
 แบบ สขร.1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี   
วันที่ 31 มกราคม 2563 

 
ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง 
ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่สัญญา
หรือ ข้อตกลง

ในการซ้ือ    
หรือจ้าง 

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

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

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
36/2563 ลง
วันท่ี 27 ธ.ค. 
2562 
 

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

นายยอด  สมยะ 
2,500.- 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
37/2563 ลง
วันท่ี 27 ธ.ค.  
2562 
 

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

นายสนอง  ตื้อยศ 
2,500.- 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
38/2563 ลง
วันท่ี 27 ธ.ค. 
2562 
 

4. จ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดสำนักงาน อบต.
แม่คำมี เดือน ธ.ค. 63  

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

 

นางด้าย  พรมวัง 
7,000.- บาท 

 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
39/2563 ลง
วันท่ี 27 ธ.ค. 
2562 
 

5. จ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรมพฒันาศักยภาพ
การปฏิบัติงานท้องถิ่น ปี 2563 

360.- บาท - เฉพาะเจาะจง ร้านดเูม็กซ์โฆษณา 
360.- บาท 

 

ร้านดูเม็กซ์โฆษณา 
360.- บาท 

 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
40/2563 ลง
วันท่ี 13 ม.ค. 
2563 
 



ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่สัญญา
หรือ ข้อตกลง

ในการซ้ือ    
หรือจ้าง 

 
6. จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (รถตู้)  

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
ท้องถิ่น ปี 2563 

12,000.-บาท - เฉพาะเจาะจง นายธนกร  คำปา 
12,000.- บาท 

 

นายธนกร  คำปา 
12,000.- บาท 

 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
41/2563 ลง
วันท่ี 13 ม.ค. 
2563 
 

7. จ้างเหมาตดัหญ้าบริเวณ อบต.แมค่ำมี และ 
ศพด. อบต. แม่คำม ี

600.- บาท - เฉพาะเจาะจง นายมานะ เกษ ี
600.- บาท 

 

นายมานะ เกษ ี
600.- บาท 

 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
42/2563 ลง
วันท่ี 27 ม.ค. 
2563 

8. จ้างเหมาซ่อมแซมโฟโต้เซลล์ไฟฟ้ากิ่งสาธารณะ 1,000.- - เฉพาะเจาะจง นายวรีศักดิ์  บุญยัง 
1 ,000.- บาท 

นายวรีศักดิ์  บุญยัง 
1 ,000.- บาท 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขที่ 
43/2563  
ลงวันท่ี 29
มกราคม 
2563 

9. จัดซื้อวัสดุสำหรับฝึกอบรมโครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงานท้องถิ่น ปี 2563 
 

4,500. - 
บาท 

- เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านใหม่ธุรกจิ 
4,500.- บาท 

ร้านบ้านใหม่ธุรกจิ 
4,500.- บาท 

ราคาท้องตลาด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 
26/2563  
ลงวันท่ี 13
มกราคม 
2563 

10. จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร ์ 1,310.- บาท - เฉพาะเจาะจง หจก. ท็อป วิวพ้อยท์
1,310.- บาท 

หจก. ท็อป วิวพ้อยท์
1,310.- บาท 

ราคาท้องตลาด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 
27/2563  
ลงวันท่ี 13
มกราคม 
2563 

11. จัดซื้อวัสดสุำนักงาน ของสำนักงานปลัด 8,840.- บาท - เฉพาะเจาะจง หจก. ซีเอ็ด เรือนทอง 
8,840.- บาท 

หจก. ซีเอ็ด เรือนทอง 
8,840.- บาท 

ราคาท้องตลาด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 
28/2563  
ลงวันท่ี 29
มกราคม 
2563 
 



ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่สัญญา
หรือ ข้อตกลง

ในการซ้ือ    
หรือจ้าง 

 
12. จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ ของสำนักงานปลัด

  
11,582.- 

บาท 
- เฉพาะเจาะจง หจก. ท็อป วิวพ้อยท์

11,582.- บาท 
หจก. ท็อป วิวพ้อยท์

11,582.- บาท 
ราคาท้องตลาด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 

29/2563  
ลงวันท่ี 29
มกราคม 
2563 

13. จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ 22,000.- 
บาท 

- เฉพาะเจาะจง หจก. ท็อป วิวพ้อยท์
22,000.- บาท 

หจก. ท็อป วิวพ้อยท์
22,000.- บาท 

ราคาท้องตลาด สัญญาซื้อขาย
คอมพิวเตอร ์
เลขท่ี 1/2563   
ลงวันท่ี 9 ม.ค. 
2563 

14. จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร ์ 29,000.- 
บาท 

- เฉพาะเจาะจง หจก. ท็อป วิวพ้อยท์
29,000.- บาท 

หจก. ท็อป วิวพ้อยท์
29,000.- บาท 

ราคาท้องตลาด สัญญาซื้อขาย
คอมพิวเตอร ์
เลขท่ี 2/2563   
ลงวันท่ี 9 ม.ค. 
2563 

15. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรส์ำหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 1(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 
และเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 

24,500.- 
บาท 

- เฉพาะเจาะจง หจก. ท็อป วิวพ้อยท์
24,500.- บาท 

หจก. ท็อป วิวพ้อยท์
24,500.- บาท 

ราคาท้องตลาด สัญญาซื้อขาย
คอมพิวเตอร ์
เลขท่ี 3/2563   
ลงวันท่ี 13 
ม.ค. 2563 

 


