลัยวรรณ  
แสงกล้า 

นางอุลัยวรรณ  
แสงกล้า 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
141/2563 

  

  ศาสนา
และ

วัฒนธรรม 

พิธีผะเหวดและเครื่อง
เชิญ 

      10,000.00 
บาท 

10,000.00 
บาท 

และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 4 มี.ค..63   - 

    พระอุปคุต           ต้อง
ครบถ้วน 

    

                      



6 กองช่าง โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 

 
461,000.0

0  

 
468,423.8

5  

เฉพาะเจาะจ
ง 

หจก.ภูมิทวีรุ่ง
เรื่อง 

หจก.ภูมิทวีรุ่ง
เรื่อง 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 
10/2563 

  - 

    บ้านหนองหมากแซว 
หมู่ที่ 10 

      461,000.00 
บาท 

461,000.00 
บาท 

และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่  5 มี.ค. 63   

                ต้อง
ครบถ้วน 

    

                      
7 กอง

สวัสดิการ
สังคม 

จ้างเหมาทำป้าย
โครงการ 

 1,860.00   1,860.00  เฉพาะเจาะจ
ง 

ร้านโอเค  ดีไซน์ ร้านโอเค  ดีไซน์ เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
143/2563 

  

    กิจกรรมวันสตรีสากล       1,860.00 บาท 1,860.00 บาท และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 5 มี.ค..63   - 

    จำนวน 8 ป้าย           ต้อง
ครบถ้วน 

    

                      
8 กอง

สวัสดิการ
สังคม 

จ้างเหมาเครื่องเสียง  2,500.00   2,500.00  เฉพาะเจาะจ
ง 

นายศิรินันท ์ ทีฆะ
สุข 

นายศิรินันท ์ ทีฆะ
สุข 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
144/2563 

  

    โครงการกิจกรรมวัน
สตรีสากล 

      2,500.00 บาท 2,500.00 บาท และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 5 มี.ค..63   - 

                ต้อง
ครบถ้วน 

    

9 กอง
การศึกษา 

จ้ดซื้อเครื่องผะเหวด   
17,150.00  

 
17,150.00  

เฉพาะเจาะจ
ง 

ร้านมิตรใหม่
สังฆภัณฑ์ 

ร้านมิตรใหม่
สังฆภัณฑ์ 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
145/2563 

  



  ศาสนา
และ

วัฒนธรรม 

เครื่องประกอบขบวน
แห่ 

      17,150.00 
บาท 

17,150.00 
บาท 

และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 5 มี.ค..63   - 

    เครื่องบูชาที่ใช้ใน
ระหว่าง 

          ต้อง
ครบถ้วน 

    

    ประกอบพิธีทางศาสนา
ฯ 

                

10 สำนักปลัด จ้างเหมาทำป้าย
โครงการ 

 
11,800.00  

 
11,800.00  

เฉพาะเจาะจ
ง 

ร้านโอเค  ดีไซน์ ร้านโอเค  ดีไซน์ เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
146/2563 

  

  (เงินสะสม) อบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ 

      11,800.00 
บาท 

11,800.00 
บาท 

และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 5 มี.ค..63   - 

    ในการป้องกันโรคติด
เชื้อไวรัส 

          ต้อง
ครบถ้วน 

    

    โคโรน่า 2019                 
11 สำนักปลัด จัดซื้อวัสดุในการ

ดำเนินโครงการ 
 

46,900.00  
 

46,900.00  
เฉพาะเจาะจ

ง 
ร้าน อ.อภิญญา 

ผ้าไหม 
ร้าน อ.อภิญญา 

ผ้าไหม 
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
147/2563 

  

  (เงินสะสม) อบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ 

      46,900.00 
บาท 

46,900.00 
บาท 

และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 5 มี.ค..63   - 

    ในการป้องกันโรคติด
เชื้อไวรัส 

          ต้อง
ครบถ้วน 

    

    โคโรน่า 2019                 
12 กอง

สวัสดิการ
สังคม 

จ้างเหมาประกอบ
อาหาร, 

 
25,000.00  

 
25,000.00  

เฉพาะเจาะจ
ง 

นางสาวอุดร  
เดโชบุตร 

นางสาวอุดร  
เดโชบุตร 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
148/2563 

  



    อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 

      25,000.00 
บาท 

25,000.00 
บาท 

และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 6 มี.ค..63   - 

    โครงการกิจกรรมวัน
สตรีสากล 

          ต้อง
ครบถ้วน 

    

13 สำนักปลัด จัดซื้อวัสดุสายส่งน้ำ
ดับเพลิง 

 
31,400.00  

 
31,400.00  

เฉพาะเจาะจ
ง 

ร้านพาเจริญ ร้านพาเจริญ เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
149/2563 

  

            31,150.00 
บาท 

31,150.00 
บาท 

และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 9 มี.ค..63   - 

                ต้อง
ครบถ้วน 

    

                      
14 กองคลัง จ้างเหมาบำรุงรักษา

และซ่อม 
 1,250.00   1,250.00  เฉพาะเจาะจ

ง 
ร้านแบงค์คลินิก

คอมพิวเตอร์ 
ร้านแบงค์คลินิก

คอมพิวเตอร์ 
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
150/2563 

  

    แซมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

      1,250.00 บาท 1,250.00 บาท และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 11 มี.ค..
63 

  - 

    หมายเลข 416-57-
035 

          ต้อง
ครบถ้วน 

    

                      
15 กองคลัง โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมระบบประปา 
 

394,000.0
0  

 
334,619.8

8  

เฉพาะเจาะจ
ง 

หจก.บุญโชค หจก.บุญโชค เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

สัญญาจ้างเลขที ่
11/2563 

  

  (เงินสะสม) หมู่ที่ 1       334,000.00 
บาท 

334,000.00 
บาท 

และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 11 มี.ค..
63 

  - 

                ต้อง
ครบถ้วน 

    



                      
16 สำนักปลัด จัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน

ครัว 
 

40,000.00  
 

40,000.00  
เฉพาะเจาะจ

ง 
ร้านกษมาค้าวัสดุ ร้านกษมาค้าวัสดุ เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ำสุด 
ใบสั่งซื้อเลขที ่
151/2563 

  

    จำนวน 30 รายการ       25,434.00 
บาท 

25,434.00 
บาท 

และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 13 มี.ค..
63 

  - 

                ต้อง
ครบถ้วน 

    

                      
17 สำนักปลัด จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  

40,000.00  
 

40,000.00  
เฉพาะเจาะจ

ง 
ร้านกษมาค้าวัสดุ ร้านกษมาค้าวัสดุ เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ำสุด 
ใบสั่งซื้อเลขที ่
152/2563 

  

    จำนวน 26 รายการ       27,486.00 
บาท 

27,486.00 
บาท 

และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 13 มี.ค..
63 

  - 

                ต้อง
ครบถ้วน 

    

                      
18 กอง

สวัสดิการ
สังคม 

จ้างเหมาบำรุงรักษา
และซ่อมแซม 

 1,900.00   1,900.00  เฉพาะเจาะจ
ง 

ร้านเจริญกิจแอร์ ร้านเจริญกิจแอร์ เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
153/2563 

  

    ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับ 

      1,900.00 บาท 1,900.00 บาท และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 16 มี.ค..
63 

  - 

    อากาศ            ต้อง
ครบถ้วน 

    

                      



19 กองคลัง โครงการก่อสร้างรั้ว  
900,000.0

0  

  e-bidding หจก.คิงส์คอบร้า
โกลด์ 

หจก.คิงส์คอบร้า
โกลด์ 

เป็นผู้ผ่าน
การ

พิจารณา 

สัญญาจ้างเลขที ่
01/2563 

  

  (เงินสะสม) ศพด.วัดสุวรรณวิสุ
ทธาราม 

      800,000.00 
บาท 

800,000.00 
บาท 

ทางเทคนิค
และเสนอ 

ลงวันที่ 17 มี.ค..
63 

  - 

                ราคาต่ำสุด     
20 กองคลัง โครงการก่อสร้างโรง

อาหาร 
 

430,000.0
0  

  e-bidding หจก.คิงส์คอบร้า
โกลด์ 

หจก.คิงส์คอบร้า
โกลด์ 

เป็นผู้ผ่าน
การ

พิจารณา 

สัญญาจ้างเลขที่ 
02/2563 

  

  (เงินสะสม) ศพด.วัดสุวรรณวิสุ
ทธาราม 

      380,000.00 
บาท 

380,000.00 
บาท 

ทางเทคนิค
และเสนอ 

ลงวันที่ 17 มี.ค..
63 

  - 

                ราคาต่ำสุด     
                      

21 กองคลัง โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม 

 
336,000.0

0  

  เฉพาะเจาะจ
ง 

หจก.เอส.ซี.วิศว
กิจ 

หจก.เอส.ซี.วิศว
กิจ 

เป็นผู้ผ่าน
การ

พิจารณา 

สัญญาจ้างเลขที ่
12/2563 

  

  (เงินสะสม) ระบบประปา ม.8       290,000.00 
บาท 

290,000.00 
บาท 

ทางเทคนิค
และเสนอ 

ลงวันที่ 17 มี.ค..
63 

  - 

                ราคาต่ำสุด     
                      

22 กองคลัง โครงการก่อสร้างรั้ว
ศูนย ์

 
900,000.0

0  

  e-bidding หจก.คิงส์คอบร้า
โกลด์ 

หจก.คิงส์คอบร้า
โกลด์ 

เป็นผู้ผ่าน
การ

พิจารณา 

ใบสั่งซื้อเลขที ่
154/2563 

  



  เงินสะสม พัฒนาเด็กเล็กวด
สุวรรณวิสุทธาราม 

      800,000.00 
บาท 

800,000.00 
บาท 

ทางเทคนิค
และเสนอ 

ลงวันที่ 18 มี.ค..
63 

  - 

                ราคาต่ำสุด     
23 กอง

การศึกษา 
จัดซื้อชุดอุปกรณ์
สำหรับห้องเรียน 

 
61,400.00  

 
61,400.00  

เฉพาะเจาะจ
ง 

หกจ.วิศวกรรม 
เซอร์วิส 

หกจ.วิศวกรรม 
เซอร์วิส 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
154/2563 

  

    โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

      54,998.00 
บาท 

54,998.00 
บาท 

และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 18 มี.ค..
63 

  - 

    ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

          ต้อง
ครบถ้วน 

    

     DL TV ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดสีมาธิการาม 

                

    และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หนอง 

                

    หมากแซว จำนวน 2 
ชุด 

                

                      
24 สำนักปลัด จ้างบำรุงรักษาและ

ซ่อมแซม 
 

35,911.35  
 

35,911.35  
เฉพาะเจาะจ

ง 
บริษัทโตโยต้า 

เบสท ์
บริษัทโตโยต้า 

เบสท ์
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
155/2563 

  

    รถยนต์ นข 3905 
สน. 

      ผู้จำหน่ายโตโยต้า 
จำกัด 

ผู้จำหน่ายโตโยต้า 
จำกัด 

และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 18 มี.ค..
63 

  - 

            35,911.35 
บาท 

35,911.35 
บาท 

ต้อง
ครบถ้วน 

    

                      
                      



25 สำนักปลัด จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง 

 
12,000.00  

 
12,000.00  

เฉพาะเจาะจ
ง 

ร้านเอกสิทธิ์ยาง
ยนต์ 

ร้านเอกสิทธิ์ยาง
ยนต์ 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

ใบสั่งซื้อเลขที ่
156/2563 

  

    (ยางนอกรถยนต์ นข 
3905 สน) 

      12,000.00 
บาท 

12,000.00 
บาท 

และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 19 มี.ค..
63 

  - 

                ต้อง
ครบถ้วน 

    

                      
26 สำนักปลัด จ้างบำรุงรักษาและ

ซ่อมแซม 
 6,450.00   6,450.00  เฉพาะเจาะจ

ง 
ร้านแสงดาว
ประดับยนต์ 

ร้านแสงดาว
ประดับยนต์ 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
157/2563 

  

    รถยนต์ นข 3905 
สน. 

      6,450.00 บาท 6,450.00 บาท และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 19 มี.ค..
63 

  - 

    (เครื่องปรับอากาศ
ด้านหลัง) 

          ต้อง
ครบถ้วน 

    

                      
27 กอง

การศึกษา 
จัดซื้อชุดกีฬา  

95,100.00  
 

95,100.00  
เฉพาะเจาะจ

ง 
หจก.เพ่ือนแท้

สปอร์ต 
หจก.เพ่ือนแท้

สปอร์ต 
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

ใบสั่งซื้อเลขที ่
158/2563 

  

  ศาสนา
และ 

        95,100.00 
บาท 

95,100.00 
บาท 

และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 20 มี.ค..
63 

  - 

  วัฒนธรรม             ต้อง
ครบถ้วน 

    

                      
28 กอง

การศึกษา 
จ้างเหมาปรับปรุง

สนามกีฬา 
 

25,000.00  
 

25,000.00  
เฉพาะเจาะจ

ง 
นางสาวจันทร์
เพ็ญ สมวงษ์ 

นางสาวจันทร์
เพ็ญ สมวงษ์ 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
159/2563 

  



  ศาสนา
และ 

        25,000.00 
บาท 

25,000.00 
บาท 

และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 20 มี.ค..
63 

  - 

  วัฒนธรรม             ต้อง
ครบถ้วน 

    

29 สำนักปลัด จ้างเหมาซักผ้าปูโต๊ะ  700.00   700.00  เฉพาะเจาะจ
ง 

นางสาวสุดาพร  
ไก่ขัน 

นางสาวสุดาพร  
ไก่ขัน 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
160/2563 

  

    จำนวน 14 ผืน       700.00 บาท 700.00 บาท และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 23 มี.ค..
63 

  - 

                ต้อง
ครบถ้วน 

    

                      
30 กองช่าง จ้างเหมาบำรุงรักษา

ซ่อมแซม 
 5,709.00   5,709.00  เฉพาะเจาะจ

ง 
ร้านคำสะอาด
เจริญมอเตอร์ 

ร้านคำสะอาด
เจริญมอเตอร์ 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
161/2563 

  

    รถจักรยานยนต์       5,709.00 บาท 5,709.00 บาท และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 23 มี.ค..
63 

  - 

    หมายเลข 009-48-
002 

          ต้อง
ครบถ้วน 

    

                      
31 กองคลัง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  2,750.00   2,750.00  เฉพาะเจาะจ

ง 
บริษัทแอดไวซ์
สว่างแดนดิน 

จำกัด 

บริษัทแอดไวซ์
สว่างแดนดิน 

จำกัด 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
162/2563 

  

    (หมึกเครื่องพิมพ์)       2,750.00 บาท 2,750.00 บาท และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 23 มี.ค.63   - 

                ต้อง
ครบถ้วน 

    



32 กอง
การศึกษา 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ 7 
ชุด 

 
119,000.0

0  

 
119,000.0

0  

เฉพาะเจาะจ
ง 

บริษัทแอดไวซ์
สว่างแดนดิน 

จำกัด 

บริษัทแอดไวซ์
สว่างแดนดิน 

จำกัด 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

สัญญาซื้อขายคอมฯ
เลขที ่01/2563 

  

  ศาสนา
และ 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 7 
เครื่อง 

 
18,200.00  

 
18,200.00  

  เครื่องคอมฯ 
117,796.00 

บาท 

เครื่องคอมฯ 
117,796.00 

บาท 

และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 25 มี.ค..
63 

  - 

  วัฒนธรรม         เครื่องพิมพ์ 
18,200.00 

บาท 

เครื่องพิมพ์ 
18,200.00 

บาท 

ต้อง
ครบถ้วน 

    

  (เงินเหลือ
จ่าย) 

                  

33 สำนักปลัด จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  
20,000.00  

 
20,000.00  

เฉพาะเจาะจ
ง 

บริษัทแอดไวซ์
สว่างแดนดิน 

จำกัด 

บริษัทแอดไวซ์
สว่างแดนดิน 

จำกัด 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
163/2563 

  

            16,295.00 
บาท 

16,295.00 
บาท 

และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 26 มี.ค..
63 

  - 

                ต้อง
ครบถ้วน 

    

                      
34 สำนักปลัด จ้างเหมาเข้าเล่มปก

แผนป้องกัน 
 175.00   175.00  เฉพาะเจาะจ

ง 
ร้านน้องณัฐก๊อปปี้

คอม 
ร้านน้องณัฐก๊อปปี้

คอม 
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
164/2563 

  

    บรรเทาสาธารณภัย 
ปี2563 

      175.00 บาท 175.00 บาท และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 26 มี.ค..
63 

  - 

                ต้อง
ครบถ้วน 

    



                      
35 สำนักปลัด จัดซื้อวัสดุเพ่ือใช้ใน

โครงการ 
 

41,922.00  
 

41,922.00  
เฉพาะเจาะจ

ง 
ร้าน อ.อภิญญา 

ผ้าไหม 
ร้าน อ.อภิญญา 

ผ้าไหม 
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
165/2563 

  

    พลังคนไทยร่วมใจ
ป้องกัน 

      41,922.00 
บาท 

41,922.00 
บาท 

และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 27 มี.ค..
63 

  - 

    ไวรัสโคโรนา (COVID-
19) 

          ต้อง
ครบถ้วน 

    

                      
36 สำนักปลัด จัดซื้อวัสดุการเกษตร  2,600.00   2,600.00  เฉพาะเจาะจ

ง 
ร้านพลโยธาพันธุ์

ไม้ 
ร้านพลโยธาพันธุ์

ไม้ 
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
166/2563 

  

            2,600.00 บาท 2,600.00 บาท และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 27 มี.ค..
63 

  - 

                ต้อง
ครบถ้วน 

    

                      
37 สำนักปลัด จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน

ป้องกันฯ 
 6,000.00   6,000.00  เฉพาะเจาะจ

ง 
นายสำรวย  ต้น

สาย 
นายสำรวย  ต้น

สาย 
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
167/2563 

  

    (พนักงานขับรถบรรทุก
น้ำฯ) 

      6,000.00  บาท 6,000.00  บาท และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 31 มี.ค.63   

    เดือน เมษายน  2563           ต้อง
ครบถ้วน 

    - 

                      
38 สำนักปลัด จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานกู้

ชีพ-กู้ภัย 
 6,600.00   6,600.00  เฉพาะเจาะจ

ง 
นายสิวิทย์  ทอง

ไสย์ 
นายสิวิทย์  ทอง

ไสย์ 
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
168/2563 

  



    เดือนเมษายน พ.ศ.
2563 

      6,600.00 บาท 6,600.00 บาท และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 31 มี.ค. 
63 

  

    (นายสุวิทย์  ทองไสย์)           ต้อง
ครบถ้วน 

    - 

                      
39 สำนักปลัด จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน

แม่บ้าน 
 6,000.00   6,000.00  เฉพาะเจาะจ

ง 
นางเวียง  ไก่ขัน นางเวียง  ไก่ขัน เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ำสุด 
ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
169/2563 

 - 

    เดือนเมษายน 2563       6,000.00  บาท 6,000.00  บาท และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่  31 มี.ค. 
63 

  

                ต้อง
ครบถ้วน 

    

40 สำนักปลัด จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน
ป้องกันฯ 

 6,000.00   6,000.00  เฉพาะเจาะจ
ง 

นายสัมพัน  
ปัญญาวงค์ 

นายสัมพัน  
ปัญญาวงค์ 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
170/2563 

  

    (พนักงานประจำ
รถบรรทุกน้ำฯ) 

      6,000.00  บาท 6,000.00  บาท และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่  31 มี.ค. 
63 

  - 

    เดือน เมษายน 2563           ต้อง
ครบถ้วน 

    

41 กอง
การศึกษา 

จ้างเหมาเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย 

 4,500.00   4,500.00  เฉพาะเจาะจ
ง 

นายอดุลย์เดช  
ชารินทร์ 

นายอดุลย์เดช  
ชารินทร์ 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
171/2563 

  

  ศาสนา
และ

วัฒนธรรม 

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

ลงวันที่  31 มี.ค.
63 

  

    เดือน เมษายน พ.ศ.
2563 

          ต้อง
ครบถ้วน 

    - 



42 กอง
การศึกษา 

จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร 

 3,500.00   3,500.00  เฉพาะเจาะจ
ง 

หจก.นครซัพ
พลายเซอร์วิสโอ

เอ 

หจก.นครซัพ
พลายเซอร์วิสโอ

เอ 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
172/2563 

  

  ศาสนา
และ

วัฒนธรรม 

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

ลงวันที่ 31 มี.ค. 
63 

  

                ต้อง
ครบถ้วน 

    - 

43 สำนักปลัด จัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว 

 2,350.00   2,350.00  เฉพาะเจาะจ
ง 

ร้านบ่างศรีวงศ์ ร้านบ่างศรีวงศ์ เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

ใบสั่งซื้อเลขที ่
173/2563 

  - 

    (น้ำดื่ม) อบต.คำ
สะอาด 

      2,350.00 บาท 2,350.00 บาท และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 31 มี.ค.63   

    เดือน  เมษายน 2563           ต้อง
ครบถ้วน 

    

44 สำนักปลัด จัดซื้อหนังสือพิมพ์  4,500.00   4,500.00  เฉพาะเจาะจ
ง 

นายวีระพันธ์  
ไชยเลิศ 

นายวีระพันธ์  
ไชยเลิศ 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

ใบสั่งซื้อเลขที ่
174/2563 

  

    เดือน เมษายน พ.ศ.
2563 

      4,500.00 บาท 4,500.00 บาท และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่  31 มี.ค. 
63 

  - 

                ต้อง
ครบถ้วน 

    

                      
45 สำนักปลัด จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่าย

เอกสาร 
 3,500.00   3,500.00  เฉพาะเจาะจ

ง 
หจก.นครซัพ

พลายเซอร์วิสโอ
เอ 

หจก.นครซัพ
พลายเซอร์วิสโอ

เอ 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
175/2563 

  



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

ลงวันที่ 31 มี.ค. 
63 

  

                ต้อง
ครบถ้วน 

    - 

46 กองคลัง จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร 

 3,500.00   3,500.00  เฉพาะเจาะจ
ง 

หจก.นครซัพ
พลายเซอร์วิสโอ

เอ 

หจก.นครซัพ
พลายเซอร์วิสโอ

เอ 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
176/2563 

  

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

ลงวันที่ 31 มี.ค. 
63 

  

                ต้อง
ครบถ้วน 

    - 

                      
47 สำนักปลัด จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานกู้

ชีพ-กู้ภัย 
 3,000.00   3,000.00  เฉพาะเจาะจ

ง 
นายชนัญญู  
เพลินจิตร์ 

นายชนัญญู  
เพลินจิตร์ 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
129/2563 

  

    เดือน เมษายน 2563       3,000.00 บาท 3,000.00 บาท และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 31 มี.ค. 
63 

  

    (นายชนัญญู  เพลิน
จิตร์) 

          ต้อง
ครบถ้วน 

    - 

                      
48 สำนักปลัด จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานกู้

ชีพ-กู้ภัย 
 3,000.00   3,000.00  เฉพาะเจาะจ

ง 
นายวิทย์  ดงหิงษ์ นายสิวิทย์  ทอง

ไสย์ 
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
130/2563 

  

    เดือน เมษายน 2563       3,000.00 บาท 3,000.00 บาท และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 31 มี.ค. 
63 

  

    (นายวิทย์  ดงหิงษ์)           ต้อง
ครบถ้วน 

    - 



                      
49 สำนักปลัด จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานกู้

ชีพ-กู้ภัย 
 3,000.00   3,000.00  เฉพาะเจาะจ

ง 
นายเกษ ี แสงกล้า นายเกษ ี แสงกล้า เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ำสุด 
ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
131/2563 

  

    เดือน เมษายน 2563       3,000.00 บาท 3,000.00 บาท และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 31 มี.ค. 
63 

  

    (นายเกษ ี แสงกล้า)           ต้อง
ครบถ้วน 

    - 

50 สำนักปลัด จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานกู้
ชีพ-กู้ภัย 

 3,000.00   3,000.00  เฉพาะเจาะจ
ง 

นายจำลอง  สืบ
สม 

นายจำลอง สืบสม เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
132/2563 

  

    เดือน เมษายน 2563       3,000.00 บาท 3,000.00 บาท และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 31 มี.ค. 
63 

  

    (นายจำลอง  สืบสม)           ต้อง
ครบถ้วน 

    - 

                      
51 สำนักปลัด จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานกู้

ชีพ-กู้ภัย 
 3,300.00   3,300.00  เฉพาะเจาะจ

ง 
นายอนุวัชร์  ต้น

สาย 
นายอนุวัชร์  ต้น

สาย 
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
133/2563 

  

    เดือน เมษายน 2563       3,300.00 บาท 3,300.00 บาท และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 31 มี.ค. 
63 

  

    (นายอนุวัชร์  ต้นสาย)           ต้อง
ครบถ้วน 

    - 

                      
52 สำนักปลัด จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานกู้

ชีพ-กู้ภัย 
 3,300.00   3,300.00  เฉพาะเจาะจ

ง 
นายบัวลัย  โสภา

พันธ์ 
นายบัวลัย  โสภา

พันธ์ 
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
134/2563 

  



    เดือน เมษายน 2563       3,300.00 บาท 3,300.00 บาท และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 31 มี.ค. 
63 

  

    (นายบัวลัย  โสภาพันธ์)           ต้อง
ครบถ้วน 

    - 

53 สำนักปลัด จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานกู้
ชีพ-กู้ภัย 

 3,300.00   3,300.00  เฉพาะเจาะจ
ง 

นางหนูแดง  สาย
สิงห์ 

นางหนูแดง  สาย
สิงห์ 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
135/2563 

  

    เดือน เมษายน 2563       3,300.00 บาท 3,300.00 บาท และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 31 มี.ค. 
63 

  

    (นางหนูแดง  สายสิงห์)           ต้อง
ครบถ้วน 

    - 

                      
54 สำนักปลัด จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานกู้

ชีพ-กู้ภัย 
 3,300.00   3,300.00  เฉพาะเจาะจ

ง 
นางเลี้ยม  บุญ

สาร 
นางเลี้ยม  บุญ

สาร 
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
136/2563 

  

    เดือน เมษายน 2563       3,300.00 บาท 3,300.00 บาท และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 31 มี.ค. 
63 

  

    (นางเลี้ยม  บุญสาร)           ต้อง
ครบถ้วน 

    - 

                      
55 สำนักปลัด จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานกู้

ชีพ-กู้ภัย 
 3,300.00   3,300.00  เฉพาะเจาะจ

ง 
นางน้อม  โซ่เงิน นางน้อม  โซ่เงิน เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ำสุด 
ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
137/2563 

  

    เดือน เมษายน 2563       3,300.00 บาท 3,300.00 บาท และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 31 มี.ค. 
63 

  

    (นางน้อม  โซ่เงิน)           ต้อง
ครบถ้วน 

    - 



                      
56 สำนักปลัด จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานกู้

ชีพ-กู้ภัย 
 3,000.00   3,000.00  เฉพาะเจาะจ

ง 
นางสาวสุกี  สม

วงศ ์
นางสาวสุกี  สม

วงศ ์
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
138/2563 

  

    เดือน เมษายน 2563       3,000.00 บาท 3,000.00 บาท และมี
เอกสารถูก 

ลงวันที่ 31 มี.ค. 
63 

  

    (นางสาวสุกี  สมวงศ์)           ต้อง
ครบถ้วน 

    - 

 
 

 


