
แบบ สขร.1 

 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม 2562 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี   
วันที่ 31 พฤษภาคม 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 
69/2562 ลง
วันท่ี 1 พ.ค. 
2562 
 
 

2. จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาความปลอดภัย อบต. 
แม่คำมี ในเวลากลางคืน  

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

นายมานะ  เกษี 
5,000.- บาท 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 
70/2562 ลง
วันท่ี 1 พ.ค. 
2562 
 
 

3. จ้างเหมาบุคคลธรรมดาขับรถขยะ 3,500.- บาท - เฉพาะเจาะจง นายมานะ  เกษี 
3,500.- บาท 

นายมานะ  เกษี 
3,500.- บาท 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 



71/2562 ลง
วันท่ี 1 พ.ค. 
2562 
 
 

ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่สัญญา
หรือ 

ข้อตกลงใน
การซ้ือ    
หรือจ้าง 

 
4. จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัตหินา้ที่ท้ายรถขยะ 2,500.-บาท - เฉพาะเจาะจง นายยอด  สมยะ 

2,500.- 
นายยอด  สมยะ 

2,500.- 
ราคา

เหมาะสม 
ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 
72/2562 ลง
วันท่ี 1 พ.ค. 
2562 
 
 

5. จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัตหินา้ที่ท้ายรถขยะ 2,500.- บาท - เฉพาะเจาะจง นายสนอง  ตื้อยศ 
2,500.- 

นายสนอง  ตื้อยศ 
2,500.- 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 
73/2562 ลง
วันท่ี 1 พ.ค. 
2562 
 

6. จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ 
รัชกาลที่ 10 

756.- บาท - เฉพาะเจาะจง ดูเม็กซ์ โฆษณา 
756.- บาท 

ดูเม็กซ์ โฆษณา 
756.- บาท 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 
74/2562  
ลงวันท่ี 15
พฤษภาคม 



2562 
 

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

 

นายจรัญ  วิยะปง 
600.- บาท 

 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี
75/2562 ลง
วัน 22 พ.ค. 
2562 
 
 

ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่สัญญา
หรือ 

ข้อตกลงใน
การซ้ือ    
หรือจ้าง 

 
8. จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ 

รัชกาลที่ 10 
575.- บาท - เฉพาะเจาะจง ดูเม็กซ์ โฆษณา 

575.- บาท 
ดูเม็กซ์ โฆษณา 

575.- บาท 
ราคา

เหมาะสม 
ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 
76/2562  
ลงวันท่ี 29
พฤษภาคม 
2562 
 

9. จ้างเหมาพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย 2,000.-  
บาท 

- เฉพาะเจาะจง นายมานะ  เกษี 
2,000.- บาท 

นายมานะ  เกษี 
2,000.- บาท 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 
เลขท่ี 
78/2562  
ลงวันท่ี 9
พฤษภาคม 
2562 
 



 
10. จัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับที่อ่านหนังสือพิมพ์

ประจำหมู่บ้าน และ อบต.แม่คำมี 
 

150.- บาท - เฉพาะเจาะจง หนังสือพิมพ์เสียงแพร ่
150.-บาท 

หนังสือพิมพ์เสียงแพร ่
150.-บาท 

ราคา
ท้องตลาด 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี 

45/2562   
ลงวันท่ี 1
พ.ค. 2562 

 
11. จัดซื้อวัสดสุำนักงาน ของสำนักงานปลัด 6,140.- บาท - เฉพาะเจาะจง หจก. ซีเอ็ดเรือนทอง 

6,140.- บาท 
หจก. ซีเอ็ดเรือนทอง 

6,140.- บาท 
ราคา

ท้องตลาด 
ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี

46/2562  
ลงวันท่ี 3
พ.ค. 2562 

 
ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่สัญญา
หรือ 

ข้อตกลงใน
การซ้ือ    
หรือจ้าง 

 
12. จัดซื้อวัสดสุำนักงาน ของสำนักงานปลัด 4,328.- บาท - เฉพาะเจาะจง หจก. ซีเอ็ดเรือนทอง 

4,328.- บาท 
หจก. ซีเอ็ดเรือนทอง 

4,328.- บาท 
ราคา

ท้องตลาด 
ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี

47/2562  
ลงวันท่ี 3
พ.ค. 2562 

13. จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ กองคลัง 10,660.- 
บาท 

- เฉพาะเจาะจง หจก. ท็อปวิวพ้อยท์ 
10,660.- บาท 

หจก. ท็อปวิวพ้อยท ์
10,660.- บาท 

ราคา
ท้องตลาด 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี

49/2562   
ลงวันท่ี 16
พ.ค. 2562 



14. จัดซื้อวัสดุก่อสร้างบรรเทาสาธารภัย เหตุวาตภัย 384.- บาท - เฉพาะเจาะจง บ. ชูไกรทอง จำกัด 
384.- บาท 

บ. ชูไกรทอง จำกัด 
384.- บาท 

ราคา
ท้องตลาด 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี 

50/2562   
ลงวันท่ี 22
พ.ค. 2562 

15. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 48,565.66 
บาท 

- เฉพาะเจาะจง บ. โกลดม์ิลค ์
48,565.66 บาท 

บ. โกลดม์ิลค ์
48,565.66 บาท 

ราคา
ท้องตลาด 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี

52/2562   
ลงวันท่ี 30
พ.ค. 2562 

 
16. จัดซื้อผ้าริ้วตกแต่งสถานท่ี 3,350.- บาท - เฉพาะเจาะจง ร้านรามา 

3,350.- บาท 
ร้านรามา 

3,350.- บาท 
ราคา

ท้องตลาด 
ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี

53/2562   
ลงวันท่ี 31
พ.ค. 2562 

 
ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่สัญญา
หรือ 

ข้อตกลงใน
การซ้ือ    
หรือจ้าง 

17. จัดซื้อวัสดไุฟฟ้าและวิทย ุ 6,450.- บาท - เฉพาะเจาะจง หจก. เคซีอี อิเล็กทรคิ 
6,450.- บาท 

หจก. เคซีอี อิเล็กทรคิ 
6,450.- บาท 

ราคา
ท้องตลาด 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี

54/2562   
ลงวันท่ี 31
พ.ค. 2562 

18. จัดซื้อวัสดสุำนักงาน (ป้ายสัญลักษณ์ ร.10, ธง
ตราสญัลักษณ์, ธูปเทียนแพ, พานดอกไมส้ีม่วง, 

8,050.- บาท - เฉพาะเจาะจง หจก. ซีเอ็ดเรือนทอง 
8,050.- บาท 

หจก. ซีเอ็ดเรือนทอง 
8,050.- บาท 

ราคา
ท้องตลาด 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี



พานดอกไมส้ีเหลือง, พระบรมฉายาลักษณ์พระ
ราชินีพร้อมกรอบ) 

55/2562  
ลงวันท่ี 31
พ.ค. 2562 

 


