
แบบ สขร.1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม 2561 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี   

วันที่  31 ตุลาคม 2561 
 

ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่สัญญา
หรือ 

ข้อตกลงใน
การซ้ือ    
หรือจ้าง 

 
1. การเช่าพื้นที่ website ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าจด

ทะเบียน domain name  
12,000.-บาท - เฉพาะเจาะจง บริษัท แนกซ์ โซลูช่ัน จำกัด

12,000.-บาท 
 

บริษัท แนกซ์ โซลูช่ัน จำกัด
12,000.-บาท 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 
เลขท่ี 
1/2562  
ลงวันท่ี 1 
ตุลาคม 
2561 
 

2. จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเป็นคนงานท่ัวไป เพื่อ
ช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานปลดั อบต.แม่คำมี  
เช่น งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
งานกองสนับสนุนการเสรมิสร้างสขุภาพสุขภาพ 
(สสส.) งานการเกษตร และงานอืน่ๆที่ได้รับมอบหมาย 
 

84,000.-บาท - เฉพาะเจาะจง นางสาวสินีนาถ เสภารัตนานันท์ 
        84,000.-บาท 

นางสาวสินีนาถ เสภารัตนานันท์ 
84,000.-บาท 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 
เลขท่ี 
2/2562  
ลงวันท่ี 1 
ตุลาคม 
2561 
 

3. จ้างเหมาบุคคลช่วยในงานพัสดุทะเบียนและ
ทรัพย์สิน 

84,000.- - เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐรินทร์ พุ่มฟัก 
84,000.-บาท 

นางสาวณัฐรินทร์ พุ่มฟัก
84,000.-บาท 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 
เลขท่ี 



  3/2562  
ลงวันท่ี 1 
ตุลาคม 
2561 
 

ลำดับ  วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่สัญญา
หรือ 

ข้อตกลงใน
การซ้ือ    
หรือจ้าง 

 
4. การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ประกอบการ

ปฏิบัติงานของ อบต. แม่คำมี    
28,800.-บาท - เฉพาะเจาะจง สมชาย ก๊อปปี ้

28,800.-บาท 
สมชาย ก๊อปปี ้
28,800.-บาท 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 
เลขท่ี 
4/2562  
ลงวันท่ี 1 
ตุลาคม 
2561 

 
5. โครงการจ้างบุคคลทำความสะอาดที่ทำการ

องค์การบริหารส่วนตำบลแมค่ำม ี
84,000.-บาท - เฉพาะเจาะจง นางด้าย พรมวัง 

84,000.-บาท 
 

นางด้าย พรมวัง 
84,000.-บาท 

 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 
เลขท่ี 
5/2562  
ลงวันท่ี 1 
ตุลาคม 
2561 

 
6. โครงการจ้างบุคคลรักษาความปลอดภัยในเวลา

กลางคืน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำม ี
72,000.-บาท - เฉพาะเจาะจง นายเมธี  สุขแดง 

72,000.-บาท 
นายเมธี  สุขแดง 
72,000.-บาท 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 
เลขท่ี 
6/2562  



ลงวันท่ี 1 
ตุลาคม 
2561 

 
ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่สัญญา
หรือ 

ข้อตกลงใน
การซ้ือ    
หรือจ้าง 

 
7. โครงการจ้างเหมาพีเ่ลีย้งเด็ก เพื่อช่วยเหลือการ 

ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แมค่ำม ี
6,600.-บาท - เฉพาะเจาะจง นางปรานอม จันทร์พล 

6,600.- บาท 
 

นางปรานอม จันทร์พล 
6,600.- บาท 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี

7/2562  ลง
วันท่ี 1 ต.ค. 

2561 
8. จ้างเหมาบุคคลธรรมดาขับรถขยะ 3,500.-บาท - เฉพาะเจาะจง นายเมธี  สุขแดง 

3,500.-บาท 
นายเมธี  สุขแดง 

3,500.-บาท 
ราคา

เหมาะสม 
ใบสั่งจ้าง

เลขท่ี
8/2562  ลง
วันท่ี 1 ต.ค. 

2561 
9. จ้างเหมาบุคคลธรรมดาท้ายขับรถขยะ 2,500.-บาท - เฉพาะเจาะจง นายยอด  สมยะ 

2,500.-บาท 
นายยอด  สมยะ 

2,500.-บาท 
ราคา

เหมาะสม 
ใบสั่งจ้าง

เลขท่ี
9/2562  ลง
วันท่ี 1 ต.ค. 

2561 
10. จ้างเหมาบุคคลธรรมดาท้ายขับรถขยะ 2,500.-บาท - เฉพาะเจาะจง นายสนอง  ตื้อยศ 

2,500.-บาท 
นายสนอง  ตื้อยศ 

2,500.-บาท 
ราคา

เหมาะสม 
ใบสั่งจ้าง

เลขท่ี
10/2562  



ลงวันท่ี 1 
ต.ค. 2561 

ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่สัญญา
หรือ 

ข้อตกลงใน
การซ้ือ    
หรือจ้าง 

 
11. จ้างเหมาซ่อมแซมประตูทางเข้า – ออก อบต. 

แม่คำม ี
2,000.- - เฉพาะเจาะจง นายนิกร  ทิพย์วัน 

2,000.- 
นายนิกร  ทิพย์วัน 

2,000.- 
ราคา

เหมาะสม 
ใบสั่งจ้าง

เลขท่ี
11/2562  
ลงวันท่ี 9 
ต.ค. 2561 

12. จ้างเหมาจดัทำพวงมาลาถวายบังคมหน้าพระ
บรมสาทิสลักษณ์ ร.9 

500.- - เฉพาะเจาะจง นางบุษบากร  เลิศประเสริฐ 
500.- 

นางบุษบากร  เลิศประเสริฐ 
500.- 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี

12/2562  
ลงวันท่ี 12 
ต.ค. 2561 

13. จ้างเหมาจดัทำพวงมาลาวันปิยะมหาราช 500.- - เฉพาะเจาะจง นางบุษบากร  เลิศประเสริฐ 
500.- 

นางบุษบากร  เลิศประเสริฐ 
500.- 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี

13/2562  
ลงวันท่ี 19 
ต.ค. 2561 

14. ซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำ
หมู่บ้าน และ อบต.แม่คำมี 
 

150.- - เฉพาะเจาะจง หนังสือพิมพ์เสียงแพร ่
150.-บาท 

หนังสือพิมพ์เสียงแพร ่
150.-บาท 

ราคา
ท้องตลาด 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี

1/2562   
ลงวันท่ี 1
ต.ค. 2561 



15. ซื้อน้ำดื่มชนิดถัง ประจำเดือน ต.ค. – ธ.ค. 61 1,260.- - เฉพาะเจาะจง น้ำดื่มไอซ ์
1,260.- 

น้ำดื่มไอซ ์
1,260.- 

ราคา
ท้องตลาด 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี

2/2562   
ลงวันท่ี 1
ต.ค. 2561 

ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่สัญญา
หรือ 

ข้อตกลงใน
การซ้ือ    
หรือจ้าง 

16. จัดซื้อตรายางของกองคลัง 1,780.- - เฉพาะเจาะจง พิษณุการช่าง 
1,780.- 

พิษณุการช่าง 
1,780.- 

ราคา
ท้องตลาด 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี

3/2562   
ลงวันท่ี 30
ต.ค. 2561 

 
17. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 10,322.40 - เฉพาะเจาะจง โกลดม์ิลค ์

10,322.40 
 

โกลดม์ิลค ์
10,322.40 

ราคา
ท้องตลาด 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี

4/2562   
ลงวันท่ี 31
ต.ค. 2561 

18. จ้างเหมากำจดัขยะมลูฝอย  66,000.- 
 

- เฉพาะเจาะจง แพร่พารวย 
66,000.- 

 
 

แพร่พารวย 
66,000 

 
 

ราคา
เหมาะสม 

สัญญาเช่า
เลขท่ี 

1/2562 ลง
วันท่ี 1 ต.ค. 

61 



19. จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 150,000 - เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร            
สาขาหนองม่วงไข ่

150,000.- 

สหกรณ์การเกษตร            
สาขาหนองม่วงไข ่

150,000.- 

ราคา
ท้องตลาด 

สัญญาซื้อ
ขายเลขท่ี 
1/2562   

 ลงวันท่ี 4 
ต.ค. 61 

20. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอน 
กรีต จากบ้านนายสหวัฒน พิมสาร ถึงบ้านนาย
ประสงค์ ต่อเขต  หมู่ที่ 3 บ้านรัตนปัญญา 
ตำบลแมค่ำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่  
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร  

149,000.- - เฉพาะเจาะจง หจก. สินทวีเคหะกิจ   
149,000.-บาท   

หจก. สินทวีเคหะกิจ   
149,000.-บาท   

ราคา
เหมาะสม 

สัญญาจ้าง
เลขท่ี 

23/2561 
ลงวันท่ี 24 
กันยายน 
2561   

ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่สัญญา
หรือ 

ข้อตกลงใน
การซ้ือ    
หรือจ้าง 

18. จัดซื้อวัสดสุำนักงาน (แบบพิมพ)์ 12,300.-บาท - เฉพาะเจาะจง บริษัท จีเอ็มฟอร์ม 
12,300.-บาท 

บริษัท จีเอ็มฟอร์ม 
12,300.-บาท 

ราคา
ท้องตลาด 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี 

96/2561     
ลงวันท่ี 17 
ต.ค. 61 

19. จัดซื้อวัสดไุฟฟ้า 3,250.-บาท - เฉพาะเจาะจง กิจเจรญิการไฟฟ้า 
3,250.-บาท 

กิจเจรญิการไฟฟ้า 
3,250.-บาท 

ราคา
ท้องตลาด 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี 

97/2561     
ลงวันท่ี 18 
ต.ค. 61 

 
20. จัดซื้อวัสดไุฟฟ้า 510.-บาท - เฉพาะเจาะจง หจก.ซีเอ็ดเรือนทอง หจก.ซีเอ็ดเรือนทอง ราคา ใบสั่งซื้อ



510.-บาท 510.-บาท ท้องตลาด เลขท่ี 
98/2561     
ลงวันท่ี 20
ต.ค. 61 

 
21. จัดซื้อวัสดสุำนักงาน 5,100.-บาท - เฉพาะเจาะจง หจก.ซีเอ็ดเรือยทอง 

5,100.-บาท 
 

หจก.ซีเอ็ดเรือยทอง 
5,100.-บาท 

 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งซิ้อ
เลขท่ี 

99/2561     
ลงวันท่ี     

21 ต.ค.61 
 

ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่สัญญา
หรือ 

ข้อตกลงใน
การซ้ือ    
หรือจ้าง 

22. จัดทำปา้ยอคิลิก 150.- บาท    เฉพาะเจาะจง ร้านเอกศิลป ์
150.-บาท 

ร้านเอกศิลป ์
            150.-บาท 

 

ราคา
เหมาะสม 

 

ใบสั่งจ้าง 
เลขท่ี 

75/2561   
ลงวันท่ี 21 

ต.ค.61 

23. จ้างเหมาเก็บค่าสาธารณปูระโภค 2,000.-บาท  เฉพาะเจาะจง นางปรานอม จนัทร์พล 
2,000.-บาท 

นางปรานอม จนัทร์พล 
2,000.-บาท 

ราคา
เหมาะสม 

 

ใบสั่งจ้าง 
เลขท่ี 

74/2561   
ลงวันท่ี 21 

ต.ค.61 



24. จ้างเหมาซ่อมไฟกิ่งสาธารณะ 3,700.-บาท     เฉพาะเจาะจง นายสุเกตุ เสนปัน 
3,700.-บาท 

 

นายสุเกตุ เสนปัน 
3,700.-บาท 

 

ราคา
เหมาะสม 

 

ใบสั่งจ้าง 
เลขท่ี 

76/2561   
ลงวันท่ี 25

ต.ค.61 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แบบ สขร.1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี 
วันที่  29 กุมภาพันธ์ 2561 

 
ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่
สัญญาหรือ 
ข้อตกลงใน

การซ้ือ    
หรือจ้าง 

 
1
.
1
.
1
. 

ซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ราชการ 6,439.26 บาท - 6,439.26 
บาท 

บริษัทแกรนดไ์ดร์ฟ 
จำกัด 
   6,439.26 บาท 

     บริษัทแกรนด์ไดร์ฟ 
จำกัด 

   6,439.26 บาท 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 
เลขท่ี  

29/2561   
ลงวันท่ี 1 
ก.พ. 61 

 
2. ซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำ

หมู่บ้าน และ อบต.แม่คำมี 
 

2,610.-บาท - เฉพาะเจาะ
จง 

นางบุษบากร  เลิศ
ประเสริฐ 

2,610.-บาท 

นางบุษบากร เลิศประเสริฐ 
2,610.-บาท 

ราคา
ท้องตลาด 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี 

33/2561     
ลงวันท่ี 1
ก.พ.61 

 
3. จ้างเหมาเก็บขยะมลูฝอยในพ้ืนท่ี  

หมู่ที่ 1 - 4  
17,800.-บาท - วิธี

เฉพาะเจาะ
นายนิยม สวนดอก 

17,800.-บาท 
นายนิยม สวนดอก     

17,800.-บาท 
ราคา

เหมาะสม 
สัญญาจ้าง 

เลขท่ี  



 จง   2/2561   
ลงวันท่ี 28
ต.ค. 61 

 
4. โครงการจ้างบุคคลเป็นผู้ช่วยในงานพัฒนาและ

จัดเก็บรายได ้
7,000.-บาท - เฉพาะเจาะ

จง 
นางสาวณัฐรินทร์ พุ่ม

ฟัก7,000.-บาท 
 

นางสาวณัฐรินทร์ พุ่มฟัก
7,000.-บาท 

 

ราคา
เหมาะสม 

บันทึกตก
ลงจ้างเลขท่ี

2/2561  
ลงวันท่ี 1
ต.ค. 61 

ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่
สัญญาหรือ 
ข้อตกลงใน

การซ้ือ    
หรือจ้าง 

 
5. โครงการจ้างบุคคลทำความสะอาดที่ทำการ

องค์การบริหารส่วนตำบลแมค่ำม ี
7,000 - เฉพาะเจาะ

จง 
นางด้าย พรมวัง 

7,000.-บาท 
 

นางด้าย พรมวัง 
7,000.-บาท 

 

ราคา
เหมาะสม 

บันทึกตก
ลงจ้างเลขท่ี

1/2561 
ลงวันท่ี 1 
ต.ค. 61 

 
6. โครงการจ้างเหมาพีเ่ลีย้งเด็ก เพื่อช่วยเหลือการ 

ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แมค่ำม ี
5,000.-บาท - เฉพาะเจาะ

จง 
นางปรานอม จันทร์พล 

5,000.- บาท 
 

นางปรานอม จันทร์พล 
5,000.- บาท 

 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี

20/2561  
ลงวันท่ี 4 
ม.ค.61 



7. โครงการจ้างเหมาบุคคลจัดเก็บค่าธรรมเนียม
น้ำประปาและขยะมูลฝอย   ของ อบต.แม่คำมี 

2,000.- - เฉพาะเจาะ
จง 

นางด้าย พรมวัง 
2,000.-บาท 

นางด้าย พรมวัง 
2,000.-บาท 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 

40/2561      
ลงวันท่ี 19  
ก.พ. 61 

 
8. เช่าสถานท่ีทิ้งขยะมูลฝอย 

 
5,000.-บาท - เฉพาะเจาะ

จง 
บริษัทแพร่พารวย 

5,000.- บาท 
บริษัทแพร่พารวย 

5,000.- บาท 
ราคา

เหมาะสม 
สัญญาเช่า

เลขท่ี 
1/2561   
ลงวันท่ี 1 
ต.ค.61 

 
ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่
สัญญาหรือ 
ข้อตกลงใน

การซ้ือ    
หรือจ้าง 

 
9. 
 
 
 
 
 
 

จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
 
 
 
 
 

2,616.92 บาท 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

เฉพาะเจาะ
จง 
 
 
 
 
 
 

สหกรณ์การเกษตร       
หนองม่วงไข่ จำกัด     
(สนง.ใหญ่) 2,616.92 

บาท 
 

สหกรณ์การเกษตร        
หนองม่วงไข่ จำกัด        

(สนง.ใหญ่) 2,616.92 บาท 
 

 
 

ราคา
ท้องตลาด 

 
 
 
 
 

บันทึก
ข้อตกลงซื้อ

เลขท่ี 
1/2561   
ลงวันท่ี      

5 ตุลาคม 
2561 



10.. จัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับโรงเรยีนแม่คำม ี
รัตนปัญญา และศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ อบต.     
แม่คำม ี

10,791.61 บาท - เฉพาะเจาะ
จง 
 

บรษิทั  โกลดม์ลิค ์ 
จ ำกดั   

 

บริษัทโกด์มลิค ์
10,791.61 บาท 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

สัญญาซื้อ
ขายเลขท่ี 

1/2561 ลง
วันท่ี 30 
ธันวาคม 
2561 

11.. จัดซื้อของรางวัลโครงการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด อบต.แม่คำมี   

15,000.-บาท - เฉพาะเจาะ
จง 
 

ซี-เอ็ดซัพพลาย 
15,000.-บาท 

 

ซี-เอ็ดซัพพลาย 
15,000.-บาท 

 

ราคา
ท้องตลาด 

 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี 

34/2561   
ลงวันท่ี 5 
ก.พ. 61 

 
12. จัดซื้อครภุัณฑต์ู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต 

จำนวน 2 ตู้ 
6,400.- บาท - เฉพาะเจาะ

จง 
 

แสงฟ้าพาณิชย ์
6,400.- บาท 

แสงฟ้าพาณิชย ์
6,400.- บาท 

ราคา
ท้องตลาด 

 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี 

35/2561   
ลงวันท่ี 5 
ก.พ. 61 

ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่
สัญญาหรือ 
ข้อตกลงใน

การซ้ือ    
หรือจ้าง 

 



13. จัดซื้อวัสดสุำนักงาน ตรายาง 550.-บาท - 
 
 
 
 

เฉพาะเจาะ
จง 
 

ร้านพิษณุการช่าง      
550.-บาท 

ร้านพิษณุการช่าง           
550.-บาท 

ราคา
ท้องตลาด 

 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี 

36/2561   
ลงวันท่ี 5 
ก.พ. 61 

14. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 
 

1,975.-บาท - 
 
 
 
 

เฉพาะเจาะ
จง 
 

หจก.นิจวรรณ1,975.-
บาท 

หจก.นิจวรรณ1,975.-บาท ราคา
เหมาะสม 

 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี 

37/2561   
ลงวันท่ี 5 
ก.พ. 61 

 
15. ซื้อวัสดุ เสาธง, ธงชาติ.ธงสัญญาลกัษณ์,      

ธงอาเซียน  
7,985.-บาท - เฉพาะเจาะ

จง 
พนมกฤษ 999 
7,985.-บาท 

 

พนมกฤษ 999 
7,985.-บาท 

 

ราคา
ท้องตลาด 

 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี 

38/2561   
ลงวันท่ี 5 
ก.พ. 61 

 
16. จัดซื้อวัสดตุามโครงการแข่งขันกีฬาต้าน       

ยาเสพตดิ อบต.แมค่ำม ี
10,000.- บาท - เฉพาะเจาะ

จง 
ซีเอ็ด-ซัพพลาย 
10,000.- บาท 

ซีเอ็ด-ซัพพลาย 
10,000.- บาท 

ราคา
ท้องตลาด 

 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี 

39/2561   
ลงวันท่ี 5 
ก.พ. 61 

 
 
 

ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่
สัญญาหรือ 



ข้อตกลงใน
การซ้ือ    
หรือจ้าง 

 
17. จ้างเหมาทำป้ายโครงการแข่งขันกีฬาต้านยา

เสพติด อบต.แม่คำมี 1x5 จำนวน 4 ป้าย 
3,750.-บาท - เฉพาะเจาะ

จง 
ดูเม็กโฆษณา 
3,750.-บาท 

 

ดูเม็กโฆษณา 
3,750.-บาท 

 

ราคา
ท้องตลาด 

 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 

32/2561 
ลงวันท่ี 9 
ก.พ. 61 

 
18. จ้างเหมาจดัสถานท่ีโครงการแข่งขนักีฬาต้าน  

ยาเสพตดิ อบต.แมค่ำม ี
30,000.-บาท  - เฉพาะเจาะ

จง 
นายคะนอง ตื้อยศ 

30,000.-บาท 
นายคะนอง ตื้อยศ 

30,000.-บาท 
 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 

33/2561 
ลงวันท่ี 9 
ก.พ. 61 

 
 

19. จ้างเหมาทำป้าย โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรีแม่บ้าน 
อบต.แม่คำม ี

500.-บาท - เฉพาะเจาะ
จง 

ดูเม็กโฆษณา 
500.-บาท 

ดูเม็กโฆษณา 
500.-บาท 

ราคา
ท้องตลาด 

 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 

40/2561 
ลงวันท่ี 12 
ก.พ. 61 

 
20. จ้างเหมาจดัหาอาหารว่างและเครือ่งดื่ม จำนวน 

52 คน คนละ 61.- บาท ตามโครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม
สตรีแม่บ้าน อบต.แมค่ำม ี

3,120.- บาท - เฉพาะเจาะ
จง 

นางเมธาวี พอสม 
3,120.- บาท 

 

นางเมธาวี พอสม 
3,120.- บาท 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 

41/2561 
ลงวันท่ี 15 
ก.พ. 61 



 
 

ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่
สัญญาหรือ 
ข้อตกลงใน

การซ้ือ    
หรือจ้าง 

 
21. จ้างเหมารถสำหรับดูงาน ไป-กลับระหว่าง

จังหวัดแพร่-จังหวัดเลย ตามโครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม
สตรีแม่บ้าน อบต.แมค่ำม ี
 

81,000.- บาท - เฉพาะเจาะ
จง 

นายชาญชัย จตุรพักร์
สกุล 

81,000.- บาท 

นายชาญชัย จตุรพักร์สกลุ 
81,000.- บาท 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 

43/2561 
ลงวันท่ี 16 
ก.พ. 61 

 
22. จัดซื้อของสัมมนาคุณ โครงการฝึกอบรมและ

ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรี
แม่บ้าน อบต.แม่คำม ี
 

3,000.- บาท - เฉพาะเจาะ
จง 

ร้านมยรุาเฟอร์นิเจอร ์
3,000.- บาท 

ร้านมยรุาเฟอร์นิเจอร ์
3,000.- บาท 

ราคา
ท้องตลาด 

 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี 

42/2561   
ลงวันท่ี 12 
ก.พ. 61 

 
23. จัดซื้อวัสดตุามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดู

งานเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรีแม่บ้าน 
อบต.แม่คำม ี
 

10,632.-บาท - เฉพาะเจาะ
จง 

พนมกฤษ 999 
10,632.-บาท 

 

พนมกฤษ 999 
10,632.-บาท 

 

ราคา
ท้องตลาด 

 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี 

43/2561   
ลงวันท่ี 12 
ก.พ. 61 

 
24. จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์  กองคลัง 14,064.-บาท - เฉพาะเจาะ

จง 
หจก.ท็อปวิวพอยท์

14,064.-บาท 
หจก.ท็อปวิวพอยท1์4,064.-

บาท 
ราคา

ท้องตลาด 
ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี 



 44/2561   
ลงวันท่ี 17 
ก.พ. 61 

 
ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่
สัญญาหรือ 
ข้อตกลงใน

การซ้ือ    
หรือจ้าง 

 
25. จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์  สนง.ปลดั 7,220.-บาท - เฉพาะเจาะ

จง 
หจก.ท็อปวิวพ้อยท ์

7,220.-บาท 
หจก.ท็อปวิวพ้อยท ์

7,220.-บาท 
ราคา

ท้องตลาด 
 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี 

44/2561   
ลงวันท่ี 18
ก.พ. 61 

26. จัดซื้อวัสดสุำนักงาน สนง.ปลัด 1,205.-บาท - เฉพาะเจาะ
จง 

ร้านเอ็มท-ีเซ็นเตอร ์
1,205.-บาท 

ร้านเอ็มท-ีเซ็นเตอร ์
1,205.-บาท 

ราคา
ท้องตลาด 

 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี 

46/2561   
ลงวันท่ี 23
ก.พ. 61 

27. จัดซื้อวัสดสุำนักงาน กองคลัง (กระดาษ) 4,610.- บาท - เฉพาะเจาะ
จง 

แพร่ทวีทรัพย์วัฒนา 
4,610.- บาท 

แพร่ทวีทรัพย์วัฒนา 
4,610.- บาท 

ราคา
ท้องตลาด 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี 

47/2561   
ลงวันท่ี 23
ก.พ. 61 



28. วัสดุสำนักงาน กองคลัง 
 

5,301.- บาท - เฉพาะเจาะ
จง 

หจก.ซีเอ็ดเรือนทอง 
5,301.- บาท 

หจก.ซีเอ็ดเรือนทอง 
5,301.- บาท 

ราคา
ท้องตลาด 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี 

50/2561 
ลงวันท่ี 29 

ก.พ.61 
29. ขุดลำน้ำแมค่ำมี เพื่อกักเก็บน้ำใช้ในการเกษตร 

บริเวณสถานีสบูน้ำไฟฟ้า บ้านปงเจริญ หมู่ที่ 1 
 

61,000.-บาท 61,000.-บาท เฉพาะเจาะ
จง 

1.นายศราวุธฝั้นคำม ี
61,000.-บาท 

  2.ณัฐพรก่อสร้าง 
61,000.-บาท 

นายศราวุธฝั้นคำม ี
61,000.-บาท 

 

ราคาต่ำสุด
และมี         

คุณสมบัติตรง
ตามเอกสาร

เฉพาะเจาะจง 

สัญญาจ้าง 
เลขท่ี 

17/2561 
ลงวันท่ี 25 
ก.พ. 61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ สขร.1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน มีนาคม 2561 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี 
วันที่  31 มีนาคม 2561 

ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ี
สัญญาหรือ 
ข้อตกลงใน

การซื้อ    
หรือจ้าง 



1
.
1
.
1
. 

น้ำดื่ม 
 

152.- บาท - เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร       
หนองม่วงไข่ จำกัด     
    (สนง.ใหญ่) 
    152.- บาท 

สหกรณ์การเกษตร       
หนองม่วงไข่ จำกัด     
    (สนง.ใหญ่) 
    152.- บาท 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 
เลขท่ี  

6/2561   
ลงวันท่ี 2
พ.ค. 61 

2. ซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำ
หมู่บ้าน และ อบต.แม่คำมี 
 

2,710.-บาท - เฉพาะเจาะจง นางบุษบากร เลิศ
ประเสริฐ2,710.-บาท 

นางบุษบากร เลิศประเสริฐ 
2,710.-บาท 

ราคา
ท้องตลาด 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี 

61/2561     
ลงวันท่ี 1
พ.ค.61 

3. ซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำ
หมู่บ้าน และ อบต.แม่คำมี 
 

150.-บาท - เฉพาะเจาะจง หนังสือพิมพ์เสียงแพร ่
150.-บาท 

หนังสือพิมพ์เสียงแพร ่
150.-บาท 

ราคา
ท้องตลาด 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี 

61/2561     
ลงวันท่ี 1
พ.ค.61 

 
 

ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ี
สัญญาหรือ 
ข้อตกลงใน

การซื้อ    
หรือจ้าง 

 
4. จ้างเหมาเก็บขยะมลูฝอยในพ้ืนท่ี  

หมู่ที่ 1 - 4  
 

17,800.-บาท - เฉพาะเจาะจง นายนิยม สวนดอก 
17,800.-บาท 

 

นายนิยม สวนดอก     
17,800.-บาท 

 

ราคา
เหมาะสม 

สัญญาจ้าง 
เลขท่ี  

2/2561   



ลงวันท่ี 28
ต.ค. 61 

 
5. จ้างเหมาพ่นสารเคมีกำจัดยุง 1,000.-บาท - เฉพาะเจาะจง นายสมบตัิ ศรีใจอินทร ์

1,000.-บาท 
นายสมบตัิ ศรีใจอินทร ์

1,000.-บาท 
ราคา

เหมาะสม 
 
 
 
 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 

45/2561 
ลงวันท่ี 2 
มีนาคม 
2561 

6. โครงการจ้างบุคคลเป็นผู้ช่วยในงานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได ้

7,000.-บาท - เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐรินทร์ พุ่มฟัก
7,000.-บาท 

 

นางสาวณัฐรินทร์ พุ่มฟัก
7,000.-บาท 

 

ราคา
เหมาะสม 

 บันทึกตก
ลงจ้างเลขท่ี
2/2561  
ลงวันท่ี 1
ต.ค. 61 

7. จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเป็นคนงานท่ัวไป เพื่อ
ช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานปลดั อบต.แม่คำมี  
เช่น งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
งานกองสนับสนุนการเสรมิสร้างสขุภาพสุขภาพ 
(สสส.) งานการเกษตร และงานอืน่ๆที่ได้รับมอบหมาย 

7,000.-บาท - เฉพาะเจาะจง นางสาวสินีนาถ เสภารัตนา
นันท์ 
  7,000.-บาท 

นางสาวสินีนาถ เสภารัตนา
นันท์ 

7,000.-บาท 

ราคา
เหมาะสม 

บันทึกตก
ลงจ้างเลขท่ี

3/2561  
ลงวันท่ี 4  
ม.ค. 61 

ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ี
สัญญาหรือ 
ข้อตกลงใน

การซื้อ    
หรือจ้าง 

8. โครงการจ้างบุคคลทำความสะอาดที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลแมค่ำม ี

7,000.-บาท - เฉพาะเจาะจง นางด้าย พรมวัง 
7,000.-บาท 

 

นางด้าย พรมวัง 
7,000.-บาท 

 

ราคา
เหมาะสม 

บันทึกตก
ลงจ้างเลขท่ี

1/2561 
ลงวันท่ี 1 



ต.ค. 61 
 

9. โครงการจ้างเหมาพีเ่ลีย้งเด็ก เพื่อช่วยเหลือการ 
ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แมค่ำม ี

5,000.-บาท - เฉพาะเจาะจง นางปรานอม จันทร์พล 
5,000.- บาท 

 

นางปรานอม จันทร์พล 
5,000.- บาท 

 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี

45/2561  
ลงวันท่ี 1 
พ.ค. 2561 

10. โครงการจ้างเหมาบุคคลจัดเก็บค่าธรรมเนียม
น้ำประปาและขยะมูลฝอย   ของ อบต.แม่คำมี 

2,000.- - เฉพาะเจาะจง นางด้าย พรมวัง 
2,000.-บาท 

นางด้าย พรมวัง 
2,000.-บาท 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 

46/2561      
ลงวันท่ี 20
พ.ค.. 61 

 
11. เช่าสถานท่ีทิ้งขยะมูลฝอย 

 
5,000.-บาท - เฉพาะเจาะจง บริษัทแพร่พารวย 

5,000.- บาท 
บริษัทแพร่พารวย 

5,000.- บาท 
ราคา

เหมาะสม 
สัญญาเช่า

เลขท่ี 
1/2561   
ลงวันท่ี 1 
ต.ค.61 

 
ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ี
สัญญาหรือ 
ข้อตกลงใน

การซื้อ    
หรือจ้าง 

 



12. 
 
 
 
 
 
 

จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
 
 
 
 
 

3,635บาท 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

เฉพาะเจาะจง 
 
 
 
 
 
 

สหกรณ์การเกษตร       
หนองม่วงไข่ จำกัด     

(สนง.ใหญ่) 3,635บาท 
 

สหกรณ์การเกษตร       
หนองม่วงไข่ จำกัด     

(สนง.ใหญ่) 3,635บาท 
 

 
 

ราคา
ท้องตลาด 

 
 
 
 
 

บันทึก
ข้อตกลงซื้อ

เลขท่ี 
1/2561   
ลงวันท่ี      

5 ตุลาคม 
2561 

13. จัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับโรงเรยีนแม่คำม ี
รัตนปัญญา และศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ อบต.     
แม่คำม ี

12,410.34 บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

บริษัทโกด์มลิค ์
12,410.34 บาท 

บริษัทโกด์มลิค ์
12,410.34 บาท 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

สัญญาซื้อ
ขายเลขท่ี 

1/2561 ลง
วันท่ี 30 
ธันวาคม 
2561 

14. จัดซื้อวัสดเุพื่อการศึกษา 11,900.-บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

เอ็มทีเซ็นเตอร ์
11,900.-บาท 

เอ็มทีเซ็นเตอร ์
11,900.-บาท 

ราคา
ท้องตลาด 

 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี 

53/2561   
ลงวันท่ี 4 
พ.ค.2561 

 
ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ี
สัญญาหรือ 
ข้อตกลงใน

การซื้อ    
หรือจ้าง 



15. จัดซื้อวัสดไุฟฟ้า 10,575.-บาท - 
 
 
 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านกิจเจริญไฟฟ้า      
10,575.-บาท 

ร้านกิจเจริญไฟฟ้า      
10,575.-บาท 

ราคา
ท้องตลาด 

 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี 

54/2561   
ลงวันท่ี 4 
เมษายน 
2561 

16. จัดซื้อวัสดสุำนักงาน สนง.ปลัด 7,093.- บาท - เฉพาะเจาะจง ซีเอ็ด-ซัพพลาย 
7,093.- บาท 

ซีเอ็ด-ซัพพลาย 
7,093.- บาท 

ราคา
ท้องตลาด 

 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี 

56/2561   
ลงวันท่ี 21

มีนาคม 
2561 

17. จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ สนง.ปลดั 14,844.-บาท - เฉพาะเจาะจง หจก.ท็อปวิวพ้อยท ์
14,844.-บาท 

หจก.ท็อปวิวพ้อยท ์
14,844.-บาท 

ราคา
ท้องตลาด 

 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี 

57/2561   
ลงวันท่ี 25

มีนาคม 
2561 

 
 
 
 

ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ี
สัญญาหรือ 
ข้อตกลงใน

การซื้อ    
หรือจ้าง 



18. จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางรินสง่น้ำ คสล. 
จากนานางพวม แสงแก้ว ถึงถนนป่าช้า หมู่ที่ 2 
บ้านท่าล้อ ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ 
จังหวัดแพร่  ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 
64.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ตามแบบแปลนท่ีอบต.กำหนด 

81,500.-บาท 81,500.- เฉพาะเจาะจง 1.หจก.วิภวา เสนอราคา 
80,500.- บาท 

2. ณัฐพรก่อสร้าง เสนอ
ราคา 81,766.-บาท 

 
 

1.ณัฐพรก่อสร้าง เสนอราคา 
81,766.-บาท  

 

เนื่องจาก  
เสนอราคา
เป็นไปตาม
เอกสาร
เฉพาะเจาะจง
และ
คณะกรรมการ
ได้ทำการ
ต่อรองราคา
คงเหลือวงเงิน
ตามสญัญา
ทั้งสิ้น 
80,500.-บาท  

 

สัญญาจ้าง
เลขท่ี 

18/2561
ลงวันท่ี 1 
เมษายน 
2561 

 

19. จัดซื้อรถบรรทุกขยะขยาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัด
ท้าย ตู้บรรทุกขยะมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 10 ลูกบาศก์เมตร  จำนวน 1 คัน 

2,300,000.-บาท  - ประมลูด้วย
ระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

ครั้งท่ี1.บริษัมแอดวานซ์ 
ออโต้เซลล์จำกดั ราคาที่
เสนอ 2,296,000 บาท 
 
ครั้งท่ี 2.บริษัทแกรนด์ 
เซอร์วิส ทรัค จำกัด ราคา
ที่เสนอ 2,293,000.- บาท 
 
ครั้งท่ี 3.บริษัทแอดวานซ ์
ออโต้เซลล์ ราคาที่เสนอ 
2,291,000.- บาท 

ครั้งท่ี 3.บริษัทแอดวานซ์ 
ออโต้เซลล์ ราคาที่เสนอ 
2,291,000.- บาทและ
คณะกรรมการได้ทำการ
ต่อรองราคา คงเหลือราคาที่
เสนอทั้งสิ้น 2,286,000.-
บาท 

 

ราคาต่ำสุด สัญญาจ้าง
เลขท่ี 
3/2561 ลง
วันท่ี 11 
เมษายน 
2561 
 
 

         
         
         



         

         
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



แบบ สขร.1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน เมษายน 2561 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี 
วันที่  30 เมษายน 2561 

ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ี
สัญญาหรือ 
ข้อตกลงใน

การซื้อ    
หรือจ้าง 

 น้ำดื่มชนิดถัง จำนวน 28 ถัง 224.- บาท - เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร       
หนองม่วงไข่ จำกัด     
    (สนง.ใหญ่) 
     224.- บาท 

สหกรณ์การเกษตร       
หนองม่วงไข่ จำกัด     
       (สนง.ใหญ่) 
       224.- บาท 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 
เลขท่ี  

61/2561   
ลงวันท่ี1 
เม.ย. 61 

2. ซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำ
หมู่บ้าน และ อบต.แม่คำมี 
 

2,570.-บาท - เฉพาะเจาะจง นางบุษบากร เลิศ
ประเสริฐ 2,570.-บาท 

นางบุษบากร เลิศประเสริฐ 
2,570.-บาท 

ราคา
ท้องตลาด 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี 

61/2561     
ลงวันท่ี 1
เม.ย. 61 

 
3. ซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำ

หมู่บ้าน และ อบต.แม่คำมี 
 

150.-บาท - เฉพาะเจาะจง หนังสือพิมพ์เสียงแพร ่
150.-บาท 

หนังสือพิมพ์เสียงแพร ่
150.-บาท 

ราคา
ท้องตลาด 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี 

68/2561     
ลงวันท่ี 1
เม.ย.61 

 
 



ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ี
สัญญาหรือ 
ข้อตกลงใน

การซื้อ    
หรือจ้าง 

 
4. จ้างเหมาเก็บขยะมลูฝอยในพ้ืนท่ี  

หมู่ที่ 1 - 4  
 

17,800.-บาท - เฉพาะเจาะจง นายนิยม สวนดอก 
17,800.-บาท 

 

นายนิยม สวนดอก     
17,800.-บาท 

 

ราคา
เหมาะสม 

สัญญาจ้าง 
เลขท่ี  

2/2561   
ลงวันท่ี 28
ต.ค. 61 

 
5. โครงการจ้างบุคคลเป็นผู้ช่วยในงานพัฒนาและ

จัดเก็บรายได ้
7,000.-บาท - เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐรินทร์ พุ่มฟัก

7,000.-บาท 
 

นางสาวณัฐรินทร์ พุ่มฟัก
7,000.-บาท 

 

ราคา
เหมาะสม 

 บันทึกตก
ลงจ้างเลขท่ี
2/2561  
ลงวันท่ี 1
ต.ค. 61 

6.  จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเป็นคนงานท่ัวไป เพื่อ
ช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานปลดั อบต.แม่คำมี  
เช่น งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
งานกองสนับสนุนการเสรมิสร้างสขุภาพสุขภาพ 
(สสส.) งานการเกษตร และงานอืน่ๆที่ได้รับมอบหมาย 

7,000.-บาท   - เฉพาะเจาะจง นางสาวสินีนาถ เสภารัตนานันท์ 
  7,000.-บาท 

นางสาวสินีนาถ เสภารัตนานันท์ 
7,000.-บาท 

ราคา
เหมาะสม 

บันทึกตก
ลงจ้างเลขท่ี

3/2561  
ลงวันท่ี 4  
ม.ค. 61 

7. โครงการจ้างบุคคลทำความสะอาดที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลแมค่ำม ี

7,000.-บาท - เฉพาะเจาะจง นางด้าย พรมวัง 
7,000.-บาท 

 

นางด้าย พรมวัง 
7,000.-บาท 

 

ราคา
เหมาะสม 

บันทึกตก
ลงจ้างเลขท่ี

1/2561 
ลงวันท่ี 1 
ต.ค. 61 

 



ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ี
สัญญาหรือ 
ข้อตกลงใน

การซื้อ    
หรือจ้าง 

 
8. โครงการจ้างเหมาพีเ่ลีย้งเด็ก เพื่อช่วยเหลือการ 

ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แมค่ำม ี
1,190.- บาท 

 
- เฉพาะเจาะจง นางปรานอม จันทร์พล 

1,190.- บาท 
 

นางปรานอม จันทร์พล 
1,190.- บาท 

 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี

47/2561  
ลงวันท่ี 1 

เม.ย. 2561 
9. จัดซื้อวัสดไุฟฟ้า 3,610.-บาท - เฉพาะเจาะจง กิจเจรญิการไฟฟ้า 

3,610.-บาท 
กิจเจรญิการไฟฟ้า 

3,610.-บาท 
ราคา

เหมาะสม 
 
 
 
 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 

64/2561 
ลงวันท่ี 4
เมษายน
2561 

10. โครงการจ้างเหมาบุคคลจัดเก็บค่าธรรมเนียม
น้ำประปาและขยะมูลฝอย   ของ อบต.แม่คำมี 

2,000.- - เฉพาะเจาะจง นางด้าย พรมวัง 
2,000.-บาท 

นางด้าย พรมวัง 
2,000.-บาท 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 

55/2561      
ลงวันท่ี 20  
เม.ย. 61 

 
11. เช่าสถานท่ีทิ้งขยะมูลฝอย 

 
5,000.-บาท - เฉพาะเจาะจง บริษัทแพร่พารวย 

5,000.- บาท 
บริษัทแพร่พารวย 

5,000.- บาท 
ราคา

เหมาะสม 
สัญญาเช่า

เลขท่ี 
1/2561   
ลงวันท่ี 1 
ต.ค.61 



ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ี
สัญญาหรือ 
ข้อตกลงใน

การซื้อ    
หรือจ้าง 

 
12. 

 
 
 
 
 
 

จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
 
 
 
 
 

1,240.-บาท 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

เฉพาะเจาะจง 
 
 
 
 
 
 

สหกรณ์การเกษตร       
หนองม่วงไข่ จำกัด     
(สนง.ใหญ่) 1,240.-บาท 

 
 

 
สหกรณ์การเกษตร       
หนองม่วงไข่ จำกัด     

(สนง.ใหญ่) 1,240.-บาท 
 
 

 
 

ราคา
ท้องตลาด 

 
 
 
 
 

บันทึก
ข้อตกลงซื้อ

เลขท่ี 
1/2561   
ลงวันท่ี      

5 ตุลาคม 
2561 

13. จัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับโรงเรยีนแม่คำม ี
รัตนปัญญา และศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ อบต.     
แม่คำม ี

9,172.86 บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

บริษัทโกด์มลิค ์
9,172.86 บาท 

บริษัทโกด์มลิค ์
9,172.86 บาท 

มติ
คณะรัฐมนตร ี

สัญญาซื้อ
ขายเลขท่ี 

1/2561 ลง
วันท่ี 30 
ธันวาคม 
2561 

14. จัดซื้อวัสดสุำนักงาน (กระดาษ) 2,800.-บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

บริษัทแพร่ทวีทรัพย์วัฒนา
จำกัด 

2,800.-บาท 
 

บริษัทแพร่ทวีทรัพย์วัฒนา
จำกัด 

2,800.-บาท 
 

ราคา
ท้องตลาด 

 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี 

62/2561   
ลงวันท่ี 4 
เมษายน 
2561 



ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ี
สัญญาหรือ 
ข้อตกลงใน

การซื้อ    
หรือจ้าง 

 
15. จ้างเหมาทำป้ายไวนิล และธงสม้ โครงการ

ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต ์
4,300.-บาท - เฉพาะเจาะจง 

 
เอกศิลป ์

4,300.-บาท 
เอกศิลป ์

4,300.-บาท 
ราคา

เหมาะสม 
 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 

49/2561   
ลงวันท่ี  8
เม.ย.2561 

 
16. จ้างเหมาย้ายตู้ควบคมุไฟฟ้ากิ่งสาธารณะ 4,500.-บาท - เฉพาะเจาะจง 

 
นายเกรียงศักดิ์ ส่างแก้ว 

4,500.-บาท 
 

นายเกรียงศักดิ์ ส่างแก้ว 
4,500.-บาท 

 

ราคา
เหมาะสม 

 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 

50/2561   
ลงวันท่ี 8
เม.ย. 61 

 
17. จ้างเหมาตดิตั้งเครื่องเสียงตามโครงการ “วัน

ผู้สูงอายุแห่งชาติ 13 เมษายน พ.ศ.2561 ให้
ความรัก พิทักษ์อนามัย ผูสู้งวัยอายุยืน”  
 

2,000.-บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

นายคะนอง ตื้อยศ 
2,000.-บาท 

นายคะนอง ตื้อยศ 
2,000.-บาท 

ราคา
เหมาะสม 

 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 

51/2561   
ลงวันท่ี 11
เม.ย.2561 

 



ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ี
สัญญาหรือ 
ข้อตกลงใน

การซื้อ    
หรือจ้าง 

 

18. จ้างเหมาอาหารกลางวันและอาหารว่าง
โครงการ “วันผูสู้งอายุแห่งชาติ 13 เมษายน 
พ.ศ.2561 ให้ความรัก พิทักษ์อนามัย ผู้สูงวัย
อายุยืน”  
 

20,000.-บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

นางนราภัทร คณุาคำ 
20,000.-บาท 

นางนราภัทร คณุาคำ 
20,000.-บาท 

ราคา
เหมาะสม 

 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 

52/2561   
ลงวันท่ี 11
เม.ย..2561 

 
19. จ้างเหมาทำบายศรีโครงการ “วันผู้สูงอายุ

แห่งชาติ 13 เมษายน พ.ศ.2561 ให้ความรัก 
พิทักษ์อนามัย ผู้สูงวัยอายุยืน”  
 

1,500.-บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

นางนันทา ตันจันตา 
1,500.-บาท 

นางนันทา ตันจันตา 
1,500.-บาท 

ราคา
เหมาะสม 

 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 

53/2561   
ลงวันท่ี 11
เม.ย..2561 

 
20. จ้างเหมาทำป้ายโครงการ “วันผู้สงูอายุแห่งชาติ 

13 เมษายน พ.ศ.2561 ให้ความรัก พิทักษ์
อนามัย ผู้สูงวัยอายุยืน”  
 

500.-บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

เอกศิลป ์
500.-บาท 

เอกศิลป ์
500.-บาท 

ราคา
เหมาะสม 

 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 

54/2561   
ลงวันท่ี 11
เม.ย..2561   

 



ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ี
สัญญาหรือ 
ข้อตกลงใน

การซื้อ    
หรือจ้าง 

 

21. จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร ์ 8,070.-บาท - 
 
 
 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ท็อปวิวพ้อยท ์
8,070.-บาท 

หจก.ท็อปวิวพ้อยท ์
8,070.-บาท 

ราคา
ท้องตลาด 

 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี 

65/2561   
ลงวันท่ี 19 
เม.ย.2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน  พฤษภาคม  2561 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี   
วันที่  31 พฤษภาคม 2561 

ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ี
สัญญาหรือ 
ข้อตกลงใน

การซื้อ    
หรือจ้าง 

1
.
1
.
1
.
1
. 

น้ำดื่มชนิดถัง จำนวน 19  ถัง  
 

240.- บาท - เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร       
หนองม่วงไข่ จำกัด     
    (สนง.ใหญ่) 
    240.- บาท 

สหกรณ์การเกษตร       
หนองม่วงไข่ จำกัด     
    (สนง.ใหญ่) 
     240.- บาท 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 
เลขท่ี  

69/2561   
ลงวันท่ี 1
พ.ค. 61 

2. ซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำ
หมู่บ้าน และ อบต.แม่คำมี 
 

2,650.-บาท - เฉพาะเจาะจง    นางบุษบากร เลิศประเสริฐ                
           2,650.-บาท 

นางบุษบากร เลิศประเสริฐ 
2,650.-บาท 

ราคา
ท้องตลาด 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี 

68/2561     
ลงวันท่ี 2
พ.ค. 61 

3. ซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำ
หมู่บ้าน และ อบต.แม่คำมี 
 

150.-บาท - เฉพาะเจาะจง หนังสือพิมพ์เสียงแพร ่
150.-บาท 

หนังสือพิมพ์เสียงแพร ่
150.-บาท 

ราคา
ท้องตลาด 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี 

69/2561     
ลงวันท่ี 1
พ.ค.61 



ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ี
สัญญาหรือ 
ข้อตกลงใน

การซื้อ    
หรือจ้าง 

 
4. จ้างเหมาเก็บขยะมลูฝอยในพ้ืนท่ี  

หมู่ที่ 1 - 4  
 

17,800.-บาท - เฉพาะเจาะจง นายนิยม สวนดอก 
17,800.-บาท 

 

นายนิยม สวนดอก     
17,800.-บาท 

 

ราคา
เหมาะสม 

สัญญาจ้าง 
เลขท่ี  

2/2561   
ลงวันท่ี 28

ต.ค.61 
 

5. โครงการจ้างบุคคลเป็นผู้ช่วยในงานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได ้

7,000.-บาท - เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐรินทร์ พุ่มฟัก
7,000.-บาท 

 

นางสาวณัฐรินทร์ พุ่มฟัก
7,000.-บาท 

 

ราคา
เหมาะสม 

 บันทึกตก
ลงจ้างเลขท่ี
2/2561  
ลงวันท่ี 1
ต.ค. 61 

6.  จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเป็นคนงานท่ัวไป เพื่อ
ช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานปลดั อบต.แม่คำมี  
เช่น งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
งานกองสนับสนุนการเสรมิสร้างสขุภาพสุขภาพ 
(สสส.) งานการเกษตร และงานอืน่ๆที่ได้รับมอบหมาย 

7,000.-บาท - เฉพาะเจาะจง นางสาวสินีนาถ เสภารัตนานันท์ 
        7,000.-บาท 

นางสาวสินีนาถ เสภารัตนานันท์ 
7,000.-บาท 

ราคา
เหมาะสม 

บันทึกตก
ลงจ้างเลขท่ี

3/2561  
ลงวันท่ี 4  
ม.ค. 61 

7. โครงการจ้างบุคคลทำความสะอาดที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลแมค่ำม ี

7,000.-บาท - เฉพาะเจาะจง นางด้าย พรมวัง 
7,000.-บาท 

 

นางด้าย พรมวัง 
7,000.-บาท 

 

ราคา
เหมาะสม 

บันทึกตก
ลงจ้างเลขท่ี

1/2561 
ลงวันท่ี 1 
ต.ค. 61 

 



ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ี
สัญญาหรือ 
ข้อตกลงใน

การซื้อ    
หรือจ้าง 

 
8. โครงการจ้างเหมาพีเ่ลีย้งเด็ก เพื่อช่วยเหลือการ 

ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แมค่ำม ี
5,000.- บาท 

 
- เฉพาะเจาะจง นางปรานอม จันทร์พล 

5,000.- บาท 
 

นางปรานอม จันทร์พล 
5,000.- บาท 

 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี

57/2561  
ลงวันท่ี 1 
พ.ค. 2561 

9. โครงการจ้างเหมาบุคคลจัดเก็บค่าธรรมเนียม
น้ำประปาและขยะมูลฝอย   ของ อบต.แม่คำมี 

2,000.- - เฉพาะเจาะจง นางด้าย พรมวัง 
2,000.-บาท 

นางด้าย พรมวัง 
2,000.-บาท 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 

61/2561      
ลงวันท่ี 19

พ.ค.61 
 

10. เช่าสถานท่ีทิ้งขยะมูลฝอย 
 

5,000.-บาท - เฉพาะเจาะจง บริษัทแพร่พารวย 
5,000.- บาท 

บริษัทแพร่พารวย 
5,000.- บาท 

ราคา
เหมาะสม 

สัญญาเช่า
เลขท่ี 

1/2561   
ลงวันท่ี 1 
ต.ค.61 

 



ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ี
สัญญาหรือ 
ข้อตกลงใน

การซื้อ    
หรือจ้าง 

 

11. 
 
 
 
 
 
 

จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
 
 
 
 
 

2,793.-บาท 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

เฉพาะเจาะจง 
 
 
 
 
 
 

สหกรณ์การเกษตร       
หนองม่วงไข่ จำกัด     
(สนง.ใหญ่) 2,793.-บาท 

 
 
 

สหกรณ์การเกษตร       
หนองม่วงไข่ จำกัด     

(สนง.ใหญ่) 2,793.-บาท 
 
 
 

 
 

ราคา
ท้องตลาด 

 
 
 
 
 

บันทึก
ข้อตกลงซื้อ

เลขท่ี 
1/2561   
ลงวันท่ี      

5 ตุลาคม 
2561 

12. จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ (สนง.ปลัด) 10,990.-บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ท็อบวิวพ้อยท ์
10,990.-บาท 

หจก.ท็อบวิวพ้อยท ์
10,990.-บาท 

ราคา
ท้องตลาด 

 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี 

662561   
ลงวันท่ี 2
พ.ค. 2561 

13. จ้างเหมาประกอบอาหารเลีย่งรับรองประชุม
สภา 

1,105.-บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

นางชนิดา พรวนหาญ 
1,105.-บาท 

นางชนิดา พรวนหาญ 
1,105.-บาท 

ราคา
เหมาะสม 

 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 

61/2561   
ลงวันท่ี 3
พ.ค.2561 

 



ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ี
สัญญาหรือ 
ข้อตกลงใน

การซื้อ    
หรือจ้าง 

14. จ้างเหมาพ่นหมอกควันสารเคมีกำจัดยุงลาย 500.-บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

นายสมบตัิ ศรีใจอินทร ์
500.-บาท 

นายสมบตัิ ศรีใจอินทร ์
500.-บาท 

ราคา
เหมาะสม 

 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 

61/2561   
ลงวันท่ี 10
พ.ค.2561 

 
15. โครงการขุดลอกร่องโป่ง ขนาดกวา้ง 6.00 -

7.00 เมตร ก้นกว้าง 4.00 เมตร ยาว 480.00 
เมตร  
 

69,000.-บาท 69,000.- เฉพาะเจาะจง 
 

ณัฐพรก่อสร้าง     
69,000.-บาท 
ธนัฐกรพาณิชย ์
68,500.-บาท 

ธนัฐกรพาณิชย ์
68,000.-บาท 

ราคาต่ำสุด 
 

สัญญาจ้าง
เลขท่ี 

20/2561   
ลงวันท่ี 27
พ.ค.2561 

 
16. จัดซื้อวัสดสุำหรับผู้ประสบวาตภัย 

 
57,172.-บาท - เฉพาะเจาะจง 

 
หจก.ถิ่นรุ่งเรือง 
57,172.-บาท 

หจก.ถิ่นรุ่งเรือง 
57,172.-บาท 

ราคา
เหมาะสม 

 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 

71/2561   
ลงวันท่ี 16
พ.ค.2561 

 



ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ี
สัญญาหรือ 
ข้อตกลงใน

การซื้อ    
หรือจ้าง 

17. จัดซื้อวัสดสุำหรับผู้ประสบวาตภัย 
 

3,127.50.-บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ถิ่นรุ่งเรือง 
3,127.50.-บาท 

หจก.ถิ่นรุ่งเรือง 
3,127.50.-บาท 

ราคา
ท้องตลาด 

 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 

72/2561   
ลงวันท่ี 16
พ.ค.2561 

 

18. จ้างเหมาตดิตั้งเสาอากาศพร้อมอปุกรณ ์
 

8,000.-บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านมดเทเลคอม 
8,000.-บาท 

ร้านมดเทเลคอม 
8,000.-บาท 

ราคา
เหมาะสม 

 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 

62/2561   
ลงวันท่ี 27
พ.ค.2561 

 
19.. จัดซื้อเครื่องรบั-ส่งวิทยุชนิดมือถือ 5 วัตต์ 

จำนวน 5 เครื่อง และชนิดประจำที่ 10 วัตต์ 
จำนวน 1 เครื่อง 

88,000.-บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านมดเทเลคอม 
87,000.-บาท 

ร้านมดเทเลคอม 
87,000.-บาท 

ราคา
ท้องตลาด 

สัญญาซื้อ
ขายเลขท่ี 

3/2561 ลง
วันท่ี 19 
พ.ค. 61 



ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ี
สัญญาหรือ 
ข้อตกลงใน

การซื้อ    
หรือจ้าง 

20. จ้างเหมาตดัหญ้าตามโครงการ อปท.แพร่ร่วมใจ 
พัฒนาถนนสวย 84 สาย ซ่อมสร้างฝาย 
ปรับปรุงแหล่งน้ำ 70 แห่ง  

6,000.- บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

นายยอด สมยะ 
6,000.-บาท 

 
 

นายยอด สมยะ 
6,000.-บาท 

 

ราคา
เหมาะสม 

 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 

61/2561   
ลงวันท่ี 30
พ.ค.2561 

 

21. จัดซื้อเครื่องพาวเวอร์แอมป ์ 10,150.- บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านหน่องอิเล็กทรอนิกส์ 
10,150.- บาท 
ร้านณัฐพล เมฆแสน 
17,500.- บาท 
ร้านมนูซาวแอนด์ เซอร์วิส 
17,000 บาท 

ร้านหน่องอิเล็กทรอนิกส ์
10,150.- บาท 

ราคาต่ำสุด ใบสั่งซื้อ 
เลขท่ี 

74/2561 
ลงวันท่ี 31 
พ.ค. 2561 

22. จ้างเหมาระบบกระจายเสียงตามสาย        
ตำบลแมค่ำม ี

53,061.- บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านหน่องอิเล็กทรอนิกส์ 
53,061.- บาท 
ร้านณัฐพล เมฆแสน 
57,000.- บาท 
ร้านมนูซาวแอนด์ เซอร์วิส 
57,280.- บาท 

ร้านหน่องอิเล็กทรอนิกส ์
53,061.- บาท 

ราคาต่ำสุด ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 

63/2561   
ลงวันท่ี 30
พ.ค.2561 

 
 
 
 



ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ี
สัญญาหรือ 
ข้อตกลงใน

การซื้อ    
หรือจ้าง 

23. สอบราคาดาดลำเหมืองโครงการก่อสร้างดาดลำ
เหมืองจากนานายหมี ทะจักร  ถึงนานายเลื่อน        
มังกิตะ หมู่ที่ 1   บ้านปงเจริญ  ตำบลแม่คำมี  
อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่  ขนาดปากกว้าง 
1.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 306.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.07 เมตร ตามแบบ
ที่อบต.แม่คำมีกำหนด  พร้อมป้ายโครงการและป้าย
แนะนำโครงการงบประมาณ  
 

178,000.- บาท     176,500.- บาท     สอบราคา บริษัทแพร่ เอส.ที.เอม็.
คอน  
176,000.- บาท 
 

บริษัทแพร่ เอส.ที.เอม็.คอน  
175,000.- บาท 
 

เสนอราคา
ต่ำสุดและมี
คุณสมบัติตรง
ตามเอกสาร
สอบราคา 

อยู่ระหว่าง
เรียกทำ
สัญญา 

24. โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรตีเสริมเหล็ก  
จากนานายเกียรติศักดิ์ ลือวัฒนานนท์    ถึงนานาง
ประภา  เมืองมาน้อย หมู่ที่ 4 บ้านพิมสาร  ตำบลแม่
คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ขนาดปากกว้าง 
1.80 เมตร ก้นกว้าง0.80 เมตร ยาว 265.00 เมตร ลึก 
0.80 เมตร หนา 0.07 เมตร  ตามแบบที่อบต.แม่คำมี
กำหนด  พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ   
 

213,000.- บาท 211,500.-บาท 

 
  สอบราคา หจก.ธนบด ี

210,000.-บาท 
 

หจก.ธนบด ี
209,000.-บาท 

 

เสนอราคา
ต่ำสุดและมี
คุณสมบัติตรง
ตามเอกสาร
สอบราคา 

อยู่ระหว่าง
เรียกทำ
สัญญา 

25. โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรตีเสริมเหล็ก
จากนานางพิรุณ หงษ์ธิ ถึงนานายเฉย ธรรมจักร หมู่
ที่ 2 บ้าน ท่าล้อ ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ 
จังหวัดแพร่  ขนาดปากกว้าง 1.00 เมตร ก้นกว้าง 
0.40 เมตร ยาว 350.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 
0.07 เมตร  ตามแบบที่อบต.แม่คำมีกำหนด พร้อม

182,500.-บาท 182,500.-
บาท 

 

สอบราคา     ไม่มีผู้เสนอราคา 
 

- - - 



ป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ   
 

26. โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรตีเสริมเหล็ก 
จากนานายบุญส่ง พรมวัง ถึงนา   นางกัณฑ์ชภัส 
ไวทยินทร์ หมู่ที่ 4 บ้านพิมสาร  ตำบลแม่คำมี 
อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ขนาดปากกว้าง 
1.80 เมตร ก้นกว้าง 0.80 เมตร ยาว 245.00 ลึก 0.80 
เมตร หนา 0.07 เมตร ตามแบบที่อบต.แม่คำมี
กำหนด  พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ 
 

196,000.-บาท 194,000.-บาท 
 

สอบราคา หจก.ธนบด ี
193,500.-บาท 

 

หจก.ธนบด ี
192,500.-บาท 

 

เสนอราคา
ต่ำสุดและมี
คุณสมบัติตรง
ตามเอกสาร
สอบราคา 

อยู่ระหว่าง
เรียกทำ
สัญญา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน  มิถุนายน  2561 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี   



วันที่  30 มิถุนายน 2561 
ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ี
สัญญาหรือ 
ข้อตกลงใน

การซื้อ    
หรือจ้าง 

1
.
1
.
1
.
1
. 

น้ำดื่มชนิดถัง จำนวน 19 ถัง  
 

190.- บาท - เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร       
หนองม่วงไข่ จำกัด     
    (สนง.ใหญ่) 
    190.- บาท 

สหกรณ์การเกษตร       
หนองม่วงไข่ จำกัด     
     (สนง.ใหญ่) 
     190.- บาท 

ราคา 
ท้องตลาด   

ใบสั่งจ้าง 
เลขท่ี  

77/2561   
ลงวันท่ี 19 
มิ.ย. 61 

2. ซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำ
หมู่บ้าน และ อบต.แม่คำมี 
 

2,620.-บาท - เฉพาะเจาะจง    นางบุษบากร เลิศประเสริฐ                

           2,620.-บาท 
นางบุษบากร เลิศ

ประเสริฐ  2,620.-บาท 
ราคา

ท้องตลาด 
ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี 

75/2561     
ลงวันท่ี 1
มิ.ย. 61 

3. ซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำ
หมู่บ้าน และ อบต.แม่คำมี 
 

150.-บาท - เฉพาะเจาะจง หนังสือพิมพ์เสียงแพร ่
150.-บาท 

หนังสือพิมพ์เสียงแพร ่
150.-บาท 

ราคา
ท้องตลาด 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี 

76/2561     
ลงวันท่ี 1
มิ.ย.61 

 
ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ี
สัญญาหรือ 



ข้อตกลงใน
การซื้อ    
หรือจ้าง 

 
4. จ้างเหมาเก็บขยะมลูฝอยในพ้ืนท่ี  

หมู่ที่ 1 - 4  
 

17,800.-บาท - เฉพาะเจาะจง นายนิยม สวนดอก 
17,800.-บาท 

 

นายนิยม สวนดอก     
17,800.-บาท 

 

ราคา
เหมาะสม 

สัญญาจ้าง 
เลขท่ี  

2/2561   
ลงวันท่ี 28

ต.ค.61 
 

5. โครงการจ้างบุคคลเป็นผู้ช่วยในงานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได ้

7,000.-บาท - เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐรินทร์ พุ่มฟัก
7,000.-บาท 

 

นางสาวณัฐรินทร์ พุ่มฟัก
7,000.-บาท 

 

ราคา
เหมาะสม 

 บันทึกตก
ลงจ้างเลขท่ี
2/2561  
ลงวันท่ี 1
ต.ค. 61 

6.  จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเป็นคนงานท่ัวไป เพื่อ
ช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานปลดั อบต.แม่คำมี  
เช่น งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
งานกองสนับสนุนการเสรมิสร้างสขุภาพสุขภาพ 
(สสส.) งานการเกษตร และงานอืน่ๆที่ได้รับมอบหมาย 

7,000.-บาท - เฉพาะเจาะจง นางสาวสินีนาถ เสภารัตนานันท์ 
        7,000.-บาท 

นางสาวสินีนาถ เสภารัตนานันท์ 
7,000.-บาท 

ราคา
เหมาะสม 

บันทึกตก
ลงจ้างเลขท่ี

3/2561  
ลงวันท่ี 4  
ม.ค. 61 

7. โครงการจ้างบุคคลทำความสะอาดที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลแมค่ำม ี

7,000.-บาท - เฉพาะเจาะจง นางด้าย พรมวัง 
7,000.-บาท 

 

นางด้าย พรมวัง 
7,000.-บาท 

 

ราคา
เหมาะสม 

บันทึกตก
ลงจ้างเลขท่ี

1/2561 
ลงวันท่ี 1 
ต.ค. 61 

 



ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ี
สัญญาหรือ 
ข้อตกลงใน

การซื้อ    
หรือจ้าง 

 
8. โครงการจ้างเหมาพีเ่ลีย้งเด็ก เพื่อช่วยเหลือการ 

ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แมค่ำม ี
5,000.- บาท 

 
- เฉพาะเจาะจง นางปรานอม จันทร์พล 

5,000.- บาท 
 

นางปรานอม จันทร์พล 
5,000.- บาท 

 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี

64/2561  
ลงวันท่ี 1 
มิ.ย. 2561 

9. โครงการจ้างเหมาบุคคลจัดเก็บค่าธรรมเนียม
น้ำประปาและขยะมูลฝอย   ของ อบต.แม่คำมี 

2,000.- - เฉพาะเจาะจง นางด้าย พรมวัง 
2,000.-บาท 

นางด้าย พรมวัง 
2,000.-บาท 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 

66/2561      
ลงวันท่ี 21 

มิ.ย.61 
 

10. เช่าสถานท่ีทิ้งขยะมูลฝอย 
 

5,000.-บาท - เฉพาะเจาะจง บริษัทแพร่พารวย 
5,000.- บาท 

บริษัทแพร่พารวย 
5,000.- บาท 

ราคา
เหมาะสม 

สัญญาเช่า
เลขท่ี 

1/2561   
ลงวันท่ี 1 
ต.ค.61 

 



ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ี
สัญญาหรือ 
ข้อตกลงใน

การซื้อ    
หรือจ้าง 

 

11. 
 
 
 
 
 
 

จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
 
 
 
 
 

2,887.-บาท 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

เฉพาะเจาะจง 
 
 
 
 
 
 

สหกรณ์การเกษตร       
หนองม่วงไข่ จำกัด     

(สนง.ใหญ่) 2,887.-บาท 
 
 
 
 
 

สหกรณ์การเกษตร       
หนองม่วงไข่ จำกัด     
(สนง.ใหญ่) 2,887.-บาท 

 
 
 
 
 

 
 

ราคา
ท้องตลาด 

 
 
 
 
 

บันทึก
ข้อตกลงซื้อ

เลขท่ี 
1/2561   
ลงวันท่ี      

5 ตุลาคม 
2561 

12. จัดซื้อครภุัณฑเ์ครื่องปรับอากาศ 43,610.-บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

1.ร้านแดงพาณิชย ์
  43,610.- บาท 
2.เจริญแอร์เซอร์วสิ 
  44,500.- บาท 
3.พิษณุแอร ์
  45,000.- บาท 

ร้านแดงพาณิชย ์
43,610.- บาท 

  

ราคาต่ำสุด 
 

สัญญาซื้อ
ขายเลขท่ี 
4/2561   
ลงวันท่ี 6 
มิ.ย. 2561 

13. จ้างเหมาจดัทำเอกสารแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2561-2562) จำนวน 30 เลม่  

1,950.-บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านเอริ์ทก็อปปี ้
1,950.-บาท 

ร้านเอิร์ทก็อปปี ้
1,950.-บาท 

ราคา
เหมาะสม 

 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 

65/2561   
ลงวันท่ี 3
มิ.ย.2561 



ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ี
สัญญาหรือ 
ข้อตกลงใน

การซื้อ    
หรือจ้าง 

14. จัดซื้อพัดลมเพดาน ความยาวใบพัด 48 น้ิว 
จำนวน 5 เครื่อง 

10,150.-บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

1.ร้านมงคลพาณิชย ์
  10,150.-บาท 
2.ร้านนิวสหไฟฟ้า 
  11,250.-บาท 
3.ร้านสิรมิงคล 
  10,500.-บาท 

ร้านมงคลพาณิชย์  
10,150.-บาท 

 

ราคาต่ำสุด 
 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี 

78/2561   
ลงวันท่ี 10 
มิ.ย.2561 

 

15. จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
 

5,310.-บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

1.ไปโอเมดิซายด ์
   5,310.- บาท 
2.เอส.ซี.ไอ .กรุ๊ป 
  5,310.- บาท 
3.เฮลซ์ แอนด์ ซัพพลาย 
  5,310.- บาท 

ไปโอเมดิซายด ์
5,310.- บาท 

 

ราคาต่ำสุด 
 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี 

79/2561   
ลงวันท่ี 16
มิ.ย.2561 

 
16. จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 1x2 

 
300.-บาท - เฉพาะเจาะจง 

 
ร้านเอกศิลป ์
300.-บาท 

ร้านเอกศิลป ์
300.-บาท 

ราคา
เหมาะสม 

 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 

67/2561   
ลงวันท่ี 17
มิ.ย.2561 

 



ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ี
สัญญาหรือ 
ข้อตกลงใน

การซื้อ    
หรือจ้าง 

17. จัดซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร์ สนง.ปลัด 
 

61,000.-บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

1.หจก.มิราเคิล วอยซ์     
  22,200.- บาท ราคา   
  เคร่ืองพิมพ์ 17,300.-บาท  
2.หจก.กู้ดสปดี คอมพิวเตอร ์
  19,900.- บาท ไม่ไดเ้สนอ   
  ราคาเครื่องพิมพ์ 

3.หจก.อาร์ บี คอมพิวเตอร ์  

  22,100.- บาทราคา   
  เครื่องพิมพ์ 17,200.-บาท 

4.หจก.ท็อปวิวพ้อยท ์

 22,000.- บาท ราคา   
 เครื่องพิมพ์ 17,800.- บาท 

หจก.ท็อปวิวพ้อยท ์

22,000.- บาท ราคา
เครื่องพิมพ์ 17,800.- บาท 

หจก.ท็อปวิว
พ้อยท์ เสนอ
ราคาต่ำสุด 
เนื่องจากมี
บริการหลัง
การขาย และ
หน่วยบริการ
เคลื่อนที่ถึง
หน่วยงาน
ตลอดอายุการ
ใช้งาน   

 

สัญญาซื้อ
ขายเลขท่ี 
6/2561   
ลงวันท่ี 4 
ก.ย.2561 

 



ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ี
สัญญาหรือ 
ข้อตกลงใน

การซื้อ    
หรือจ้าง 

18. จัดซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร์ กองช่าง 
 

22,000.-บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

1.หจก.มิราเคิล วอยซ์     
  22,200.- บาท  
2.หจก.กู้ดสปดี คอมพิวเตอร ์
  19,900.- บาท  

3.หจก.อาร์ บี คอมพิวเตอร ์  

  22,100.- บาทราคา 

4.หจก.ท็อปวิวพ้อยท ์

  22,000.- บาท ราคา 

    หจก.ท็อปวิวพ้อยท์ 
  22,000.- บาท ราคา  

ราคาต่ำสุด 
 

สัญญาซื้อ
ขายเลขท่ี

เลขท่ี 
7/2561   
ลงวันท่ี 4
ก.ย.2561 

 

19.. จัดซื้ออาหารเสริมนม 10,322.-บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

บรษิทั  โกลดม์ลิค ์ จ ำกดั  
10,322.-บาท 

บรษิทั  โกลดม์ลิค ์ จ ำกดั  
10,322.-บาท 

ราคากลาง
ตามมตัิ

คณะรัฐมนตร ี

สัญญาซื้อ
ขายเลขท่ี 
5/2561  
ลงวันท่ี 6 
มิ.ย. 61 

20. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมวางท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก  จากนานายณักฐ์ แก้ว
กรอง ถึงนานางวาสนา พรมวัง บ้านปงเจริญ 
หมู่ที่  1 ตำบลแม่คำมี  อำเภอหนองม่วงไข่  
จั งหวัดแพร่  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
613.00 เมตร หนา 0.50 เมตร พร้อมป้าย
โครงการและป้ายแนะนำโครงการ ตามแบบ
แปลนที่อบต.แม่คำมีกำหนด  

181,500.- บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

1.ร้านสถิตย์การค้า 
175,000.-บาท 

2.ณํฐพรก่อสร้าง 
178,000.- บาท 

 
 

ร้านสถิตย์การค้า 
175,000.-บาท 

 

ราคาต่ำสุด 
 

สัญญาจ้าง
เลขท่ี 

25/2561   
ลงวันท่ี 11
ก.ย. 2561 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน  กรกฎาคม 2561 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี   

วันที่  31 กรกฎาคม 2561 
ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ี
สัญญาหรือ 
ข้อตกลงใน

การซื้อ    
หรือจ้าง 

 ซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำ
หมู่บ้าน และ อบต.แม่คำมี 
 

150.-บาท - เฉพาะเจาะจง หนังสือพิมพ์เสียงแพร ่
150.-บาท 

หนังสือพิมพ์เสียงแพร ่
150.-บาท 

ราคา
ท้องตลาด 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี 

80/2561     
ลงวันท่ี 1 
ก.ย. 61 

 
 ซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำ
หมู่บ้าน และ อบต.แม่คำมี 
 

2,661.-บาท - เฉพาะเจาะจง    นางบุษบากร เลิศประเสริฐ                

           2,661.-บาท 
นางบุษบากร เลิศ

ประเสริฐ  2,661.-บาท 
ราคา

ท้องตลาด 
ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี 

81/2561     
ลงวันท่ี 1 
ก.ย. 61 

1
.
1
.
1
.
1
. 

น้ำดื่มชนิดถัง จำนวน 18 ถัง  
 

180.- บาท - เฉพาะเจาะจง    สหกรณ์การเกษตร           
   หนองม่วงไข่ จำกัด     
        (สนง.ใหญ่) 
         180.- บาท 

  สหกรณ์การเกษตร           
   หนองม่วงไข่ จำกัด     
     (สนง.ใหญ่) 
      180.- บาท 

ราคา 
ท้องตลาด   

ใบสั่งซื้อ 
เลขท่ี  

82/2561   
ลงวันท่ี 1
ก.ย. 61 



ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ี
สัญญาหรือ 
ข้อตกลงใน

การซื้อ    
หรือจ้าง 

 
4. จ้างเหมาเก็บขยะมลูฝอยในพ้ืนท่ี  

หมู่ที่ 1 - 4  
 

17,800.-บาท - เฉพาะเจาะจง นายนิยม สวนดอก 
17,800.-บาท 

 

นายนิยม สวนดอก     
17,800.-บาท 

 

ราคา
เหมาะสม 

สัญญาจ้าง 
เลขท่ี  

2/2561   
ลงวันท่ี 28

ต.ค.61 
 

5. โครงการจ้างบุคคลเป็นผู้ช่วยในงานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได ้

7,000.-บาท - เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐรินทร์ พุ่มฟัก
7,000.-บาท 

 

นางสาวณัฐรินทร์ พุ่มฟัก
7,000.-บาท 

 

ราคา
เหมาะสม 

 บันทึกตก
ลงจ้างเลขท่ี
2/2561  
ลงวันท่ี 1
ต.ค. 61 

6.  จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเป็นคนงานท่ัวไป เพื่อ
ช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานปลดั อบต.แม่คำมี  
เช่น งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
งานกองสนับสนุนการเสรมิสร้างสขุภาพสุขภาพ 
(สสส.) งานการเกษตร และงานอืน่ๆที่ได้รับมอบหมาย 

7,000.-บาท - เฉพาะเจาะจง นางสาวสินีนาถ เสภารัตนานันท์ 
        7,000.-บาท 

นางสาวสินีนาถ เสภารัตนานันท์ 
7,000.-บาท 

ราคา
เหมาะสม 

บันทึกตก
ลงจ้างเลขท่ี

3/2561  
ลงวันท่ี 4  
ม.ค. 61 

7. โครงการจ้างบุคคลทำความสะอาดที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลแมค่ำม ี

7,000.-บาท - เฉพาะเจาะจง นางด้าย พรมวัง 
7,000.-บาท 

 

นางด้าย พรมวัง 
7,000.-บาท 

 

ราคา
เหมาะสม 

บันทึกตก
ลงจ้างเลขท่ี

1/2561 
ลงวันท่ี 1 
ต.ค. 61 

 



ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ี
สัญญาหรือ 
ข้อตกลงใน

การซื้อ    
หรือจ้าง 

 
8. โครงการจ้างเหมาพีเ่ลีย้งเด็ก เพื่อช่วยเหลือการ 

ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แมค่ำม ี
5,000.- บาท 

 
- เฉพาะเจาะจง นางปรานอม จันทร์พล 

5,000.- บาท 
 

นางปรานอม จันทร์พล 
5,000.- บาท 

 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี

64/2561  
ลงวันท่ี 1 
มิ.ย. 2561 

9. โครงการจ้างเหมาบุคคลจัดเก็บค่าธรรมเนียม
น้ำประปาและขยะมูลฝอย   ของ อบต.แม่คำมี 

2,000.- - เฉพาะเจาะจง นางด้าย พรมวัง 
2,000.-บาท 

นางด้าย พรมวัง 
2,000.-บาท 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 

76/2561      
ลงวันท่ี 18 
ก.ย..61 

 
10. เช่าสถานท่ีทิ้งขยะมูลฝอย 

 
5,000.-บาท - เฉพาะเจาะจง บริษัทแพร่พารวย 

5,000.- บาท 
บริษัทแพร่พารวย 

5,000.- บาท 
ราคา

เหมาะสม 
สัญญาเช่า

เลขท่ี 
1/2561   
ลงวันท่ี 1 
ต.ค.61 

 



ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ี
สัญญาหรือ 
ข้อตกลงใน

การซื้อ    
หรือจ้าง 

 
11. 

 
 
 
 
 
 

จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,838.-บาท - 
 
 
 
 
 
 

เฉพาะเจาะจง 
 
 
 
 
 
 

สหกรณ์การเกษตร       
หนองม่วงไข่ จำกัด     

(สนง.ใหญ่) 2,838.-บาท 

สหกรณ์การเกษตร       
หนองม่วงไข่ จำกัด     
(สนง.ใหญ่) 2,838.-บาท 

 

ราคา
ท้องตลาด 

บันทึก
ข้อตกลงซื้อ

เลขท่ี 
1/2561   
ลงวันท่ี      

5 ตุลาคม 
2561 

 
12. จัดทำป้ายบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความ

ร่วมมือด้านการใช้รถตู้พยาบาล 
540.- บาท - เฉพาะเจาะจง 

 
ร้านเอกศิลป ์
540.- บาท 

ร้านเอกศิลป ์
540.- บาท 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 

70/2561   
ลงวันท่ี 8 
ก.ย. 2561 

 
13. จัดซื้อชุดกีฬา พร้อมอุปกรณ์  13,850.-บาท - เฉพาะเจาะจง 

 
ร้านวินเนอรส์ปอร์ต 

13,850.-บาท 
ร้านวินเนอรส์ปอร์ต 

13,850.-บาท 
ราคา

ท้องตลาด 
 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี 

83/2561   
ลงวันท่ี 8
ก.ย.2561 

 



ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ี
สัญญาหรือ 
ข้อตกลงใน

การซื้อ    
หรือจ้าง 

14. จ้างทำป้ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศาสนพิธี 
ส่งเสริม และสนับสนุนรักษาความเป็นเอกลักษณ์
ของชาติในด้านศาสนพิธี 

500.-บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านเอกศิลป ์
500.- บาท 

ร้านเอกศิลป ์
500.- บาท 

ราคา
เหมาะสม 

 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 

70/2561   
ลงวันท่ี 15
ก.ย.2561 

 
15. จ้างเหมาอาหารกลางวันและอาหารว่างโครงการ

ส่งเสริมการเรียนรู้ศาสนพิธี ส่งเสริม และ
สนับสนุนรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของชาติใน
ด้านศาสนพิธี 
 

6,000.-บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

นางชนิดา พรวนหาญ 
6,000.- บาท 

นางชนิดา พรวนหาญ 
6,000.- บาท 

ราคา
เหมาะสม 

 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 

71/2561   
ลงวันท่ี 15
ก.ย.2561 

 
16. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณโ์ครงการคา่ยภาษา

พื้นเมือง (กำเมือง) การเขียนตัวอักษรล้านนา 
(ตัวเมือง) 
 

2,000.-บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านณัชชาภณัฑ ์
2,000.-บาท 

ร้านณัชชาภณัฑ ์
2,000.-บาท 

ราคา
ท้องตลาด 

 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี 

85/2561   
ลงวันท่ี 25
ก.ย.2561 

 



ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ี
สัญญาหรือ 
ข้อตกลงใน

การซื้อ    
หรือจ้าง 

17. จัดซื้อวัสดไุฟฟ้าและวิทย ุ
 

10,695.-บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านกิจเจริญไฟฟ้า 

10,695.-บาท 
ร้านกิจเจริญไฟฟ้า 

        10,695.-บาท 
ราคา

ท้องตลาด 
 

ใบสั่งซื้อ 
เลขท่ี 

86/2561   
ลงวันท่ี 25 
ก.ย.2561 

18. จัดซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร์ กองช่าง 
 

7,800.-บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ท็อปวิวพ้อยท ์

7,800.- บาท 
 

หจก.ท็อปวิวพ้อยท ์

7,800.- บาท 
 

ราคาต่ำสุด 
 

ใบสั่งซื้อ  
เลขท่ี 

87/2561   
ลงวันท่ี 25
ก.ย.2561 

19.. จัดซื้ออาหารเสริมนม 10,322.-บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

บรษิทั  โกลดม์ลิค ์ จ ำกดั  
10,322.-บาท 

บรษิทั  โกลดม์ลิค ์ จ ำกดั  
10,322.-บาท 

ราคากลาง
ตามมตัิ

คณะรัฐมนตร ี

สัญญาซื้อ
ขายเลขท่ี 
5/2561  
ลงวันท่ี 6 
มิ.ย. 61 

20. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง 
 

1,300.- บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านหนึ่งพาณิชย ์
1,300.- บาท 

 
 

ร้านหนึ่งพาณิชย ์
1,300.- บาท 

 
 

ราคาต่ำสุด 
 

ใบสั่งซื้อ 
เลขท่ีเลขท่ี 
88/2561   
ลงวันท่ี 88 
ก.ย.2561 

 



 
 
 

ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ี
สัญญาหรือ 
ข้อตกลงใน

การซื้อ    
หรือจ้าง 

21. กระดาษ เอ4 สำนักงานปลัด อบต. 
 

8,400.-บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

บริษัท  แพร่ทวีทรัพย์วัฒนา  
จำกัด   

8,400.-บาท 
 
 

บริษัท  แพร่ทวีทรัพย์
วัฒนา  จำกัด   
8,400.-บาท 

ราคา
ท้องตลาด 

 

ใบสั่งซื้อ  
เลขท่ี 

89/2561   
ลงวันท่ี 27
ก.ย.2561 

 
22. กระดาษ เอ4 กองคลัง 

 
5,610.-บาท - เฉพาะเจาะจง 

 
บริษัท แพร่ทวีทรัพย์วัฒนา  

จำกัด   
5,610.-บาท 

 
 

บริษัทแพร่ทวีทรัพย์วัฒนา  
จำกัด   

5,610.-บาท 
 

ราคา
ท้องตลาด 

 

ใบสั่งซื้อ  
เลขท่ี 

90/2561   
ลงวันท่ี 27
ก.ย.2561 

 
23. จ้างเหมาทำป้ายโครงการค่ายภาษาพ้ืนเมือง 

(กำเมือง) การเขียนตัวอักษรล้านนา (ตัวเมือง) 
 
 

500.- บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านเอกศิลป ์
500.- บาท 

 

ร้านเอกศิลป ์
500.- บาท 

 
 

ราคา
ท้องตลาด 

 

ใบสั่งจ้าง 
เลขท่ี 

72/2561   
ลงวันท่ี 27 
ก.ย.2561 

  
 



 
 
 

ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ี
สัญญาหรือ 
ข้อตกลงใน

การซื้อ    
หรือจ้าง 

 

24. ค่าถ่ายเอกสารแบบเรียนโครงการค่ายภาษา
พื้นเมือง (กำเมือง) การเขียนตัวอักษรล้านนา 
(ตัวเมือง) 
 
 

4,500.-บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านณัชชาภณัฑ ์

4,500.-บาท 
 

ร้านณัชชาภณัฑ ์

4,500.-บาท 
 

ราคา
ท้องตลาด 

 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 

73/2561   
ลงวันท่ี 27
ก.ย.2561 

 

25. จ้างเหมาทำป้ายโครงการค่ายภาษาพ้ืนเมือง 
(กำเมือง) การเขียนตัวอักษรล้านนา (ตัวเมือง) 
 
 

500.- บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านเอกศิลป ์
500.- บาท 

 

ร้านเอกศิลป ์
500.- บาท 

 
 

ราคา
ท้องตลาด 

 

ใบสั่งจ้าง 
เลขท่ี 

72/2561   
ลงวันท่ี 27 
ก.ย.2561 

 

26. จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโครงการค่าย
ภาษาพื้นเมือง (กำเมือง) การเขียนตัวอักษร
ล้านนา (ตัวเมือง) 
 
 

5,000.-บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

นางชนิดา พรวนหาญ      
5,000.-บาท  

 
 

นางชนิดา พรวนหาญ      
5,000.-บาท  

 

ราคา
เหมาะสม 

 

ใบสั่งจ้าง  
เลขท่ี 

74/2561   
ลงวันท่ี 28
ก.ย.2561 

 
 
 



ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ี
สัญญาหรือ 
ข้อตกลงใน

การซื้อ    
หรือจ้าง 

27. จัดซื้อวัสดสุำนักงาน สนง.ปลัด 
 
 

3,995.-บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ซีเอ็ดเรือนทอง 

3,995.-บาท 
หจก.ซีเอ็ดเรือนทอง 

3,995.-บาท 
ราคา

ท้องตลาด 
 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 

93/2561   
ลงวันท่ี 29
ก.ย.2561 

 
28.. จัดซื้อวัสดสุำนักงาน  กองช่าง 

 
4,616.-บาท - เฉพาะเจาะจง 

 
หจก.ซีเอ็ดเรือนทอง 

4,616.-บาท 
 

หจก.ซีเอ็ดเรือนทอง 

4,616.-บาท 
ราคาเท้อง

ตลาด 
 

ใบสั่งซื้อ  
เลขท่ี 

94/2561   
ลงวันท่ี 29
ก.ย.2561 

 
29. จัดซื้อม่านปรับแสง 

 
 

6,300.- บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านรามา 
6,300.- บาท 

ร้านรามา 
6,300.- บาท 

 

ราคา
ท้องตลาด 

 

ใบสั่งซื้อ 
เลขท่ี 

95/2561   
ลงวันท่ี 29 
ก.ย.2561 

  
 

 
 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน  สิงหาคม 2561 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี   

วันที่  31 สิงหาคม 2561   
ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ี
สัญญาหรือ 
ข้อตกลงใน

การซื้อ    
หรือจ้าง 

 น้ำดื่มชนิดถัง จำนวน 18 ถัง  
 

180.- บาท - เฉพาะเจาะจง    สหกรณ์การเกษตร           
   หนองม่วงไข่ จำกัด     
        (สนง.ใหญ่) 
         180.- บาท 

  สหกรณ์การเกษตร           
   หนองม่วงไข่ จำกัด     
     (สนง.ใหญ่) 
      180.- บาท 

ราคา 
ท้องตลาด   

ใบสั่งซื้อ 
เลขท่ี  

96/2561   
ลงวันท่ี 1
ก.ย. 61 

 
 
 

 ซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำ
หมู่บ้าน และ อบต.แม่คำมี 
 

150.-บาท - เฉพาะเจาะจง หนังสือพิมพ์เสียงแพร ่
150.-บาท 

หนังสือพิมพ์เสียงแพร ่
150.-บาท 

ราคา
ท้องตลาด 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี 

97/2561     
ลงวันท่ี 1 
ก.ย. 61 

 
 ซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำ
หมู่บ้าน และ อบต.แม่คำมี 

2,700.-บาท - เฉพาะเจาะจง นางบุษบากร เลิศประเสริฐ 

2,700.-บาท 
นางบุษบากร เลิศ

ประเสริฐ  2,700.-บาท 
ราคา

ท้องตลาด 
ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี 

98/2561     
ลงวันท่ี 1 
ก.ย. 61 



ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ี
สัญญาหรือ 
ข้อตกลงใน

การซื้อ    
หรือจ้าง 

4. จ้างเหมาเก็บขยะมลูฝอยในพ้ืนท่ี  
หมู่ที่ 1 - 4  
 

17,800.-บาท - เฉพาะเจาะจง นายนิยม สวนดอก 
17,800.-บาท 

 

นายนิยม สวนดอก     
17,800.-บาท 

 

ราคา
เหมาะสม 

สัญญาจ้าง 
เลขท่ี  

2/2561   
ลงวันท่ี 28

ต.ค.61 
 

5. โครงการจ้างบุคคลเป็นผู้ช่วยในงานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได ้

7,000.-บาท - เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐรินทร์ พุ่มฟัก
7,000.-บาท 

 

นางสาวณัฐรินทร์ พุ่มฟัก
7,000.-บาท 

 

ราคา
เหมาะสม 

บันทึกตก
ลงจ้างเลขท่ี

2/2561  
ลงวันท่ี 1
ต.ค. 61 

6.  จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเป็นคนงานท่ัวไป เพื่อ
ช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานปลดั อบต.แม่คำมี  
เช่น งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
งานกองสนับสนุนการเสรมิสร้างสขุภาพสุขภาพ 
(สสส.) งานการเกษตร และงานอืน่ๆที่ได้รับมอบหมาย 

7,000.-บาท - เฉพาะเจาะจง นางสาวสินีนาถ เสภารัตนานันท์ 
        7,000.-บาท 

นางสาวสินีนาถ เสภารัตนานันท์ 
7,000.-บาท 

ราคา
เหมาะสม 

บันทึกตก
ลงจ้างเลขท่ี

3/2561  
ลงวันท่ี 4  
ม.ค.61 

7. โครงการจ้างบุคคลทำความสะอาดที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลแมค่ำม ี

7,000.-บาท - เฉพาะเจาะจง นางด้าย พรมวัง 
7,000.-บาท 

 

นางด้าย พรมวัง 
7,000.-บาท 

 

ราคา
เหมาะสม 

บันทึกตก
ลงจ้างเลขท่ี

1/2561 
ลงวันท่ี 1 
ต.ค.61 

 



ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ี
สัญญาหรือ 
ข้อตกลงใน

การซื้อ    
หรือจ้าง 

 
8. โครงการจ้างเหมาพีเ่ลีย้งเด็ก เพื่อช่วยเหลือการ 

ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แมค่ำม ี
5,000.- บาท 

 
- เฉพาะเจาะจง นางปรานอม จันทร์พล 

5,000.- บาท 
 

นางปรานอม จันทร์พล 
5,000.- บาท 

 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี

76/2561  
ลงวันท่ี 1 
ก.ย.2561 

9. โครงการจ้างเหมาบุคคลจัดเก็บค่าธรรมเนียม
น้ำประปาและขยะมูลฝอย   ของ อบต.แม่คำมี 

2,000.- - เฉพาะเจาะจง นางด้าย พรมวัง 
2,000.-บาท 

นางด้าย พรมวัง 
2,000.-บาท 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 

90/2561      
ลงวันท่ี 18 

ก.ย.61 
 

10. เช่าสถานท่ีทิ้งขยะมูลฝอย 
 

5,000.-บาท - เฉพาะเจาะจง บริษัทแพร่พารวย 
5,000.- บาท 

บริษัทแพร่พารวย 
5,000.- บาท 

ราคา
เหมาะสม 

สัญญาเช่า
เลขท่ี 

1/2561   
ลงวันท่ี 1 
ต.ค.61 

 



ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ี
สัญญาหรือ 
ข้อตกลงใน

การซื้อ    
หรือจ้าง 

 
11. 

 
 
 
 
 
 

จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,961.-บาท - 
 
 
 
 
 
 

เฉพาะเจาะจง 
 
 
 
 
 
 

สหกรณ์การเกษตร       
หนองม่วงไข่ จำกัด     

(สนง.ใหญ่) 2,961.-บาท 

สหกรณ์การเกษตร       
หนองม่วงไข่ จำกัด     
(สนง.ใหญ่) 2,961.-บาท 

 

ราคา
ท้องตลาด 

บันทึก
ข้อตกลงซื้อ

เลขท่ี 
1/2561   
ลงวันท่ี      

5 ตุลาคม 
2561 

 
12 จ้างเหมาทำป้าย อปท.รวมใจ ถนนสวย 84 สาย 450.-บาท  เฉพาะเจาะจง 

 
ร้านเอกศิลป ์
500.-บาท 

ร้านเอกศิลป ์
500.-บาท 

ราคา
เหมาะสม 

 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 

77/2561   
ลงวันท่ี 2
ก.ย.2561 

 
13. จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การออกเสียง

ประชามต ิ
961.-บาท - เฉพาะเจาะจง 

 
ร้านดูเม็กโฆษณา 

961.-บาท 
ร้านดูเม็กโฆษณา 

961.-บาท 
ราคา

เหมาะสม 
ใบสั่งจ้าง

เลขท่ี 
78/2561   
ลงวันท่ี 2 
ก.ย. 2561 

 



ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ี
สัญญาหรือ 
ข้อตกลงใน

การซื้อ    
หรือจ้าง 

14. จัดซื้ออาหารเสริมนม 9,611.-บาท  เฉพาะเจาะจง 
 

บรษิทั  โกลดม์ลิค ์ จ ำกดั  
10,321.-บาท 

บรษิทั  โกลดม์ลิค ์ จ ำกดั  
10,321.-บาท 

ราคากลาง
ตามมตัิ

คณะรัฐมนตร ี

สัญญาซื้อ
ขายเลขท่ี 

1/2561 ลง
วันท่ี 30 
ธันวาคม 
2561 

15 จ้างเหมาจดัหาอาหารกลางวันเลี้ยงรับรอง 
ประชุมสภา 

1,300.-บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

นำงชนิดำ พรวนหำญ 

  1,300.-บาท 
นำงชนิดำ พรวนหำญ 

  1,300.-บาท 
ราคา

เหมาะสม 
ใบสั่งจ้าง

เลขท่ี 
79/2561 
ลงวันท่ี 2 
ก.ย.61 

16 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร ์ 7,790.-บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ท็อปวิวพ้อยท ์
7,790.-บาท 

หจก.ท็อปวิวพ้อยท ์
7,790.-บาท 

ราคา
ท้องตลาด 

 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี 

99/2561   
ลงวันท่ี 5
ก.ย.2561 

 
17 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) 1,061.-บาท - เฉพาะเจาะจง 

 
หจก.ซีเอ็ด เรือนทอง 

1,061.-บาท 
หจก.ซีเอ็ด เรือนทอง 

1,061.-บาท 
ราคา

ท้องตลาด 
 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี 

100/2561   
ลงวันท่ี 5
ก.ย.2561 



ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ี
สัญญาหรือ 
ข้อตกลงใน

การซื้อ    
หรือจ้าง 

18 จัดซื้อชุดกีฬา 5,161.- - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านวินเนอรส์ปอร์ต 

5,161.-บาท 
ร้านวินเนอรส์ปอร์ต 

5,161.-บาท 
ราคา

ท้องตลาด 
ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี 

101/2561 
ลงวันท่ี 5 
ก.ย.61 

19 จัดซื้อชุดกีฬาสำหรับนักกีฬาวู๊ดบอล 
 

4,770.- บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านวินเนอรส์ปอร์ต 
4,770.- บาท 

ร้านวินเนอรส์ปอร์ต 
4,770.- บาท 

 

ราคา
ท้องตลาด 

 

ใบสั่งซื้อ 
เลขท่ี 

102/2561   
ลงวันท่ี 8
ก.ย.2561  

20. จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร ์ 7,407.-บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ท็อปวิวพ้อยท ์

7,407.-บาท 
หจก.ท็อปวิวพ้อยท ์

         7,407.-บาท 
ราคา

ท้องตลาด 
 

ใบสั่งซื้อ 
เลขท่ี 

106/2561   
ลงวันท่ี 10 
ก.ย.2561 

21. จัดซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร ์ 49,610.-บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ท็อปวิวพ้อยท ์

49,610.-บาท 
1.หจก.ท็อปวิวพ้อยท ์

  49,610.-บาท 
2.หจก.มิราเคิล วอยซ์   
  51,400.- บาท 
3.หจก.อาร์ บี  
คอมพิวเตอร์  51,000.-
บาท 

ราคาต่ำสุด 
 

สัญญาซื้อ
ขาย 

8/2561   
ลงวันท่ี 30
ก.ย.2561 



 
ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ี
สัญญาหรือ 
ข้อตกลงใน

การซื้อ    
หรือจ้าง 

22. จ้างเหมาจดัหาอาหารกลางวันเลี้ยงรับรอง 
ประชุมสภา 

1,300.-บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

นำงชนิดำ พรวนหำญ 

  1,300.-บาท 
นำงชนิดำ พรวนหำญ 

  1,300.-บาท 
ราคา

เหมาะสม 
ใบสั่งจ้าง

เลขท่ี 
80/2561 
ลงวันท่ี 11 

ก.ย.61 

23 จ้างเหมาทำป้ายโครงการส่งเสริมและพัฒนา 
อาชีพให้ประชาชน ต.แม่คำมี 

500.- บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านเอกศิลป ์
500.- บาท 

 

ร้านเอกศิลป ์
500.- บาท 

 
 

ราคา
ท้องตลาด 

 

ใบสั่งจ้าง 
เลขท่ี 

84/2561   
ลงวันท่ี 11 
ก.ย.2561 

 

24. จ้างเหมาจดัทำป้ายโครงการ รักนำ้ รักป่า      
รักแผ่นดิน 

500.-บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านเอกศิลป ์
500.- บาท 

 
 

ร้านเอกศิลป ์
500.- บาท 

 

ราคา
ท้องตลาด 

 

ใบสั่งจ้าง  
เลขท่ี 

100/2561   
ลงวันท่ี 11
ก.ย.2561 

 
 
 
 



ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ี
สัญญาหรือ 
ข้อตกลงใน

การซื้อ    
หรือจ้าง 

 

25.  จัดซื้ออุปกรณโ์ครงการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพให้กับประชาชน ต.แม่คำม ี

7,500.-บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

นางอุษณีย์ นันตา 

7,500.-บาท 
นางอุษณีย์ นันตา 

7,500.-บาท 
ราคา

ท้องตลาด 
 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี 

103/2561
ลงวันท่ี 11 

ก.ย.61 
26. จัดซื้ออุปกรณ์การฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม 

อาชีพคนพิการ 
8,290.-บาท - เฉพาะเจาะจง 

 
ร้านเอสพีเคมีภณัฑ ์

8,290.-บาท 

 

ร้านเอสพีเคมีภณัฑ ์

8,290.-บาท 

 

ราคา
ท้องตลาด 

 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี 

107/2561
ลงวันท่ี 10 

ก.ย.61 
27. จ้างเหมาจดัหาอาหารกลางวัน+อาหารว่าง 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้คนพิการ 
6,000.-บาท - เฉพาะเจาะจง 

 
นางชนิดา พรวนหาญ      

6,000.-บาท  
 
 

นางชนิดา พรวนหาญ      
6,000.-บาท  

 

ราคา
เหมาะสม 

 

ใบสั่งจ้าง  
เลขท่ี 

82/2561   
ลงวันท่ี 11
ก.ย.2561 

28. จ้างเหมาจดัหาอาหารกลางวันโครงการ
ฝึกอบรมอาชีพให้คนพิการ 

2,500.-บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

นางนราภัทร คณุาคำ 

2,500.-บาท 
นางนราภัทร คณุาคำ 

2,500.-บาท 
ราคา

เหมาะสม 
 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 

85/2561   
ลงวันท่ี 16
ก.ย.2561 

 



ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ี
สัญญาหรือ 
ข้อตกลงใน

การซื้อ    
หรือจ้าง 

29. จ้างเหมาอาหารว่างโครงการส่งเสริมและพัฒนา 
อาชีพ ให้กับประชาชน ต.แม่คำม ี
 

3,000.-บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

นางชนิดา พรวนหาญ 
3,000.-บาท 

นางชนิดา พรวนหาญ 
3,000.-บาท 

ราคาท้อง
เหมาะสม 

 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 

86/2561   
ลงวันท่ี 16
ก.ย.2561 

 
30. จ้างเหมาจดัทำป้ายโครงการอบรมอาชีพให้กับ

คนพิการ 
 500.-บาท - เฉพาะเจาะจง 

 
ร้านเอกศิลป ์

500.-บาท 
ร้านเอกศิลป ์

500.-บาท 
ราคา

เหมาะสม 
 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 

87/2561   
ลงวันท่ี 16
ก.ย.2561 

 
31. จ้างเหมาจดัหาอาหารว่างโครงการฝึกอบรม

อาชีพให้คนพิการฯ 
 
 

2,500.- บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

นางสุชาดา โนวังหาร 
2,500.- บาท 

นางสุชาดา โนวังหาร 
2,500.- บาท 

ราคา
ท้องตลาด 

 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 

88/2561   
ลงวันท่ี 16
ก.ย.2561 

  
 

 
 
 
 



 
ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ี
สัญญาหรือ 
ข้อตกลงใน

การซื้อ    
หรือจ้าง 

32. จ้างเหมาจดัทำป้ายโครงการส่งเสริมวิถีไทย 
อาหารพื้นบ้านเด็กและเยาวชน ต.แม่คำม ี
 
 
 

500.- บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านเอกศิลป ์

500.-บาท 
ร้านเอกศิลป ์

500.-บาท 
ราคา

เหมาะสม 
 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 

88/2561   
ลงวันท่ี 17
ก.ย.2561 

  
 

33. จ้างเหมาอาหารว่างโครงการส่งเสริมวิถีไทย 
อาหารพื้นบ้านเด็กและเยาวชน ต.แม่คำม ี
 

1,000.-บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

นางชนิดา พรวนหาญ 
1,000.-บาท 

นางชนิดา พรวนหาญ 
3,000.-บาท 

ราคา
เหมาะสม 

 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 

89/2561   
ลงวันท่ี 17
ก.ย.2561 

 
34. จัดซื้อวัสดุใช้ในการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมวิถี

ไทยอาหารพื้นบ้านเด็กและเยาวชน ต.แม่คำมี 
 

 4,789.-บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

นางรัตยา สองกิต ิ

4,789.- บาท 
นางรัตยา สองกิต ิ

4,789.- บาท 
ราคา

ท้องตลาด 
 

ใบสั่งซื้
เลขท่ี 

91/2561   
ลงวันท่ี 17
ก.ย.2561 

 

 



 
ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ี
สัญญาหรือ 
ข้อตกลงใน

การซื้อ    
หรือจ้าง 

35. จ้างเหมาซ่อมเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 4 
 
 
 

5,000.- บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้ายถวัลย์กจิการช่าง 

5,000.- บาท 
ร้ายถวัลย์กจิการช่าง 

5,000.- บาท 
ราคา

เหมาะสม 
 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 

92/2561   
ลงวันท่ี 24
ก.ย.2561 

 
36. จัดซื้ออุปกรณ์การฝึกอบรม โครงการส่งเสริม 

คุณธรรม จรยิธรรม เด็กและเยาวชน 
 

8,900.-บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านบ้านใหม่ธุรกจิ 

8,900.-บาท 
ร้านบ้านใหม่ธุรกจิ 

8,900.-บาท 
ราคา

ท้องตลาด 
 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี 

111/2561   
ลงวันท่ี 30
ก.ย.2561 

 

37. จัดซื้อวัสดุอุปกรณโ์ครงการส่งเสรมิการเพาะ
เห็ดฟาง 
 
 

6,200.-บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านวราภรณ์ฟาร์ม 
6,200.-บาท 

ร้านวราภรณ์ฟาร์ม 
6,200.-บาท 

ราคาท้อง
เหมาะสม 

 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี 

114/2561   
ลงวันท่ี 30
ก.ย.2561 

  
 

 
 



ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ี
สัญญาหรือ 
ข้อตกลงใน

การซื้อ    
หรือจ้าง 

38. จัดซื้อครภุัณฑเ์ครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 
 
 

 89,900.-บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

1.เหล็กไหล4 

  89,900.-บาท 
2.บริษัท เน็กซ์ วิช่ัน  เอ็นจิ
เนียริ่ง จำกัด 95,100.-บาท 
3.ร้านศรีราชาพาณิชย์     
  88,000.-บาท 
4.ร้านชญาพาณิชย์    
  86,800.-บาท 

         เหล็กไหล 4 

89,900.-บาท 
ราคาต่ำสุด 

 
สัญญาซื้อ
ขาย เลขท่ี
9/2561  

ลงวันท่ี 31 
ก.ย.61 

 

39. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 18 Btu 
 
 

25,800.-บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

1.ร้านแดงพาณิชย ์
   25,800.-บาท 
2.ร้านเจริญแอร์เซอร์วิส 
   26,500.-บาท 
3.ร้านชิษณุแอร์ 
   26,000.-บาท 
 
 

ร้านแดงพาณิชย ์
25,800.-บาท 

 

ราคาต่ำสุด 
 

สัญญาซื้อ
ขาย เลขที่
10/2561
ลงวันท่ี 1 
ก.ย.61 

  
 



ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ี
สัญญาหรือ 
ข้อตกลงใน

การซื้อ    
หรือจ้าง 

40. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กระตกิน้ำร้อน) 
 
 

1,495.- บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

บริษัทศักดิ์ชัยโซลูช่ัน 

1,495.- บาท 
บริษัทศักดิ์ชัยโซลูช่ัน 

1,495.- บาท 
ราคา

ท้องตลาด 
 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี 

109/2561 
ลงวันท่ี 30 
ก.ย. 2561 

 
41. วัสดุสำนักงาน กองคลัง 

 
 

12,300.-บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

นางสาวสุรรีัตน ์
 แอบกลิ่นจันทร ์
12,300.-บาท 

  

นางสาวสุรรีัตน ์
แอบกลิ่นจันทร ์
12,300.-บาท 

 

ราคา
ท้องตลาด 

 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี 

110/2561
ลงวันท่ี 30 
ก.ย.2561 

 
42. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์

 
 

15,546.-บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ท็อปวิวพ้อยท ์
15,546.-บาท 

หจก.ท็อปวิวพ้อยท ์
15,546.-บาท 

ราคา
ท้องตลาด 

 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี 

112/2561
ลงวันท่ี 30 
ก.ย.2561 

 



ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ี
สัญญาหรือ 
ข้อตกลงใน

การซื้อ    
หรือจ้าง 

43. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ที่นอน) 
 

4,800.-บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.บ้านใหม่เอี่ยม 

4,800.-บาท 
 

หจก.บ้านใหม่เอี่ยม 

4,800.-บาท 
 

ราคา
ท้องตลาด 

 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี 

115/2561
ลงวันท่ี 30 

ก.ย.61 
  
 

44. จัดซื้อโต๊ะพร้อมกระจก 14,100.-บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านซังฮวดหลีเฟอร์นิเจอร ์
14,100.-บาท 

ร้านซังฮวดหลีเฟอร์นิเจอร ์
14,100.-บาท 

ราคา
ท้องตลาด 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี 

116/2561 
ลงวันท่ี 30 
ก.ย. 2561 

45 โครงการก่อสร้างที่จอดรถ อบต.แม่คำมี ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร สูง 3.50 
เมตรตามแบบแปลนที่อบต.แม่คำมีกำหนด 
พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ 

201,500.-บาท 201,500.-บาท เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านสกลุหงส์วสัดุก่อสร้าง 
200,000.- บาท 

 

ร้านสกลุหงส์วสัดุก่อสร้าง 
200,000.- บาท 

 

เสนอราคาต่ำ
กว่าราคากลา

และมี
คุณสมบัติตาม

เอกสาร
เฉพาะเจาะจง 

 

สัญญาจ้าง
เลขท่ี

27/2561
ลงวันท่ี 26 

ต.ค.61  
 

 



 
 

ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ี
สัญญาหรือ 
ข้อตกลงใน

การซื้อ    
หรือจ้าง 

46. โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.แม่คำมี 
ขนาดกว้าง 3.80 เมตร ยาว 5.75 เมตร ตาม
แบบแปลนที่อบต.แม่คำมีกำหนด พร้อมป้าย
โครงการและป้ายแนะนำโครงการ งบประมาณ 
140,500.-บาท 
 

140,500 บาท 140,000 เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านสกลุหงส์วสัดุก่อสร้าง 
138,000.-บาท 

ร้านสกลุหงส์วสัดุก่อสร้าง 
138,000.-บาท 

เสนอราคาต่ำ
กว่าราคากลาง

และมี
คุณสมบัติตาม

เอกสาร
เฉพาะเจาะจง 

 

สัญญาจ้าง
เลขท่ี

26/2561
ลงวันท่ี 26 

ต.ค.61  

47. โครงกำรก่อสรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็   
บำ้นนำงร ำเพยีร วรีะพนัธ ์ถงึบำ้นนำงโสพศิ 
พรมวงั ขนำดกวำ้ง 4.00 เมตร ยำว 125.00 
เมตร หนำ 0.15 เมตร หรอืมพีืน้ทีค่อนกรตี
เสรมิเหลก็ไม่น้อยกว่ำ 500 ตำรำงเมตร 
พรอ้มลูกรงัไหล่ทำงขำ้งละ 0.20 เมตร  
สถำนทีก่่อสรำ้ง  บำ้นรตันปัญญำ หมูท่ี ่3 
ต ำบลแมค่ ำม ีอ ำเภอหนองม่วงไข ่ จงัหวดัแพร่  

238,500.-บาท 238,500.-บาท เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ธนบดี เสนอราคา 
237,000.-บาท 
ร้านมนธิชาพาณิชย ์
238,000.-บาท 
บ.ชูไกรทองพาณิชย ์
187,500.-บาท 
 
 

  

หจก.ธนบดี เสนอราคา 
236,500.-บาท 

 
 

ราคาต่ำสุด 
และมี

คุณสมบัติตาม
เอกสาร

เฉพาะเจาะจง 
 
 

สัญญาจ้าง
เลขท่ี 

28/2561
ลงวันท่ี 26 

ก.ค 61 

 
 



ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ี
สัญญาหรือ 
ข้อตกลงใน

การซื้อ    
หรือจ้าง 

48. โครงกำรก่อสรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 
บำ้นนำงร ำเพยีร วรีะพนัธ ์ถงึบำ้นนำงโสพศิ 
พรมวงั ขนำดกวำ้ง 4.00 เมตร ยำว 125.00 
เมตร หนำ 0.15 เมตร หรอืมพีืน้ทีค่อนกรตี
เสรมิเหลก็ไม่น้อยกว่ำ 500 ตำรำงเมตร 
พรอ้มลูกรงัไหล่ทำงขำ้งละ 0.20 เมตร  
สถำนทีก่่อสรำ้ง  บำ้นรตันปัญญำ หมูท่ี ่3 
ต ำบลแมค่ ำม ีอ ำเภอหนองม่วงไข ่ จงัหวดัแพร่  

238,500.-บาท 238,500.-บาท เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ธนบดี เสนอราคา 
237,000.-บาท 
ร้านมนธิชาพาณิชย ์
238,000.-บาท 
บ.ชูไกรทองพาณิชย ์
187,500.-บาท 
 

  

หจก.ธนบดี เสนอราคา 
236,500.-บาท 

 
 

ราคาต่ำสุด 
และมี

คุณสมบัติตาม
เอกสาร

เฉพาะเจาะจง 
 
 

สัญญาจ้าง
เลขท่ี 

28/2561
ลงวันท่ี 26 

ก.ค 61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน  กันยายน 2561 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี   

วันที่  30 กันยายน 2561   
ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ี
สัญญาหรือ 
ข้อตกลงใน

การซื้อ    
หรือจ้าง 

 น้ำดื่มชนิดถัง จำนวน 12 ถัง  
 

120.- บาท - เฉพาะเจาะจง    สหกรณ์การเกษตร           
   หนองม่วงไข่ จำกัด     
        (สนง.ใหญ่) 
         120.- บาท 

  สหกรณ์การเกษตร           
   หนองม่วงไข่ จำกัด     
     (สนง.ใหญ่) 
      120.- บาท 

ราคา 
ท้องตลาด   

ใบสั่งซื้อ 
เลขท่ี  

105/2561   
ลงวันท่ี 1
ก.ย. 61 

 
 
 

 ซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำ
หมู่บ้าน และ อบต.แม่คำมี 
 

150.-บาท - เฉพาะเจาะจง หนังสือพิมพ์เสียงแพร ่
150.-บาท 

หนังสือพิมพ์เสียงแพร ่
150.-บาท 

ราคา
ท้องตลาด 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี 

107/2561     
ลงวันท่ี 1 
ก.ย. 61 

 
 ซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำ
หมู่บ้าน และ อบต.แม่คำมี 

2,620.-บาท - เฉพาะเจาะจง นางบุษบากร เลิศประเสริฐ 

2,620.-บาท 
นางบุษบากร เลิศ

ประเสริฐ  2,620.-บาท 
ราคา

ท้องตลาด 
ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี 

108/2561     
ลงวันท่ี 1 
ก.ย. 61 



ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ี
สัญญาหรือ 
ข้อตกลงใน

การซื้อ    
หรือจ้าง 

4. จ้างเหมาเก็บขยะมลูฝอยในพ้ืนท่ี  
หมู่ที่ 1 – 4  
 

17,800.-บาท - เฉพาะเจาะจง นายนิยม สวนดอก 
17,800.-บาท 

 

นายนิยม สวนดอก     
17,800.-บาท 

 

ราคา
เหมาะสม 

สัญญาจ้าง 
เลขท่ี  

2/2561   
ลงวันท่ี 28

ต.ค.61 
 

5. โครงการจ้างบุคคลเป็นผู้ช่วยในงานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได ้

7,000.-บาท - เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐรินทร์ พุ่มฟัก
7,000.-บาท 

 

นางสาวณัฐรินทร์ พุ่มฟัก
7,000.-บาท 

 

ราคา
เหมาะสม 

บันทึกตก
ลงจ้างเลขท่ี

2/2561  
ลงวันท่ี 1
ต.ค. 61 

6.  จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเป็นคนงานท่ัวไป เพื่อ
ช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานปลดั อบต.แม่คำมี  
เช่น งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
งานกองสนับสนุนการเสรมิสร้างสขุภาพสุขภาพ 
(สสส.) งานการเกษตร และงานอืน่ๆที่ได้รับมอบหมาย 

7,000.-บาท - เฉพาะเจาะจง นางสาวสินีนาถ เสภารัตนานันท์ 
        7,000.-บาท 

นางสาวสินีนาถ เสภารัตนานันท์ 
7,000.-บาท 

ราคา
เหมาะสม 

บันทึกตก
ลงจ้างเลขท่ี

3/2561  
ลงวันท่ี 4  
ม.ค.61 

7. โครงการจ้างบุคคลทำความสะอาดที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลแมค่ำม ี

7,000.-บาท - เฉพาะเจาะจง นางด้าย พรมวัง 
7,000.-บาท 

 

นางด้าย พรมวัง 
7,000.-บาท 

 

ราคา
เหมาะสม 

บันทึกตก
ลงจ้างเลขท่ี

1/2561 
ลงวันท่ี 1 
ต.ค.61 

 



ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ี
สัญญาหรือ 
ข้อตกลงใน

การซื้อ    
หรือจ้าง 

 
8. โครงการจ้างเหมาพีเ่ลีย้งเด็ก เพื่อช่วยเหลือการ 

ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แมค่ำม ี
5,000.- บาท 

 
- เฉพาะเจาะจง นางปรานอม จันทร์พล 

5,000.- บาท 
 

นางปรานอม จันทร์พล 
5,000.- บาท 

 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี

76/2561  
ลงวันท่ี 1 
ก.ย.2561 

9. โครงการจ้างเหมาบุคคลจัดเก็บค่าธรรมเนียม
น้ำประปาและขยะมูลฝอย   ของ อบต.แม่คำมี 

2,000.- - เฉพาะเจาะจง นางด้าย พรมวัง 
2,000.-บาท 

นางด้าย พรมวัง 
2,000.-บาท 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 

90/2561      
ลงวันท่ี 18 

ก.ย.61 
 

10. เช่าสถานท่ีทิ้งขยะมูลฝอย 
 

5,000.-บาท - เฉพาะเจาะจง บริษัทแพร่พารวย 
5,000.- บาท 

บริษัทแพร่พารวย 
5,000.- บาท 

ราคา
เหมาะสม 

สัญญาเช่า
เลขท่ี 

1/2561   
ลงวันท่ี 1 
ต.ค.61 

 



ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ี
สัญญาหรือ 
ข้อตกลงใน

การซื้อ    
หรือจ้าง 

 
11. 

 
 
 
 
 
 

จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,961.-บาท - 
 
 
 
 
 
 

เฉพาะเจาะจง 
 
 
 
 
 
 

สหกรณ์การเกษตร       
หนองม่วงไข่ จำกัด     

(สนง.ใหญ่) 2,961.-บาท 

สหกรณ์การเกษตร       
หนองม่วงไข่ จำกัด     
(สนง.ใหญ่) 2,961.-บาท 

 

ราคา
ท้องตลาด 

บันทึก
ข้อตกลงซื้อ

เลขท่ี 
1/2561   
ลงวันท่ี      

5 ตุลาคม 
2561 

 
12 จ้างเหมาทำป้าย โครงการส่งเสริมให้เด็กและ

เยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรมฯ 
500.-บาท - เฉพาะเจาะจง 

 
ร้านเอกศิลป ์
500.-บาท 

ร้านเอกศิลป ์
500.-บาท 

ราคา
เหมาะสม 

 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 

97/2561   
ลงวันท่ี 1
ก.ย.2561 

 
13. จ้างเหมาทำป้าย โครงการส่งเสริมและพัฒนา

เพาะเหด็ฟางฯ 
500.-บาท - เฉพาะเจาะจง 

 
ร้านเอกศิลป ์
500.-บาท 

ร้านเอกศิลป ์
500.-บาท 

ราคา
เหมาะสม 

 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 

98/2561   
ลงวันท่ี 2
ก.ย.2561 

 



ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ี
สัญญาหรือ 
ข้อตกลงใน

การซื้อ    
หรือจ้าง 

14. จัดซื้ออาหารเสริมนม 10,321.-บาท  เฉพาะเจาะจง 
 

บรษิทั  โกลดม์ลิค ์ จ ำกดั  
10,321.-บาท 

บรษิทั  โกลดม์ลิค ์ จ ำกดั  
10,321.-บาท 

ราคากลาง
ตามมตัิ

คณะรัฐมนตร ี

สัญญาซื้อ
ขายเลขท่ี 
1/2561   

ลงวันท่ี 30 
ธันวาคม 
2561 

15 จ้างเหมาจดัหาอาหารกลางวัน+อาหารว่าง
โครงการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม 
จริยธรรมฯ 

7,000.-บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

นำงนรำภทัร คุณำค ำ 
7,000.-บาท 

หจก.ท็อปวิวพ้อยท ์
7,000.-บาท 

ราคา
ท้องตลาด 

 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 

95/2561 
ลงวันท่ี 1 
ก.ย.61 

16 จ้างเหมาจดัหาอาหารกลางวัน+อาหารว่าง
โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพาะเห็ดฟางฯ 

4,800.-บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

นำงนรำภทัร คุณำค ำ 
  4,800.-บาท 

นำงนรำภทัร คุณำค ำ 
  4,800.-บาท 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 

96/2561 
ลงวันท่ี 1 
ก.ย.61 

17 จ้างเหมาทำป้ายช่วยเหลือเกษตรกรจาก
ผู้ประสบภยัของเพลี้ยกระโดดฯ 

500.-บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านเอกศิลป ์
500.-บาท 

ร้านเอกศิลป ์
500.-บาท 

ราคา
ท้องตลาด 

 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 

98/2561   
ลงวันท่ี 2
ก.ย.2561 



ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ี
สัญญาหรือ 
ข้อตกลงใน

การซื้อ    
หรือจ้าง 

18 จัดซื้อสารกำจัดศัตรูพืช 49,610.-บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านปัญญาการเกษตร 

49,610.-บาท 
ร้านปัญญาการเกษตร 

49,610.-บาท 
ราคา

ท้องตลาด 
ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี 

117/2561 
ลงวันท่ี 5 
ก.ย.61 

19 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 
 

4,445.- บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านหนึ่งพาณิชย ์
4,445.- บาท 

ร้านหนึ่งพาณิชย ์
4,445.- บาท 

ราคา
ท้องตลาด 

 

ใบสั่งซื้อ 
เลขท่ี 

118/2561   
ลงวันท่ี 5
ก.ย.2561  

20. จัดซื้อวัสดสุำนักงาน 8,144.-บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ซีเอ็ดเรือนทอง 

8,144.-บาท 
หจก.ซีเอ็ดเรือนทอง 

8,144.-บาท 
ราคา

ท้องตลาด 
 

ใบสั่งซื้อ 
เลขท่ี 

119/2561   
ลงวันท่ี 6
ก.ย.2561 

21. จัดซื้อวัสดสุำนักงาน พานพุ่มเงิน-พุ่มทอง 3,000.-บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านปัญญาชัยการค้า 

3,000.-บาท 
ร้านปัญญาชัยการค้า 

3,000.-บาท 
ราคา

ท้องตลาด 
 

ใบสั่งซื้อ 
เลขท่ี 

120/2561   
ลงวันท่ี 6
ก.ย.2561 

 



ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ี
สัญญาหรือ 
ข้อตกลงใน

การซื้อ    
หรือจ้าง 

22. จัดซื้อครภุัณฑโ์ตะ๊พร้อมกระจก 14,100.-บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านซังฮวดหลีเฟอร์นิเจอร ์
14,100.-บาท 

ร้านซังฮวดหลีเฟอร์นิเจอร ์
14,100.-บาท 

ราคา
ท้องตลาด 

 

ใบสั่งซื้อ 
เลขท่ี 

116/2561   
ลงวันท่ี 7
ก.ย.2561 

 
23. จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 765.-บาท - เฉพาะเจาะจง 

 
ร้านเอิร์ชก็อปปี ้

765.-บาท 
ร้านเอิร์ชก็อปปี ้

765.-บาท 
ราคา

เหมาะสม 
ใบสั่งจ้าง

เลขท่ี 
101/2561 
ลงวันท่ี 15 

ก.ย.61 

24. จ้างเหมาจดัหาอาหารกลางวันเลี้ยงรับรอง 
ประชุมสภา 

1,300.-บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

นำงชนิดำ พรวนหำญ 

  1,300.-บาท 
นำงชนิดำ พรวนหำญ 

  1,300.-บาท 
ราคา

เหมาะสม 
ใบสั่งจ้าง

เลขท่ี 
102/2561 
ลงวันท่ี 15 

ก.ย.61 



ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ี
สัญญาหรือ 
ข้อตกลงใน

การซื้อ    
หรือจ้าง 

25. จ้างเหมาซ่อมเครื่องออกกำลังกาย 5,000.- บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านถวัลย์การช่าง 
4,900.- บาท 

ร้านถวัลย์การช่าง 
4,900.- บาท 

 

ราคา
ท้องตลาด 

 

ใบสั่งจ้าง 
เลขท่ี 

103/2561   
ลงวันท่ี 19 
ก.ย.2561 

 

26. จัดซื้อเก้าอ้ีล้อเลื่อนและโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 
4 ฟุต พร้อมกระจก 

26,700.-บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านซังฮวดหลีเฟอร์นิเจอร ์
26,700.-บาท 

 

ร้านซังฮวดหลีเฟอร์นิเจอร ์
26,700.-บาท 

 

ราคา
ท้องตลาด 

 

ใบสั่งซื้อ 
เลขท่ี 

128/2561   
ลงวันท่ี 12
ก.ย.2561 

 
27. โครงกำรก่อสรำ้งถนน คอนกรตีเสรมิเหลก็   ซอย

ขำ้งโรงเรยีนแม่ค ำมรีตันปัญญำ หมู่ที่ 4 บ้ำนพิ
มสำร ต ำบลแม่ค ำม ีอ ำเภอหนองม่วงไข่ จงัหวดั
แพร่ ขนำดกวำ้ง 3.00 เมตร ยำว 31.00 เมตร หนำ 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่
น้อยกว่ำ 93.00 ตำรำงเมตร พรอ้มลูกรงัไหล่ทำง
ตำมสภำพพื้นที่  รำยละเอียดตำมปริมำณงำน
และแบบแปลนที ่อบต.แม่ค ำมกี ำหนด 

48,000.-บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

1.หจก.วิภวา 47,500.-บาท 
2.ร้านสกุลหงส์วัสดุก่อสร้าง 
48,000.-บาท 

 

หจก.วิภวา 
47,500.-บาท 

 

ราคาต่ำสุด
และมี

คุณสมบัติตรง
ตามเอกสาร

เฉพาะเจาะจง 
 

สัญญาจ้าง
เลขท่ี

32/2561
ลงวันท่ี 26 
กันยายน 
2561 

 

 
 
 



 
ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ี
สัญญาหรือ 
ข้อตกลงใน

การซื้อ    
หรือจ้าง 

28. โครงกำรก่อสรำ้งถนน คอนกรตีเสรมิเหลก็  สวน
นำยเอกภพ สุขตะ ถึงฝำยแม่ค ำมที่ำล้อ บ้ำนท่ำ
ล้อ หมู่ที่ 2 ต ำบลแม่ค ำมี อ ำเภอหนองม่วงไข ่
จงัหวดัแพร่ ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 75.00 
เมตร หนำ 0.15 เมตร หรอืมพีื้นที่คอนกรตีเสรมิ
เหล็ก ไม่น้อยกว่ำ 300 ตำรำงเมตร พร้อมลูกรงั
ไหล่ทำงตำมสภำพพื้นที่   รำยละเอียดตำม
ปริมำณงำนและแบบแปลนที่  อบต.แม่ค ำมี
ก ำหนด พร้อมป้ำยแนะน ำโครงกำรและป้ำย
โครงกำร 

144,000 บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

1.หจก.วิภวา 
  144,000.-บาท 
2.ร้านสกุลหงส์วัสดุก่อสร้าง  
   143,000.-บาท 
3.ร้านโพธิ์ทองพาณิชย์ 
   144,000.-บาท 
 

ร้านสกลุหงส์วสัดุก่อสร้าง  
    143,000.-บาท 

 

ราคาต่ำสุด
และมี

คุณสมบัติตรง
ตามเอกสาร

เฉพาะเจาะจง 
 

สัญญาจ้าง
เลขท่ี 

31/2561 
ลงวันท่ี 26 
กันยายน
2561 

 

29. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คอนกรตีเสรมิเหลก็  บ้ำน
นำงทอง คนบุญ ถึงบ้ำน นำงร ำเพียร วีระพนัธ ์
หมู่ที่ 3 บ้ำนรตันปัญญำ ต ำบลแม่ค ำมี อ ำเภอ
หนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่   ขนำดกว้ำง 3.50 
เมตร ยำว 125.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่ำ 437.50 
ตำรำงเมตร พรอ้มลูกรงัไหล่ทำงตำมสภำพพื้นที ่ 
รำยละเอียดตำมปริมำณงำนและแบบแปลนที ่
อบต.แม่ค ำมีก ำหนด พร้อม ป้ำยแนะน ำ
โครงกำรและป้ำยโครงกำร 

199,500.-บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

1.หจก.แพร่เอส เค ทวี  
ทรัพย์ 197,500.-บาท 
2.ร้านโพธิ์ทองพาณิชย์  
  199,000.-บาท 
3.ร้านสกุลหงส์วัสดุก่อสร้าง     
  199,500.-บาท 

 

หจก.แพร่เอส เค ทวี  
ทรัพย์ 197,500.-บาท 

ราคาต่ำสุด
และมี

คุณสมบัติตรง
ตามเอกสาร

เฉพาะเจาะจง 
 

สัญญาจ้าง
เลขท่ี 

29/2561 
ลงวันท่ี 26 

ก.ย.61 
 



30. โครงกำรถมดินปรับพื้นที่บริเวณลำน
กฬีำ หมู่ที่ 2 บ้ำนท่ำล้อ ต ำบลแม่ค ำม ี
อ ำเภอหนองม่ วงไข่   จั งหวัดแพ ร่ 
รำยละเอียดตำมปริมำณงำนและแบบ
แปลนที ่อบต.แม่ค ำมกี ำหนด   

48,000.-บาท - เฉพาะเจาะจง 
 

1.ร้านสถิตการค้า 
  48,000.-บาท 

 

1.ร้านสถิตการค้า 
  48,000.-บาท 

 

ราคาต่ำสุด
และมี

คุณสมบัติตรง
ตามเอกสาร

เฉพาะเจาะจง 
 

สัญญาจ้าง
เลขท่ี

30/2561
ลงวันท่ี 26 
กันยายน 
2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


