
แบบ สขร.1 

 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม 2562 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี   
วันที่ 29 มีนาคม 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 ี
6,600.-บาท - เฉพาะเจาะจง นางปรานอม จันทร์พล 

6,600.- บาท 
 

นางปรานอม จันทร์พล 
6,600.- บาท 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 
50/2562 ลง
วันท่ี 1 มี.ค. 
2562 
 
 

2. จ้างเหมาบุคคลธรรมดาขับรถขยะ 2,800.- บาท - เฉพาะเจาะจง นายมานะ  เกษี 
2,800.- บาท 

นายมานะ  เกษี 
2,800.- บาท 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 
51/2562 ลง
วันท่ี 1 มี.ค. 
2562 
 
 

3. จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัตหินา้ที่ท้ายรถขยะ 2,000.-บาท - เฉพาะเจาะจง นายยอด  สมยะ 
2,000.- 

นายยอด  สมยะ 
2,000.- 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 



52/2562 ลง
วันท่ี 1 มี.ค. 
2562 
 
 

ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่สัญญา
หรือ 

ข้อตกลงใน
การซ้ือ    
หรือจ้าง 

 
4. จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัตหินา้ที่ท้ายรถขยะ 2,000.- บาท - เฉพาะเจาะจง นายสนอง  ตื้อยศ 

2,000.- 
นายสนอง  ตื้อยศ 

2,000.- 
ราคา

เหมาะสม 
ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 
53/2562 ลง
วันท่ี 1 มี.ค. 
2562 
 

5. จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาความปลอดภัย อบต. 
แม่คำมี ในเวลากลางคืน  

5,000 บาท - เฉพาะเจาะจง นายมานะ  เกษี 
5,000.- บาท 

นายมานะ  เกษี 
5,000.- บาท 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 
54/2562 ลง
วันท่ี 1 มี.ค. 
2562 
 

6. จ้างเหมาซ่อมแซมครภุณัฑ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต. แม่คำม ี

1,050.- บาท - เฉพาะเจาะจง นายนิกร  ทิพย์วัน 
1,050.- บาท 

นายนิกร  ทิพย์วัน 
1,050.- บาท 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 
เลขท่ี 
55/2562  
ลงวันท่ี 5
มีนาคม 
2562 



 
7. จ้างเหมาปรบัปรุงห้องน้ำ ชาย – หญิง อาคาร

อเนกประสงค ์
4,000.- บาท - เฉพาะเจาะจง นายสุธรรม  สนทยาน 

4,000.- บาท 

นายสุธรรม  สนทยาน 
4,000.- บาท 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 
เลขท่ี 
56/2562  
ลงวันท่ี 6
มีนาคม 
2562 
 
 

ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่สัญญา
หรือ 

ข้อตกลงใน
การซ้ือ    
หรือจ้าง 

 
8. จ้างเหมาซ่อมแซมครภุณัฑ์เครื่องปรับอากาศ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่คำม ี
650.- บาท - เฉพาะเจาะจง สงกรานต์แอร ์

650.- บาท 
สงกรานต์แอร ์
650.- บาท 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 
เลขท่ี 
57/2562  
ลงวันท่ี 25
มีนาคม 
2562 
 

9. จ้างเหมาซ่อมแซมครภุณัฑ์เครื่องปรับอากาศ 
ห้องสำนักงานปลัด, ห้องกิจการสภา 

6,900.-บาท - เฉพาะเจาะจง สงกรานต์แอร ์
6,900.- บาท 

สงกรานต์แอร ์
6,900.- บาท 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 
เลขท่ี 
58/2562  
ลงวันท่ี 27 
มีนาคม 
2562 
 



10. จ้างเหมาซ่อมแซมโช๊คสวิงบานประตู ห้องคัลง 1,700.- บาท - เฉพาะเจาะจง นายประยรู  เสาร์อินทร ์
1,700.- 

นายประยรู  เสาร์อินทร ์
1,700.- 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 
เลขท่ี 
59/2562 
ลงวันท่ี 27
มีนาคม 
2562 
 

11. ซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำ
หมู่บ้าน และ อบต.แม่คำมี 
 

150.- - เฉพาะเจาะจง หนังสือพิมพ์เสียงแพร ่
150.-บาท 

หนังสือพิมพ์เสียงแพร ่
150.-บาท 

ราคา
ท้องตลาด 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี

28/2562   
ลงวันท่ี 1
มี.ค. 2562 

 
ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่สัญญา
หรือ 

ข้อตกลงใน
การซ้ือ    
หรือจ้าง 

 
12. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร

อเนกประสงค์  
12,268.- 

บาท 
- เฉพาะเจาะจง บริษัทชูไกรทองพาณิชย ์

12,268.- บาท 
บริษัทชูไกรทองพาณิชย ์

12,268.- บาท 
ราคา

ท้องตลาด 
ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี

29/2562   
ลงวันท่ี 5
มี.ค. 2562 

 
 

13. จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟถนน) 1,300.-บาท - เฉพาะเจาะจง หจก. เคซีอีอิเล็กทริค 
1,300.- บาท 

หจก. เคซีอีอิเล็กทริค 
1,300.- บาท 

ราคา
ท้องตลาด 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี

30/2562  



ลงวันท่ี 11
มี.ค. 2562 

 
 

14. จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 200 โดส 6,000.- บาท - เฉพาะเจาะจง เอซี ปศุสัตว ์
6,000.- บาท 

เอซี ปศุสัตว ์
6,000.- บาท 

ราคา
ท้องตลาด 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี

31/2562   
ลงวันท่ี 19
มี.ค. 2562 

 
 

15. จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน 5,800.- บาท - เฉพาะเจาะจง ร้านแสงฟ้าพาณิชย ์
5,800.- บาท 

ร้านแสงฟ้าพาณิชย ์
5,800.- บาท 

ราคา
ท้องตลาด 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี

32/2562   
ลงวันท่ี 25
มี.ค. 2562 

 
ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่สัญญา
หรือ 

ข้อตกลงใน
การซ้ือ    
หรือจ้าง 

16. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) 4,280.- บาท - เฉพาะเจาะจง หจก. ซีเอ็ดเรือนทอง 
4,280.- บาท 

หจก. ซีเอ็ดเรือนทอง 
4,280.- บาท 

ราคา
ท้องตลาด 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี

33/2562  
ลงวันท่ี 27
มี.ค. 2562 

 
 



 


