
แบบ สขร.1 

 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน 2562 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี   
วันที่ 30 เมษายน 2562 

 
ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่สัญญา
หรือ 

ข้อตกลงใน
การซ้ือ    
หรือจ้าง 

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

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

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 
60/2562 ลง
วันท่ี 1 เม.ย. 
2562 
 
 

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

นายยอด  สมยะ 
2,000.- 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 
61/2562 ลง
วันท่ี 1 เม.ย. 
2562 
 
 

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

นายสนอง  ตื้อยศ 
2,000.- 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 



62/2562 ลง
วันท่ี 1 เม.ย. 
2562 
 
 

ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่สัญญา
หรือ 

ข้อตกลงใน
การซ้ือ    
หรือจ้าง 

 
4. จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาความปลอดภัย อบต. 

แม่คำมี ในเวลากลางคืน  
5,000 บาท - เฉพาะเจาะจง นายมานะ  เกษี 

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

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 
63/2562 ลง
วันท่ี 1 เม.ย. 
2562 
 

5. โครงการจ้างเหมาพีเ่ลีย้งเด็ก เพื่อช่วยเหลือการ 
ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แมค่ำม ี

6,600.-บาท - เฉพาะเจาะจง นางปรานอม จันทร์พล 
6,600.- บาท 

 

นางปรานอม จันทร์พล 
6,600.- บาท 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 
64/2562 ลง
วันท่ี 1 เม.ย. 
2562 
 
 

6. จ้างเหมาตดัหญ้าบริเวณ อบต. แม่คำม ี 600.- บาท - เฉพาะเจาะจง นายจรัญ  วิยะปง 
600.- บาท 

 

นายจรัญ  วิยะปง 
600.- บาท 

 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้างเลข
ที65/2562 
ลงวัน 5 
เม.ย. 2562 
 



 
7. จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมสุขภาพ

กายและสุขภาพจติผูสู้งอายุตำบลแม่คำม ี
432.- บาท - เฉพาะเจาะจง ดูเม็กซ์ โฆษณา 

432.- บาท 
ดูเม็กซ์ โฆษณา 

432.- บาท 
ราคา

เหมาะสม 
ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 
66/2562  
ลงวันท่ี 9
เมษายน 
2562 
 
 

ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่สัญญา
หรือ 

ข้อตกลงใน
การซ้ือ    
หรือจ้าง 

 
8. จ้างเหมาจดัหาอาหารกลางวันและอาหารว่าง

โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสขุภาพจิต
ผู้สูงอายุตำบลแมค่ำม ี

12,000.-  - เฉพาะเจาะจง นางชนิดา  พรวญหาญ 
12,000.- บาท 

นางชนิดา  พรวญหาญ 
12,000.- บาท 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 
เลขท่ี 
67/2562  
ลงวันท่ี 9
เมษายน 
2562 
 
 

9. จ้างเหมาจดัทำป้ายไวนลิโครงการลดอุบัตเิหต ุ 840.- บาท - เฉพาะเจาะจง ดูเม็กซ์ โฆษณา 
840.- บาท 

ดูเม็กซ์ โฆษณา 
840.- บาท 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 
เลขท่ี 
68/2562  
ลงวันท่ี 10
เมษายน 
2562 



 
10. จัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับที่อ่านหนังสือพิมพ์

ประจำหมู่บ้าน และ อบต.แม่คำมี 
 

150.- - เฉพาะเจาะจง หนังสือพิมพ์เสียงแพร ่
150.-บาท 

หนังสือพิมพ์เสียงแพร ่
150.-บาท 

ราคา
ท้องตลาด 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี

34/2562   
ลงวันท่ี 1

เม.ย. 2562 
 

11. จัดซื้อน้ำดื่มชนิดถังประจำเดือน (เม.ย. – มิ.ย. 
62) 

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

น้ำดื่มไอซ ์
1,260.- 

ราคา
ท้องตลาด 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี

35/2562   
ลงวันท่ี 1

เม.ย. 2562 
 

ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่สัญญา
หรือ 

ข้อตกลงใน
การซ้ือ    
หรือจ้าง 

 
12. จัดซื้อของรางวัลแก่ผูร้่วมกิจกรรมโครงการ

ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจติผู้สูงอายุ
ตำบลแมค่ำม ี

1,700.- 
บาท 

- เฉพาะเจาะจง บ. อูหลีแพร ่
1,700.- บาท 

บ. อูหลีแพร ่
1,700.- บาท 

ราคา
ท้องตลาด 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี 

36/2562   
ลงวันท่ี 9

เม.ย. 2562 
 
 

13. จัดซื้อของรางวัลกิจกรรมแข่งขันโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจติผู้สูงอายุ
ตำบลแมค่ำม ี

1,350.- บาท - เฉพาะเจาะจง ร้าน ไมค์ 18 
1,350.- บาท 

ร้าน ไมค์ 18 
1,350.- บาท 

ราคา
ท้องตลาด 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี

37/2562   



ลงวันท่ี 9
เม.ย. 2562 
 
 

14. จัดซื้อวัสดุการฝึกอบรมโครงการสง่เสริมสุขภาพ
กายและสุขภาพจติผูสู้งอายุตำบลแม่คำม ี

3,600.-บาท - เฉพาะเจาะจง หจก. ซีเอ็ดเรือนทอง 
3,600.- บาท 

หจก. ซีเอ็ดเรือนทอง 
3,600.- บาท 

ราคา
ท้องตลาด 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี

38/2562  
ลงวันท่ี 9

เม.ย. 2562 
 

15. จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ กองช่าง 3,850.- บาท - เฉพาะเจาะจง หจก. ท็อปวิวพ้อยท์ 
3,850.- บาท 

หจก. ท็อปวิวพ้อยท ์
3,850.- บาท 

ราคา
ท้องตลาด 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี

39/2562   
ลงวันท่ี 9

เม.ย. 2562 
 
 

ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่สัญญา
หรือ 

ข้อตกลงใน
การซ้ือ    
หรือจ้าง 

16. จัดซื้อวัสดุก่อสร้างบรรเทาสาธารภัย เหตุวาตภัย 1,810.- บาท - เฉพาะเจาะจง บ. ชูไกรทอง จำกัด 
1,810.- บาท 

บ. ชูไกรทอง จำกัด 
1,810.- บาท 

ราคา
ท้องตลาด 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี 

40/2562   
ลงวันท่ี 30
เม.ย. 2562 

17. จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด 29,744.- 
บาท 

- เฉพาะเจาะจง หจก. ท็อปวิวพ้อยท์ 
29,744.- บาท 

หจก. ท็อปวิวพ้อยท ์
29,744.- บาท 

ราคา
ท้องตลาด 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี



41/2562   
ลงวันท่ี 30
เม.ย. 2562 

18. จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร สำนักงานปลัด 5,750.- บาท - เฉพาะเจาะจง หจก. แพร่ทวีทรัพย ์
5,750.- บาท 

หจก. แพร่ทวีทรัพย ์
5,750.- บาท 

ราคา
ท้องตลาด 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี

42/2562   
ลงวันท่ี 30
เม.ย. 2562 

 
19. จัดซื้อตรายาง 810.- บาท - เฉพาะเจาะจง พิษณุการช่างแพร ่

810.- บาท 
พิษณุการช่างแพร ่

810.- บาท 
ราคา

ท้องตลาด 
ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี

43/2562   
ลงวันท่ี 30
เม.ย. 2562 

 
20 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 8,539.44 

บาท 
- เฉพาะเจาะจง บ. โกลดม์ิลค ์

8,539.44 บาท 
บ. โกลดม์ิลค ์

8,539.44 บาท 
ราคา

ท้องตลาด 
ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี

44/2562   
ลงวันท่ี 30
เม.ย. 2562 

 
 

ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่สัญญา
หรือ 

ข้อตกลงใน
การซ้ือ    
หรือจ้าง 

21. จ้างเหมากำจดัขยะมลูฝอย อบต. แม่คำม ี 30,000.- - เฉพาะเจาะจง บ. แพร่พารวย จำกัด บ. แพร่พารวย จำกัด ราคา สัญญาจ้าง



บาท 30,000.- บาท 30,000.- บาท เหมาะสม ทำของ 
เลขท่ี 

4/2562  
ลงวันท่ี 1

เม.ย. 2562 
22. จ้างก่อสร้างโครงการรางระบายนำ้คอนกรีต

เสรมิเหล็กพร้อมฝาปิดและวางท่อ คสล. บ้าน
นายสุนทร ชมพูมิ่ง ถึงท้ายซอย 5 หมู่ที่ 4  
บ้านพิมสาร ตามแบบท่ี อบต. แมค่ำมี กำหนด 
พร้อมป้ายแนะนำโครงการ 

219,000.- 
บาท 

- เฉพาะเจาะจง นายบุญถิ่น วังพิลาภ 
219,000.- บาท 

นายบุญถิ่น วังพิลาภ 
219,000.- บาท 

เสนอราคา
ต่ำสุด 

สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง 
เลขท่ี 

4/2562  
ลงวันท่ี 24
เม.ย. 2562 

 


