
 แบบ สขร.1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม 2562 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี   

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 
 

ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่สัญญา
หรือ 

ข้อตกลงใน
การซ้ือ    
หรือจ้าง 

 
1. เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2563 28,800.- 

บาท 
- เฉพาะเจาะจง ร้านสมชายก๊อปปี ้

28,800.- บาท 
 

ร้านสมชายก๊อปปี ้
28,800.- บาท 

 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 
1/2563 ลง
วันท่ี 1 ต.ค. 
2562 

2. ค่าเช่าพื้นที่ Website และจดทะเบยีน Domain 
Name ประจำปีงบประมาณ 2563 

15,301.- 
บาท 

- เฉพาะเจาะจง บ. เว็บดีไซน์ 108 กรุ๊ป จำกัด 
15,301.- บาท 

บ. เว็บดีไซน์ 108 กรุ๊ป จำกัด 
15,301.- บาท 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 
2/2563 ลง
วันท่ี 1 ต.ค. 
2562 

3. จ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็ก เพื่อช่วยเหลือการ ปฏิบตัิงานใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่คำมี ประจำปี
งบประมาณ 2563 เดือน ต.ค. 62 – ก.ย. 63  

84,000.-บาท - เฉพาะเจาะจง นางปรานอม จันทร์พล 
84,000.- บาท 

 

นางปรานอม จันทร์พล 
84,000.- บาท 

 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 
3/2563 ลง
วันท่ี 1 ต.ค. 
2562 

4. จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาความปลอดภัย อบต. 
แม่คำมี ในเวลากลางคืน ประจำปงีบประมาณ 
2563 เดือน ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

60,000 บาท - เฉพาะเจาะจง นายมานะ  เกษี 
60,000.- บาท 

นายมานะ  เกษี 
60,000.- บาท 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 
4/2563 ลง
วันท่ี 1 ต.ค. 
2562 



ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่สัญญา
หรือ 

ข้อตกลงใน
การซ้ือ    
หรือจ้าง 

 
5. จ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดสำนักงาน อบต.

แม่คำมี ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน ต.ค. 
62  

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

 

นางด้าย  พรมวัง 
7,000.- บาท 

 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 
5/2563 ลง
วันท่ี 1 ต.ค. 
2562 

6. จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเป็นคนงานท่ัวไป เพื่อ
ปฏิบัติหน้าท่ีในสำนักงานปลัด ประจำปี
งบประมาณ 2563 เดือน ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

84,000.-บาท - เฉพาะเจาะจง น.ส. สินีนาถ เสภารัตนานันท ์
84,000.- บาท 

 

น.ส. สินีนาถ เสภารัตนานันท ์
84,000.- บาท 

 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 
6/2563 ลง
วันท่ี 1 ต.ค. 
2562 

7. จ้างเหมาบุคคลเป็นผู้ช่วยในงานพัสดุทะเบยีน
และทรัพยส์ิน ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน 
ต.ค. 62 – ก.ย. 63  

84,000.-บาท - เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัฐรินทร์ พุ่มฟัก 
84,000.- บาท 

 

น.ส. ณัฐรินทร์ พุ่มฟัก 
84,000.- บาท 

 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 
7/2563 ลง
วันท่ี 1 ต.ค. 
2562 

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

นายมานะ  เกษี 
3,500.- บาท 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 
8/2563 ลง
วันท่ี 1 ต.ค. 
2562 

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

นายยอด  สมยะ 
2,500.- 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 
9/2563 ลง
วันท่ี 1 ต.ค. 
2562 



ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่สัญญา
หรือ 

ข้อตกลงใน
การซ้ือ    
หรือจ้าง 

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

2,500.- 
นายสนอง  ตื้อยศ 

2,500.- 
ราคา

เหมาะสม 
ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 
10/2563 ลง
วันท่ี 3 ต.ค. 
2562 
 

11. จ้างเหมาตดัหญ้าบริเวณ อบต. แม่คำมี และ 
ศพด. อบต. แม่คำม ี

600.- บาท - เฉพาะเจาะจง นายมานะ  เกษี 
600.- บาท 

นายมานะ  เกษี 
600.- บาท 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 
11/2563  
ลงวันท่ี 10
ตุลาคม 
2562 
 

12. จ้างเหมาตกแต่งรถขบวนโครงการประเพณีกิ๋น 
สลากหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 

2,000.- บาท - เฉพาะเจาะจง นางภารดี สุขจิตต ์
2,000.- บาท 

นางภารดี สุขจิตต ์
2,000.- บาท 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 
12/2563  
ลงวันท่ี 16
ตุลาคม 
2562 

13. จ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อบญัญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 2563 

2,901.- บาท - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มยกกำลังสาม 
2,901.- บาท 

ร้านเอ็มยกกำลังสาม 
2,901.- บาท 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 
13/2563  
ลงวันท่ี 17
ตุลาคม 
2562 



ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่สัญญา
หรือ 

ข้อตกลงใน
การซ้ือ    
หรือจ้าง 

 
14. จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ กองช่าง 

 
500.- บาท - เฉพาะเจาะจง แพร่ซิตี้คอมพิวเตอร ์

500.-บาท 
แพร่ซิตี้คอมพิวเตอร ์

500.-บาท 
ราคา

เหมาะสม 
ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 
14/2563  
ลงวันท่ี 24
ตุลาคม 
2562 

15. จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ กองคลัง 
 

2,190.- บาท - เฉพาะเจาะจง หจก. ท็อปวิวพ้อยท ์

2,190.- บาท 
หจก. ท็อปวิวพ้อยท์ 

2,190.- บาท 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 
15/2563  
ลงวันท่ี 30
ตุลาคม 
2562 

16. จัดซื้อหนังสือพิมพใ์ห้กับที่อ่านหนังสือพิมพ์
ประจำหมู่บ้าน และ อบต.แม่คำมี 
ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

1,200.- 
บาท 

- เฉพาะเจาะจง หนังสือพิมพ์เสียงแพร ่
1,200.-บาท 

หนังสือพิมพ์เสียงแพร ่
1,200.-บาท 

ราคา
ท้องตลาด 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี 
1/2563  
ลงวันท่ี 1 
ต.ค. 2562 

 
17. จัดซื้อน้ำดื่มชนิดถัง ประจำเดือน ต.ค. – ธ.ค. 

62  
1,260.- บาท - เฉพาะเจาะจง น้ำดื่มไอซ ์

1,260.-บาท 
น้ำดื่มไอซ ์

1,260.-บาท 
ราคา

ท้องตลาด 
ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี 
2/2563  
ลงวันท่ี 1 
ต.ค. 2562 

 
 



ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่สัญญา
หรือ 

ข้อตกลงใน
การซ้ือ    
หรือจ้าง 

 
18. จัดซื้อพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวนัสวรรคต 13 

ต.ค. 
1,000.- บาท - เฉพาะเจาะจง นางบุษบากร เลิศประเสริฐ 

1,000.- บาท 
นางบุษบากร เลิศประเสริฐ 

1,000.- บาท 

ราคา
ท้องตลาด 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี 
3/2563  
ลงวันท่ี 11 
ต.ค. 2562 

19. จัดซื้อวัสดุอุปกรณโ์ครงการประเพณีกิ๋น 
สลากหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 

2,000.- บาท - เฉพาะเจาะจง ร้านโอเค 20 บาท 
2,000.- บาท 

ร้านโอเค 20 บาท 
2,000.- บาท 

ราคา
ท้องตลาด 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี 
4/2563  
ลงวันท่ี 16 
ต.ค. 2562 

20. จัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง 
 

5,600.- บาท - เฉพาะเจาะจง บ. แพร่ทวีทรัพย์วัฒนา 

5,600.- บาท 

บ. แพร่ทวีทรัพย์วัฒนา 

5,600.- บาท 

ราคา
ท้องตลาด 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี 
5/2563   
ลงวันท่ี 24
ต.ค. 2562 

21. จัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด 
 

8,400.- บาท - เฉพาะเจาะจง บ. แพร่ทวีทรัพย์วัฒนา 

8,400.- บาท 

บ. แพร่ทวีทรัพย์วัฒนา 

8,400.- บาท 

ราคา
ท้องตลาด 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี 
6/2563   
ลงวันท่ี 24
ต.ค. 2562 

22. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 54,904.62 
บาท 

- เฉพาะเจาะจง บ. โกล์ดมิลค ์

54,904.62 บาท 

 

บ. โกล์ดมิลค ์

54,904.62 บาท 

 

ราคา
ท้องตลาด 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี 
7/2563   
ลงวันท่ี 29
ต.ค. 2562 



ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่สัญญา
หรือ 

ข้อตกลงใน
การซ้ือ    
หรือจ้าง 

 
23. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง 

 
4,600.- บาท - เฉพาะเจาะจง หจก. ท็อปวิวพ้อยท ์

4,600.- บาท 
หจก. ท็อปวิวพ้อยท์ 

4,600.- บาท 

ราคา
ท้องตลาด 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี 
8/2563   
ลงวันท่ี 30
ต.ค. 2562 

 
24. จ้างเหมากำจัดขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563 100,000.- 

บาท 
- เฉพาะเจาะจง บ. แพร่พารวย 

100,000.- บาท 

บ. แพร่พารวย 
100,000.- บาท 

ราคา
ท้องตลาด 

สัญญาจ้าง
ทำของ 
1/2563   
ลงวันท่ี 1
ต.ค. 2562 
 

25. ซื้อขายน้ำมันเช้ือเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น  
ประจำปีงบประมาณ 2563 

150,000.- 
บาท 

- เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร 
หนองม่วงไข ่

150,000.- บาท 

สหกรณ์การเกษตร 
หนองม่วงไข่ 

150,000.- บาท 

ราคา
ท้องตลาด 

สัญญาซื้อ
ขาย เลขท่ี 
1/2563   
ลงวันท่ี 1
ต.ค. 2562 

 
 

 


