
แบบ สขร.1 

 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม 2562 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี   
วันที่  31 มกราคม 2562 

 
ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่สัญญา
หรือ 

ข้อตกลงใน
การซ้ือ    
หรือจ้าง 

 
1. โครงการจ้างเหมาพีเ่ลีย้งเด็ก เพื่อช่วยเหลือการ 

ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แมค่ำม ี
6,300.-บาท - เฉพาะเจาะจง นางปรานอม จันทร์พล 

6,300.- บาท 
 

นางปรานอม จันทร์พล 
6,300.- บาท 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 
28/2562 ลง
วันท่ี 2 ม.ค. 
2562 
 
 

2. จ้างเหมาบุคคลธรรมดาขับรถขยะ 3,500.- - เฉพาะเจาะจง นายเมธี  สุขแดง  
3,500.- 

นายเมธี  สุขแดง  
3,500.- 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 
เลขท่ี 
29/2562  
ลงวันท่ี 2
มกราคม 
2562 
 

3. จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัตหินา้ที่ท้ายรถขยะ 2,500.- - เฉพาะเจาะจง นายยอด  สมยะ 
2,500.- 

นายยอด  สมยะ 
2,500.- 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 
เลขท่ี 



30/2562  
ลงวันท่ี 2 
มกราคม 
2562 
 

ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่สัญญา
หรือ 

ข้อตกลงใน
การซ้ือ    
หรือจ้าง 

 
4. จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัตหินา้ที่ท้ายรถขยะ 2,500.- - เฉพาะเจาะจง นายสนอง  ตื้อยศ 

2,500.- 
นายสนอง  ตื้อยศ 

2,500.- 
ราคา

เหมาะสม 
ใบสั่งจ้าง 
เลขท่ี 
31/2562 
ลงวันท่ี 2 
มกราคม 
2562 
 

5. จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้ากิ่งสาธารณะ 3,100.- บาท - เฉพาะเจาะจง นายยอด  สมยะ 
3,100.- บาท 

นายยอด  สมยะ 
3,100.- บาท 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 
เลขท่ี 
32/2562 
ลงวันท่ี 9 
มกราคม 
2562 
 

6. จ้างเหมาทำป้ายอะครลิิคตดิหน้าห้อง 1,200.- บาท - เฉพาะเจาะจง ร้านเอกศิลป ์
1,200.- บาท 

ร้านเอกศิลป ์
1,200.- บาท 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 
เลขท่ี 
33/2562 
ลงวันท่ี 22 



มกราคม 
2562 
 

7. จ้างเหมาตดัหญ้าบริเวณอบต.แม่คำมี และ 
ศพด. อบต.แม่คำม ี

600.- - เฉพาะเจาะจง นายจรัญ  วิยะปง 
600.- บาท 

นายจรัญ  วิยะปง 
600.- บาท 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 
เลขท่ี 
34/2562 
ลงวันท่ี 29 
มกราคม 
2562 

ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่สัญญา
หรือ 

ข้อตกลงใน
การซ้ือ    
หรือจ้าง 

8. จ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงานท้องถิ่น ประจำปี 2562 

360.- บาท - เฉพาะเจาะจง ดูแม็กซ์โฆษณา 
360.- บาท 

ดแูม็กซ์โฆษณา 
360.- บาท 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 
เลขท่ี 
35/2562 
ลงวันท่ี 31
มกราคม 
2562 

9. จัดซื้อน้ำดื่มชนิดถัง ประจำเดือน ม.ค. – มี.ค. 
62 

1,260.- บาท - เฉพาะเจาะจง น้ำดื่มไอซ ์
1,260.- บาท 

น้ำดื่มไอซ ์
1,260.- บาท 

ราคา
ท้องตลาด 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี

14/2562   
ลงวันท่ี 2
ม.ค. 2562 

10. ซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำ
หมู่บ้าน และ อบต.แม่คำมี 
 

150.- - เฉพาะเจาะจง หนังสือพิมพ์เสียงแพร ่
150.-บาท 

หนังสือพิมพ์เสียงแพร ่
150.-บาท 

ราคา
ท้องตลาด 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี

15/2562   
ลงวันท่ี 2



ม.ค. 2562 

11. จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุพาวเวอร์ซัพพลาย 4,800.- - เฉพาะเจาะจง บ้านใหม่อิเล็กทรอนิกส ์
4,800.- 

บ้านใหม่อิเล็กทรอนิกส ์
4,800.- 

ราคา
ท้องตลาด 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี

16/2562  
ลงวันท่ี 10
ม.ค. 2562 

12. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) 6,002.- - เฉพาะเจาะจง หจก. ซีเอ็ดเรือนทอง 
6,002.- บาท 

หจก. ซีเอ็ดเรือนทอง 
6,002.- บาท 

ราคา
ท้องตลาด 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี

17/2562  
ลงวันท่ี 15
ม.ค. 2562 

 

ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่สัญญา
หรือ 

ข้อตกลงใน
การซ้ือ    
หรือจ้าง 

13. จัดซื้อกระดาษเอสี่ (สำนักงานปลัด) 
 

3,360.- - เฉพาะเจาะจง หจก. แพร่ทวีทรัพย ์
3,360.- บาท 

หจก. แพร่ทวีทรัพย ์
3,360.- บาท 

ราคา
ท้องตลาด 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี
19/2562  
ลงวันท่ี 29
ม.ค. 2562 

14. จัดซื้อของสมนาคณุในการศึกษาดงูาน โครงการ
ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
ท้องถิ่น ประจำปี 2562 

3,000.- - เฉพาะเจาะจง ร้านมยรุา เฟอร์นิเจอร ์
3,000.- 

ร้านมยรุา เฟอร์นิเจอร ์
3,000.- 

ราคา
ท้องตลาด 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี
20/2562  
ลงวันท่ี 31
ม.ค. 2562 



15. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการศึกษาดูงาน โครงการ
ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
ท้องถิ่น ประจำปี 2562 

2,300.- - เฉพาะเจาะจง หจก. ซีเอ็ดเรือนทอง 
2,300.- บาท 

หจก. ซีเอ็ดเรือนทอง 
2,300.- บาท 

ราคา
ท้องตลาด 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี
31/2562  
ลงวันท่ี 31
ม.ค. 2562 

16. จ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ 
หมู่ที่ 1 บ้านปงเจริญ ขนาดกว้าง 5.50 เมตร 
ยาว 5.80 เมตร ตามแบบท่ี อบต.แม่คำมี
กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

39,000.- - เฉพาะเจาะจง ทวีวัฒน์ก่อสร้าง 
39,000.- 

ทวีวัฒน์ก่อสร้าง 
39,000.- 

เสนอราคา
ต่ำสุด 

สัญญาจ้าง
เลขท่ี 
2/2562 
วันท่ี 25 
ม.ค. 2562 

 


