
 แบบ สขร.1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม 2562 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี   
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 

 
ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง 
ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่สัญญา
หรือ ข้อตกลง

ในการซ้ือ    
หรือจ้าง 

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

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

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
29/2563 ลง
วันท่ี 29 พ.ย. 
2562 
 

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

นายยอด  สมยะ 
2,000.- 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
30/2563 ลง
วันท่ี 29 พ.ย. 
2562 
 

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

นายสนอง  ตื้อยศ 
2,000.- 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
31/2563 ลง
วันท่ี 29 พ.ย. 
2562 
 

4. จ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดสำนักงาน อบต.
แม่คำมี เดือน ธ.ค. 62  

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

 

นางด้าย  พรมวัง 
7,000.- บาท 

 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
32/2563 ลง
วันท่ี 2 ธ.ค. 
2562 
 

5. จ้างทำตรายาง ของกองคลัง 2,220.- บาท - เฉพาะเจาะจง ร้านพิษณุการช่าง 
2,220.- บาท 

 

ร้านพิษณุการช่าง 
2,220.- บาท 

 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
33/2563 ลง
วันท่ี 11 ธ.ค. 
2562 
 



ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่สัญญา
หรือ ข้อตกลง

ในการซ้ือ    
หรือจ้าง 

 
6. จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้ากิ่งสาธารณะ  2,000.-บาท - เฉพาะเจาะจง นายธงชัย  แหวนวัง 

2,000.- บาท 
 

นายธงชัย  แหวนวัง 
2,000.- บาท 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
34/2563 ลง
วันท่ี 18 ธ.ค. 
2562 
 

7. จ้างเหมาซ่อมแซมครภุณัฑ์รถบรรทุกขยะ 
หมายเลขทะเบียน 81-5698 แพร่ -เปลี่ยนมือ
เปิดประตูซ้าย 

2,507.01 
บาท 

- เฉพาะเจาะจง หจก. เชียงแสงลำปาง 
สาขาแพร ่

2,507.01 บาท 
 

หจก. เชียงแสงลำปาง 
สาขาแพร ่

2,507.01 บาท 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
35/2563 ลง
วันท่ี 26 ธ.ค. 
2562 

8. จัดซื้อใบเสร็จภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 410.- - เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารักษา
ดินแดน 

410.- บาท 

โรงพิมพ์อาสารักษา
ดินแดน 

410.- บาท 

ราคาท้องตลาด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 
22/2563  
ลงวันท่ี 3
ธันวาคม 
2562 

9. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
 

2,160.- บาท - เฉพาะเจาะจง หจก. ซ-ีเอ็ด เรือนทอง 
2,160.- บาท 

หจก. ซ-ีเอ็ด เรือนทอง 
2,160.-  บาท 

ราคาท้องตลาด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 
15/2563  
ลงวันท่ี 11
ธันวาคม 
2562 

10. จัดซื้อตู้บานเลื่อนชนิดกระจก จำนวน 2 ตู้ 5,800.- บาท - เฉพาะเจาะจง หจก. แสงฟ้าพาณิชย ์
5,800.- บาท 

หจก. แสงฟ้าพาณิชย ์
5,800.- บาท 

ราคาท้องตลาด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 
16/2563  
ลงวันท่ี 13
ธันวาคม 
2562 

11. จัดซื้อเก้าอ้ีทำงานล้อเลื่อน 1,800.- บาท - เฉพาะเจาะจง หจก. แสงฟ้าพาณิชย ์
1,800.- บาท 

หจก. แสงฟ้าพาณิชย ์
1,800.- บาท 

ราคาท้องตลาด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 
17/2563  
ลงวันท่ี 13
ธันวาคม 
2562 
 



ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่สัญญา
หรือ ข้อตกลง

ในการซ้ือ    
หรือจ้าง 

 
12. ซื้อครุภณัฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  
19,000.- 

บาท 
- เฉพาะเจาะจง หจก. แสงฟ้าพาณิชย ์

19,000.- บาท 
หจก. แสงฟ้าพาณิชย ์

19,000.- บาท 
ราคาท้องตลาด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 

18/2563  
ลงวันท่ี 13
ธันวาคม 
2562 

13. จัดซื้อเครื่องฉีดนำ้แรงดัน 7,500.- บาท - เฉพาะเจาะจง บ. หน่อยการช่าง
การเกษตร 2560 จำกัด 

7,500.- บาท 

บ. หน่อยการช่าง
การเกษตร 2560 จำกัด 

7,500.- บาท 

ราคาท้องตลาด ใบสั่งซื้อ 
เลขท่ี 
19/2563   
ลงวันท่ี 17 
ธ.ค. 2562 

14. จัดซื้อวัสดสุำนักงาน 7,360.- บาท - เฉพาะเจาะจง หจก. ซี-เอ็ด เรือนทอง 

7,360.- บาท 

หจก. ซ-ีเอ็ด เรือนทอง 

7,360.- บาท 

ราคาท้องตลาด ใบสั่งซื้อ 
เลขท่ี 
20/2563   
ลงวันท่ี 23
ธ.ค. 2562 

15. จัดซื้อผ้าริ้ว 2,000.- บาท - เฉพาะเจาะจง ร้านรามา 

2,000.- บาท 

ร้านรามา 

2,000.- บาท 

ราคาท้องตลาด ใบสั่งซื้อ 
เลขท่ี 
21/2563   
ลงวันท่ี 23
ธ.ค. 2562 

16. จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ พร้อมเปลีย่น หมายเลข
ทะเบียน 81-5698 แพร่ 

12,658.10 
บาท 

- เฉพาะเจาะจง หจก. เชียงแสงลำปาง 
สาขาแพร ่

12,658.10 บาท 

หจก. เชียงแสงลำปาง 
สาขาแพร ่

12,658.10 บาท 

ราคาท้องตลาด ใบสั่งซื้อ 
เลขท่ี 
23/2563   
ลงวันท่ี 26
ธ.ค. 2562 

17. จัดซื้อใบเสร็จค่าขยะมูลฝอย รวมค่าขนส่ง 8,425.- บาท - เฉพาะเจาะจง น.ส. อมรารักษ์  เดช
สงคราม 

8,425.- บาท 

น.ส. อมรารักษ์  เดช
สงคราม 

8,425.- บาท 

ราคาท้องตลาด ใบสั่งซื้อ 
เลขท่ี 
24/2563   
ลงวันท่ี 26
ธ.ค. 2562 
 



ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่สัญญา
หรือ ข้อตกลง

ในการซ้ือ    
หรือจ้าง 

 
18. จัดซื้อน้ำดื่มชนิดถัง ประจำเดือน ม.ค. - ก.ย. 62

  
3,780.- บาท - เฉพาะเจาะจง น้ำดื่มไอซ ์

3,780.- บาท 
น้ำดื่มไอซ ์

3,780.- บาท 
ราคาท้องตลาด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 

25/2563  
ลงวันท่ี 27  
ธันวาคม 
2562 

 


