
 

 
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด 
เรื่อง  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ประจำเดือน  เมษายน  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  เมษายน  พ.ศ.2563 เพ่ือให้ประชาชนทราบ
โดยทั่วกันรายละเอียดตามท้ายประกาศฉบับนี้ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

   ประกาศ  ณ  วันที่  5  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ.2563 

 

 

(นางทองพูล  บุญคง) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



          
แบบ  สขร.1 

 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2563 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าสะอาด  อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 
 

วันที่  5  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2563 
 

ล ำดั
บท่ี 

เจำ้ของ
งบประมำณ 

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจำ้ง 

รำคำกลำง วิธีซ้ือ
หรือจำ้ง 

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ ปัญหำ
และ 

และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สัญญำหรือขอ้ตกลง อุปสรรค 

      ในกำรซ้ือหรือจำ้ง   

1 ส ำนกัปลดั รำยงำนขอซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงและ
หล่อลื่น 

 30,000.00   30,000.00  เฉพำะเจำ
ะจง 

หจก.สว่ำงธนโชติ หจก.สว่ำงธนโชติ เป็นผูเ้สนอรำคำ
ต ่ำสุด 

รำยงำนขอซ้ือท่ี สน.
71302/339 

 - 

    เดือน เมษำยน พ.ศ.2563       9,067.00 บำท 9,067.00 บำท และมีเอกสำรถูก ลงวนัท่ี 30 มีนำคม 63   

                ตอ้งครบถว้น     

                      

2 กองช่ำง รำยงำนขอซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงและ
หล่อลื่น 

 10,000.00   10,000.00  เฉพำะเจำ
ะจง 

หจก.สว่ำงธนโชติ หจก.สว่ำงธนโชติ เป็นผูเ้สนอรำคำ
ต ่ำสุด 

รำยงำนขอซ้ือท่ี สน.
71302/364 

  - 

    เดือน เมษำยน พ.ศ.2563       2,000.00 บำท 2,000.00 บำท และมีเอกสำรถูก ลงวนัท่ี 1 เม.ย.63   

                ตอ้งครบถว้น     

                      

3 กองคลงั จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน  15,102.00   15,102.00  เฉพำะเจำ
ะจง 

ร้ำนเพื่อนสกล สำขำสว่ำง
แดนดิน 

ร้ำนเพื่อนสกล สำขำสว่ำง
แดนดิน 

เป็นผูเ้สนอรำคำ
ต ่ำสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

187/2563 

  - 

    จ ำนวน 18 รำยกำร       15,102.00 บำท 15,102.00 บำท และมีเอกสำรถูก ลงวนัท่ี 2 เม.ย.63   

                ตอ้งครบถว้น     

4 ส ำนกัปลดั จำ้งเหมำท ำป้ำยไวนิล  10,000.00   10,000.00  เฉพำะเจำ ร้ำนโอเค  ดีไซน์ ร้ำนโอเค  ดีไซน์ เป็นผูเ้สนอรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 
188/2563 

  - 



ะจง ต ่ำสุด 

    รณรงคป้์องกนัโรคติดเช้ือ       8,085.00 บำท 8,085.00 บำท และมีเอกสำรถูก ลงวนัท่ี 2 เม.ย.63   

    ไวรัสโคโรนำ 2019           ตอ้งครบถว้น     

5 ส ำนกัปลดั จดัซ้ือวสัดุก่อสร้ำง  10,000.00   10,000.00  เฉพำะเจำ
ะจง 

หจก.ทรัพยท์วีคูณ บ๊ิกโฮม หจก.ทรัพยท์วีคูณ บ๊ิกโฮม เป็นผูเ้สนอรำคำ
ต ่ำสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 
189/2563 

  - 

    จ ำนวน 13 รำยกำร       6,731.00 บำท 6,731.00 บำท และมีเอกสำรถูก ลงวนัท่ี 2 เม.ย.63   

                ตอ้งครบถว้น     

                      

6 ส ำนกัปลดั จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้ำและวิทยุ  2,040.00   2,040.00  เฉพำะเจำ
ะจง 

หจก.ทรัพยท์วีคูณ บ๊ิกโฮม หจก.ทรัพยท์วีคูณ บ๊ิกโฮม เป็นผูเ้สนอรำคำ
ต ่ำสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

190/2563 

  - 

            2,040.00 บำท 2,040.00 บำท และมีเอกสำรถูก ลงวนัท่ี 3 เม.ย.63   

                ตอ้งครบถว้น     

                      

7 ส ำนกัปลดั จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว  2,600.00   2,600.00  เฉพำะเจำ
ะจง 

หจก.ทรัพยท์วีคูณ บ๊ิกโฮม หจก.ทรัพยท์วีคูณ บ๊ิกโฮม เป็นผูเ้สนอรำคำ
ต ่ำสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 
191/2563 

  - 

            2,600.00 บำท  2,600.00 บำท และมีเอกสำรถูก ลงวนัท่ี 3 เม.ย.63   

                ตอ้งครบถว้น     

                      

8 ส ำนกัปลดั จำ้งเหมำตดัเยบ็หนำ้กำกอนำมยั  18,288.00   18,288.00  เฉพำะเจำ
ะจง 

นำงเลี้ยม  บุญสำร นำงเลี้ยม  บุญสำร เป็นผูเ้สนอรำคำ
ต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 
192/2563 

  - 

    แบบผำ้       18,288.00 บำท 18,288.00 บำท และมีเอกสำรถูก ลงวนัท่ี 7 เม.ย.63   

                ตอ้งครบถว้น     

                      

9 ส ำนกัปลดั จำ้งเหมำบ ำรุงรักษำและ
ซ่อมแซม 

 6,908.99   6,908.99  เฉพำะเจำ
ะจง 

บริษทั มิตซู บี.ซี.สว่ำงแดน
ดิน จ ำกดั 

บริษทั มิตซู บี.ซี.สว่ำงแดน
ดิน จ ำกดั 

เป็นผูเ้สนอรำคำ
ต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 
193/2563 

  - 



    รถยนตส่์วนกลำง กค 3287 

สน. 
      6,908.99 บำท 6,908.99 บำท และมีเอกสำรถูก ลงวนัท่ี 7 เม.ย.63   

                ตอ้งครบถว้น     

10 กองช่ำง จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  35,000.00   35,000.00  เฉพำะเจำ
ะจง 

หจก.นครซพัพลำยเซอร์วิส
โอเอ 

หจก.นครซพัพลำยเซอร์วิส
โอเอ 

เป็นผูเ้สนอรำคำ
ต ่ำสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 
194/2563 

  - 

            33,000.00 บำท 33,000.00 บำท และมีเอกสำรถูก ลงวนัท่ี 9 เม.ย.63   

                ตอ้งครบถว้น     

11 กองสวสัดิกำร
สังคม 

จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  10,000.00   10,000.00  เฉพำะเจำ
ะจง 

หจก.นครซพัพลำยเซอร์วิส
โอเอ 

หจก.นครซพัพลำยเซอร์วิส
โอเอ 

เป็นผูเ้สนอรำคำ
ต ่ำสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

195/2563 

  - 

            6,000.00 บำท 6,000.00 บำท และมีเอกสำรถูก ลงวนัท่ี 9 เม.ย.63   

                ตอ้งครบถว้น     

                      

12 ส ำนกัปลดั จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร  5,676.00   5,676.00  เฉพำะเจำ
ะจง 

หจก.ทรัพยท์วีคูณ บ๊ิกโฮม หจก.ทรัพยท์วีคูณ บ๊ิกโฮม เป็นผูเ้สนอรำคำ
ต ่ำสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 
196/2563 

  - 

            5,676.00 บำท 5,676.00 บำท และมีเอกสำรถูก ลงวนัท่ี 9 เม.ย.63   

                ตอ้งครบถว้น     

                      

13 กองช่ำง โครงกำรก่อสร้ำงฝำยน ้ ำลน้  

749,000.00  

  e-

biddin

g 

หจก.โตโต ้ก่อสร้ำง 2009 หจก.โตโต ้ก่อสร้ำง 2009 เป็นผูผ้ำ่นกำร
พิจำรณำ 

สัญญำจำ้งเลขท่ี 
03/2563 

  - 

    บำ้นนำดินจ่ี ม.6       584,000.00 บำท 584,000.00 บำท ทำงเทคนิคและ
เสนอ 

ลงวนัท่ี 10 เม.ย.63   

                รำคำต ่ำสุด     

                      

14 กองช่ำง จดัซ้ือวสัดุก่อสร้ำง  10,000.00   10,000.00  เฉพำะเจำ
ะจง 

หจก.ทรัพยท์วีคูณ  บ๊ิกโฮม หจก.ทรัพยท์วีคูณ  บ๊ิกโฮม เป็นผูเ้สนอรำคำ
ต ่ำสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 
199/2563 

  - 



     จ ำนวน 15 รำยกำร       7,046.00 บำท 7,046.00 บำท และมีเอกสำรถูก ลงวนัท่ี 14 เม.ย.63   

                ตอ้งครบถว้น     

15 ส ำนกัปลดั จดัซ้ือครุภณัฑส์ ำนกังำน  28,000.00   28,000.00  เฉพำะเจำ
ะจง 

ร้ำนเจริญกิจแอร์ ร้ำนเจริญกิจแอร์ เป็นผูเ้สนอรำคำ
ต ่ำสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 
200/2563 

  - 

    เคร่ืองปรับอำกำศ 24000 บีที
ย ู

      28,000.00 บำท 28,000.00 บำท และมีเอกสำรถูก ลงวนัท่ี 14 เม.ย.63   

                ตอ้งครบถว้น     

16 กองคลงั จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  5,841.00   5,841.00  เฉพำะเจำ
ะจง 

บริษทัแอดไวซ์สว่ำงแดนดิน 

จ ำกดั 

บริษทัแอดไวซ์สว่ำงแดนดิน 

จ ำกดั 

เป็นผูเ้สนอรำคำ
ต ่ำสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

201/2563 

  

    (หมึกเคร่ืองพิมพ ์XEROX)       5,841.00 บำท 5,841.00 บำท และมีเอกสำรถูก ลงวนัท่ี 15 เม.ย.63   - 

                ตอ้งครบถว้น     

17 กองช่ำง จดัซ้ือครุภณัฑก์่อสร้ำง  

100,000.00  

 

100,000.0

0  

เฉพำะเจำ
ะจง 

หจก.วิโรจน์ (2019) หจก.วิโรจน์ (2019) เป็นผูเ้สนอรำคำ
ต ่ำสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

202/2563 

  - 

    เคร่ืองเจำะพ้ืนคอนกรีต(คอร่ิง)       80,000.00 บำท 80,000.00 บำท และมีเอกสำรถูก ลงวนัท่ี 23 เม.ย.63   

                ตอ้งครบถว้น     

                      

18 ส ำนกัปลดั จำ้งเหมำซ่อมแซมครุภณัฑ์  15,000.00   15,000.00  เฉพำะเจำ
ะจง 

ร้ำนเจริญกิจแอร์ ร้ำนเจริญกิจแอร์ เป็นผูเ้สนอรำคำ
ต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 
203/2563 

  - 

    ส ำนกังำน (เคร่ืองปรับอำกำศ)       15,000.00 บำท 15,000.00 บำท และมีเอกสำรถูก ลงวนัท่ี 23 เม.ย.63   

    หมำยเลข 420-55-024           ตอ้งครบถว้น     

                      

19 ส ำนกัปลดั จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  3,200.00   3,200.00  เฉพำะเจำ
ะจง 

บริษทัแอดไวซ์สว่ำงแดนดิน 
จ ำกดั 

บริษทัแอดไวซ์สว่ำงแดนดิน 
จ ำกดั 

เป็นผูเ้สนอรำคำ
ต ่ำสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 
204/2563 

  - 

    (แบตเตอร่ีเคร่ืองส ำรองไฟ       3,200.00 บำท 3,200.00 บำท และมีเอกสำรถูก ลงวนัท่ี 27 เม.ย.63   

    จ ำนวน 4 อนั)           ตอ้งครบถว้น     



20 ส ำนกัปลดั จดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์  3,500.00   3,500.00  เฉพำะเจำ
ะจง 

บริษทัแอดไวซ์สว่ำงแดนดิน 
จ ำกดั 

บริษทัแอดไวซ์สว่ำงแดนดิน 
จ ำกดั 

เป็นผูเ้สนอรำคำ
ต ่ำสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 
205/2563 

  - 

    (อุปกรณ์อ่ำนบตัรแบบ
อเนกประสงค ์

      3,500.00 บำท 3,500.00 บำท และมีเอกสำรถูก ลงวนัท่ี 28 เม.ย.63   

    Smart Card Reader 

จ ำนวน 5 เคร่ือง)) 
          ตอ้งครบถว้น     

                      

21 ส ำนกัปลดั จำ้งเหมำผูป้ฏิบติังำนป้องกนัฯ  6,000.00   6,000.00  เฉพำะเจำ
ะจง 

นำยส ำรวย  ตน้สำย นำยส ำรวย  ตน้สำย เป็นผูเ้สนอรำคำ
ต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 

206/2563 

  

    (พนกังำนขบัรถบรรทุกน ้ำฯ)       6,000.00  บำท 6,000.00  บำท และมีเอกสำรถูก ลงวนัท่ี 30 เม.ย.63   

    เดือน พฤษภำคม  2563           ตอ้งครบถว้น     - 

22 ส ำนกัปลดั จำ้งเหมำผูป้ฏิบติังำนป้องกนัฯ  6,000.00   6,000.00  เฉพำะเจำ
ะจง 

นำยสัมพนั  ปัญญำวงค์ นำยสัมพนั  ปัญญำวงค์ เป็นผูเ้สนอรำคำ
ต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 

170/2563 

  

    (พนกังำนประจ ำรถบรรทุกน ้ำฯ)       6,000.00  บำท 6,000.00  บำท และมีเอกสำรถูก ลงวนัท่ี  30 เม.ย. 63   - 

    เดือน พฤษภำคม 2563           ตอ้งครบถว้น     

23 ส ำนกัปลดั จำ้งเหมำผูป้ฏิบติังำนกูชี้พ-กูภ้ยั  6,900.00   6,900.00  เฉพำะเจำ
ะจง 

นำยสุวิทย ์ ทองไสย ์ นำยสุวิทย ์ ทองไสย ์ เป็นผูเ้สนอรำคำ
ต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 

208/2563 

  

    เดือนพฤษภำคม พ.ศ.2563       6,900.00 บำท 6,900.00 บำท และมีเอกสำรถูก ลงวนัท่ี 30 เม.ย. 63   

    (นำยสุวิทย ์ ทองไสย)์           ตอ้งครบถว้น     - 

                      

24 ส ำนกัปลดั จำ้งเหมำผูป้ฏิบติังำนแม่บำ้น  6,000.00   6,000.00  เฉพำะเจำ
ะจง 

นำงเวียง  ไก่ขนั นำงเวียง  ไก่ขนั เป็นผูเ้สนอรำคำ
ต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 

209/2563 

 - 

    เดือน พฤษภำคม พ.ศ.2563       6,000.00  บำท 6,000.00  บำท และมีเอกสำรถูก ลงวนัท่ี  30 เม.ย. 63   

                ตอ้งครบถว้น     

25 ส ำนกัปลดั จำ้งเหมำผูป้ฏิบติังำนกูชี้พ-กูภ้ยั  3,600.00   3,600.00  เฉพำะเจำ
ะจง 

นำยชนญัญู  เพลินจิตร์ นำยชนญัญู  เพลินจิตร์ เป็นผูเ้สนอรำคำ
ต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 
210/2563 

  



    เดือน พฤษภำคม 2563       3,600.00 บำท 3,600.00 บำท และมีเอกสำรถูก ลงวนัท่ี 30 เม.ย. 63   

    (นำยชนญัญู  เพลินจิตร์)           ตอ้งครบถว้น     - 

                      

                      

26 ส ำนกัปลดั จำ้งเหมำผูป้ฏิบติังำนกูชี้พ-กูภ้ยั  3,600.00   3,600.00  เฉพำะเจำ
ะจง 

นำยจ ำลอง  สืบสม นำยจ ำลอง สืบสม เป็นผูเ้สนอรำคำ
ต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 
211/2563 

  

    เดือน พฤษภำคม 2563       3,600.00 บำท 3,600.00 บำท และมีเอกสำรถูก ลงวนัท่ี 30 เม.ย. 63   

    (นำยจ ำลอง  สืบสม)           ตอ้งครบถว้น     - 

                      

27 ส ำนกัปลดั จำ้งเหมำผูป้ฏิบติังำนกูชี้พ-กูภ้ยั  3,600.00   3,600.00  เฉพำะเจำ
ะจง 

นำยเกษี  แสงกลำ้ นำยเกษี  แสงกลำ้ เป็นผูเ้สนอรำคำ
ต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 
212/2563 

  

    เดือน พฤษภำคม พ.ศ.2563       3,600.00 บำท 3,600.00 บำท และมีเอกสำรถูก ลงวนัท่ี 30 เม.ย. 63   

    (นำยเกษ ี แสงกลำ้)           ตอ้งครบถว้น     - 

                      

28 ส ำนกัปลดั จำ้งเหมำผูป้ฏิบติังำนกูชี้พ-กูภ้ยั  3,600.00   3,600.00  เฉพำะเจำ
ะจง 

นำยวิทย ์ ดงหิงษ ์ นำยสิวิทย ์ ทองไสย ์ เป็นผูเ้สนอรำคำ
ต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 
213/2563 

  

    เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2563       3,600.00 บำท 3,600.00 บำท และมีเอกสำรถูก ลงวนัท่ี 30 เม.ย. 63   

    (นำยวิทย ์ ดงหิงษ)์           ตอ้งครบถว้น     - 

                      

29 ส ำนกัปลดั จำ้งเหมำผูป้ฏิบติังำนกูชี้พ-กูภ้ยั  3,900.00   3,900.00  เฉพำะเจำ
ะจง 

นำยอนุวชัร์  ตน้สำย นำยอนุวชัร์  ตน้สำย เป็นผูเ้สนอรำคำ
ต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 
214/2563 

  

    เดือน พฤษภำคม 2563       3,900.00 บำท 3,900.00 บำท และมีเอกสำรถูก ลงวนัท่ี 30 เม.ย. 63   

    (นำยอนุวชัร์  ตน้สำย)           ตอ้งครบถว้น     - 

30 ส ำนกัปลดั จำ้งเหมำผูป้ฏิบติังำนกูชี้พ-กูภ้ยั  3,600.00   3,600.00  เฉพำะเจำ
ะจง 

นำงหนูแดง  สำยสิงห์ นำงหนูแดง  สำยสิงห์ เป็นผูเ้สนอรำคำ
ต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 
215/2563 

  



    เดือน พฤษภำคม 2563       3,600.00 บำท 3,600.00 บำท และมีเอกสำรถูก ลงวนัท่ี 30 เม.ย.63   

    (นำงหนูแดง  สำยสิงห์)           ตอ้งครบถว้น     - 

31 ส ำนกัปลดั จำ้งเหมำผูป้ฏิบติังำนกูชี้พ-กูภ้ยั  3,900.00   3,900.00  เฉพำะเจำ
ะจง 

นำงเลี้ยม  บุญสำร นำงเลี้ยม  บุญสำร เป็นผูเ้สนอรำคำ
ต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 
216/2563 

  

    เดือน พฤษภำคม 2563       3,900.00 บำท 3,900.00 บำท และมีเอกสำรถูก ลงวนัท่ี 30 เม.ย. 63   

    (นำงเลี้ยม  บุญสำร)           ตอ้งครบถว้น     - 

                      

32 ส ำนกัปลดั จำ้งเหมำผูป้ฏิบติังำนกูชี้พ-กูภ้ยั  3,600.00   3,600.00  เฉพำะเจำ
ะจง 

นำงนอ้ม  โซ่เงิน นำงนอ้ม  โซ่เงิน เป็นผูเ้สนอรำคำ
ต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 
217/2563 

  

    เดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2563       3,600.00 บำท 3,600.00 บำท และมีเอกสำรถูก ลงวนัท่ี 30 เม.ย. 63   

    (นำงน้อม  โซ่เงิน)           ตอ้งครบถว้น     - 

                      

33 ส ำนกัปลดั จำ้งเหมำผูป้ฏิบติังำนกูชี้พ-กูภ้ยั  3,600.00   3,600.00  เฉพำะเจำ
ะจง 

นำงสำวสุกี  สมวงศ์ นำงสำวสุกี  สมวงศ์ เป็นผูเ้สนอรำคำ
ต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 
218/2563 

  

    เดือน พฤษภำคม 2563       3,600.00 บำท 3,600.00 บำท และมีเอกสำรถูก ลงวนัท่ี 30 เม.ย. 63   

    (นำงสำวสุกี  สมวงศ)์           ตอ้งครบถว้น     - 

34 กองคลงั จำ้งเหมำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร  3,500.00   3,500.00  เฉพำะเจำ
ะจง 

หจก.นครซพัพลำยเซอร์วิส
โอเอ 

หจก.นครซพัพลำยเซอร์วิส
โอเอ 

เป็นผูเ้สนอรำคำ
ต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 
219/2563 

  

    เดือน พฤษภำคม 2563       3,500.00  บำท 3,500.00  บำท และมีเอกสำรถูก ลงวนัท่ี 30 เม.ย. 63   

                ตอ้งครบถว้น     - 

                      

35 ส ำนกัปลดั จำ้งเหมำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร  3,500.00   3,500.00  เฉพำะเจำ
ะจง 

หจก.นครซพัพลำยเซอร์วิส
โอเอ 

หจก.นครซพัพลำยเซอร์วิส
โอเอ 

เป็นผูเ้สนอรำคำ
ต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 

220/2563 

  

    เดือน พฤษภำคม  2563       3,500.00  บำท 3,500.00  บำท และมีเอกสำรถูก ลงวนัท่ี 30 เม.ย. 63   

                ตอ้งครบถว้น     - 



36 ส ำนกัปลดั จดัซ้ือหนงัสือพิมพ ์  4,650.00   4,650.00  เฉพำะเจำ
ะจง 

นำยวีระพนัธ์  ไชยเลิศ นำยวีระพนัธ์  ไชยเลิศ เป็นผูเ้สนอรำคำ
ต ่ำสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

221/2563 

  

    เดือน พฤษภำคม พ.ศ.2563       4,650.00 บำท 4,650.00 บำท และมีเอกสำรถูก ลงวนัท่ี  30 เม.ย. 63   - 

                ตอ้งครบถว้น     

                      

37 ส ำนกัปลดั จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว  2,350.00   2,350.00  เฉพำะเจำ
ะจง 

ร้ำนบ่ำงศรีวงศ์ ร้ำนบ่ำงศรีวงศ์ เป็นผูเ้สนอรำคำ
ต ่ำสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

222/2563 

  - 

    (น ้ำด่ืม) อบต.ค ำสะอำด       2,350.00 บำท 2,350.00 บำท และมีเอกสำรถูก ลงวนัท่ี 30 เม.ย.63   

    เดือน พฤษภำคม 2563           ตอ้งครบถว้น     

38 กองกำรศึกษำ จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ท่ีรักษำควำม
ปลอดภยั 

 4,500.00   4,500.00  เฉพำะเจำ
ะจง 

นำยอดุลยเ์ดช  ชำรินทร์ นำยอดุลยเ์ดช  ชำรินทร์ เป็นผูเ้สนอรำคำ
ต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 
223/2563 

  

  ศำสนำและ
วฒันธรรม 

ศพด.วดัอมัพวนั         4,500.00  บำท 4,500.00  บำท และมีเอกสำรถูก ลงวนัท่ี  30 เม.ย.63   

    เดือน พฤษภำคม พ.ศ.2563           ตอ้งครบถว้น     - 

39 กองกำรศึกษำ จำ้งเหมำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร  3,500.00   3,500.00  เฉพำะเจำ
ะจง 

หจก.นครซพัพลำยเซอร์วิส
โอเอ 

หจก.นครซพัพลำยเซอร์วิส
โอเอ 

เป็นผูเ้สนอรำคำ
ต ่ำสุด 

ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 

224/2563 

  

  ศำสนำและ
วฒันธรรม 

เดือน พฤษภำคม 2563       3,500.00  บำท 3,500.00  บำท และมีเอกสำรถูก ลงวนัท่ี 30 เม.ย. 63   

                ตอ้งครบถว้น     - 

 


