
ล ำดบัที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง)
วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลือก

1 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ ไตรมาศ 1 (กองช่าง) 16,161 เฉพาะเจาะจง ร้านล้ี อิเล็คทริกส์ 16,161.- บาท ร้านล้ี อิเล็คทริกส์ 16,161.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพ

2 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (ส านักปลัด) 5,800 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส่ีออ การพมิพ ์5,800.- บาท ร้าน ส่ีออ การพมิพ ์5,800.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพ

3 จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล โครงการวนัเด็กแหง่ชาติ 2562 4,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส่ีออ การพมิพ ์4,000.- บาท ร้าน ส่ีออ การพมิพ ์4,000.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพ

4
จัดซ้ือของขวญัของรางวลั โครงการวนัเด็กแหง่ชาติ 
2562 20,000 เฉพาะเจาะจง ร้านทวภีณัฑ์ 20,000.- บาท ร้านทวภีณัฑ์ 20,000.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพ

5 จ้างเหมาจัดสถานที่ โครงการวนัเด็กแหง่ชาติ 2562 20,000 เฉพาะเจาะจง
นายสมชาย  ชัยมูล 20,000.- 
บาท

นายสมชาย  ชัยมูล 20,000.- 
บาท เปน็ผู้มีอาชีพ

6
จ้างจัดท าอาหารและเคร่ืองด่ิม โครงการวนัเด็ก
แหง่ชาติ 2562 36,000 เฉพาะเจาะจง

นางทองใบ  พลัลา 36,000.- 
บาท

นางทองใบ  พลัลา 36,000.- 
บาท เปน็ผู้มีอาชีพ

7 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ (ส านักปลัด) 22,000.00 เฉพาะเจาะจง P4 คอมพวิเตอร์ 22,000.- บาท P4 คอมพวิเตอร์ 22,000.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพ

8
จ้างเหมาจัดท าปฏทินิเผยแพร่กิจกรรมและงานแผนที่
ภาษ ีประจ าปงีบประมาณ 2562 27,000 เฉพาะเจาะจง

ร้านแทน่ทองการพมิพ ์27,000.-
 บาท

ร้านแทน่ทองการพมิพ ์27,000.-
 บาท เปน็ผู้มีอาชีพ

แบบ สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มกรำคม 2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแมล่ำน



ล ำดบัที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง)
วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลือก

9

จ้างเหมารถตู้พร้อมคนขับ จ านวน 2 คัน(โครงการ
ส่งเสริมพลังปญัญา ประจ าปงีบประมาณ 2562) 
(ส านักปลัด) 12,000 เฉพาะเจาะจง นายเทวญั ธมิา 12,000.- บาท) นายเทวญั ธมิา 12,000.- บาท) เปน็ผู้มีอาชีพ

10 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน (ส านักปลัด) 19,521 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โมเดิร์น เอ็คดูเคชั่น มอลล์
 19,521.- บาท

บริษทั โมเดิร์น เอ็คดูเคชั่น มอลล์
 19,521.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพ

11
จ้างซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้า หมายเลขครุภณัฑ์ 
454-47-002 1,550 เฉพาะเจาะจง ร้านล้ี อิเล็คทริกส์ 1,550.- บาท ร้านล้ี อิเล็คทริกส์ 1,550.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพ

12
จ้างซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้า หมายเลขครุภณัฑ์ 
459-57-003 3,660 เฉพาะเจาะจง ร้านล้ี อิเล็คทริกส์ 3,660.- บาท ร้านล้ี อิเล็คทริกส์ 3,660.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพ

13 จ้างโครงการวางกล่องเกเบี้ยน บา้นหนองมะล้อ หมู่ที่ 2 98,000 เฉพาะเจาะจง
นายรุ่งสุริยา   คณินนท ์
98,000.- บาท

นายรุ่งสุริยา   คณินนท ์
98,000.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพ

14
จัดซ้ือวสัดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมระบบจ่ายน้ าประปา
รถบรรทกุน้ า 7,885 เฉพาะเจาะจง

ร้าน สอางค์ทพิย์ จ ากัด      
7,885.- บาท

ร้าน สอางค์ทพิย์ จ ากัด      
7,885.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพ



ล ำดบัที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง)
วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลือก

1
จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล โครงการกีฬาเยาชน ต้านยา
เสพติด ผาเวยีงเกมส์ คร้ังที่ 18 (ศึกษา) 9,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส่ีออ การพมิพ ์9,000.- บาท ร้าน ส่ีออ การพมิพ ์9,000.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพ

2
จัดซ้ือถ้วยรางวลั โครงการกีฬาเยาชน ต้านยาเสพติด 
ผาเวยีงเกมส์ คร้ังที่ 18 (ศึกษา) 12,250 เฉพาะเจาะจง

ร้านเอ็น.ท.ีสปอร์ต ล าพนู 
12,250.- บาท

ร้านเอ็น.ท.ีสปอร์ต ล าพนู 
12,250.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพ

3
จัดซ้ือชุดกีฬา โครงการกีฬาเยาชน ต้านยาเสพติด ผา
เวยีงเกมส์ คร้ังที่ 18 (ศึกษา) 48,650 เฉพาะเจาะจง

ร้านเอ็น.ท.ีสปอร์ต ล าพนู 
48,650.- บาท

ร้านเอ็น.ท.ีสปอร์ต ล าพนู 
48,650.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพ

4
จ้างเหมาจัดสถานที่ โครงการกีฬาเยาชน ต้านยาเสพ
ติด ผาเวยีงเกมส์ คร้ังที่ 18 (ศึกษา) 45,000 เฉพาะเจาะจง

นายสมชาย  ชัยมูล        
45,000.- บาท

นายสมชาย  ชัยมูล       
45,000.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพ

5

จ้างเหมาอาหารส าหรับนักกีฬาและคณะกรรมการ 
โครงการกีฬาเยาชน ต้านยาเสพติด ผาเวยีงเกมส์ คร้ังที่
 18 (ศึกษา) 52,500 เฉพาะเจาะจง

นางทองใบ  พลัลา         
52,500.- บาท

นางทองใบ  พลัลา         
52,500.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพ

6 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้ (กองช่าง) 10,000 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ณัฎฐ์ธมนการไฟฟา้ 
10,000.- บาท

ร้าน ณัฎฐ์ธมนการไฟฟา้ 
10,000.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพ

7 จัดจ้างท าปา้ยประชาสัมพนัธส์ าหรับเสียภาษ ี(คลัง) 2,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส่ีออ การพมิพ ์2,700.- บาท ร้าน ส่ีออ การพมิพ ์2,700.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพ

8 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฉุกเฉินและสัญญาณไซเรน 5,300 เฉพาะเจาะจง
ร้านแทน่ทองการพมิพ ์27,000.-
 บาท

ร้านแทน่ทองการพมิพ ์27,000.-
 บาท เปน็ผู้มีอาชีพ

แบบ สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กุมภำพันธ์ 2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแมล่ำน



ล ำดบัที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง)
วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลือก

9 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ (สป) 7,500 เฉพาะเจาะจง
ร้าน P4 คอมพวิเตอร์             
 7,500.- บาท

ร้าน P4 คอมพวิเตอร์              
7,500.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพ

10
จ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 416-61-0043 
(ส านักปลัด) 5,650 เฉพาะเจาะจง

ร้าน P4 คอมพวิเตอร์             
 5,650.- บาท

ร้าน P4 คอมพวิเตอร์              
5,650.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพ

11
จ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 416-57-0029 
(คลัง) 650 เฉพาะเจาะจง

ร้าน P4 คอมพวิเตอร์             
 650.- บาท

ร้าน P4 คอมพวิเตอร์              
650.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพ

12
จัดซ้ือกระสอบทราย โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหา
ภยัแล้ง (งานปอ้งกัน) 24,000 เฉพาะเจาะจง

หจก. ทพี ีเคมีคัล ซัพพลาย 
24,000.- บาท

หจก. ทพี ีเคมีคัล ซัพพลาย 
24,000.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพ

13
จ้างซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้า หมายเลขครุภณัฑ์ 
459-57-003 (สป) 480 เฉพาะเจาะจง ร้านล้ี อิเล็คทริกส์ 480.- บาท ร้านล้ี อิเล็คทริกส์ 480.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพ

14
จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ ประจ าปงีบประมาณ 2562 
(สป) 2,150 เฉพาะเจาะจง ร้านล้ี อิเล็คทริกส์ 2,150.- บาท ร้านล้ี อิเล็คทริกส์ 2,150.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพ



ล ำดบัที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง)
วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลือก

1
จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล โครงการจัดเวททีบทวน
แผนพฒันาหมู่บา้นและแผนพฒันาทอ้งถิ่น ป ี2562 500 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส่ีออ การพมิพ ์500.- บาท ร้าน ส่ีออ การพมิพ ์500.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพ

2
จ้างเหมาอาหารวา่ง โครงการจัดเวททีบทวน
แผนพฒันาหมู่บา้นและแผนพฒันาทอ้งถิ่น ป ี2562 9,500 เฉพาะเจาะจง

นางประภาศรี  ปกุปนิกาศ 
9,000.- บาท

นางประภาศรี  ปกุปนิกาศ 
9,000.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพ

3 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว ไตรมาส 2 (สป) 13,940 เฉพาะเจาะจง ร้านหวาน-หวาน 13,940.- บาท ร้านหวาน-หวาน 13,940.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพ

4 จ้างซ่อมแซมหอ้งน้ าส านักงาน 2,000 เฉพาะเจาะจง
นายจันทร์ค า แปจุมป ู       
2,000.- บาท

นายจันทร์ค า แปจุมป ู       
2,000.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพ

5
จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล โครงการศูนย์การเรียนรู้และ
กระจายพชืพนัธพ์ชืสมุนไพร 500 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส่ีออ การพมิพ ์500.- บาท ร้าน ส่ีออ การพมิพ ์500.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพ

6
จัดซ้ือเมล็ดพนัธพ์ชืและสมุนไพร โครงการศูนย์การ
เรียนรู้และกระจายพชืพนัธพ์ชืสมุนไพร 2,500 เฉพาะเจาะจง

นายเกรียงไกร  พลอยบตุร  
2,500.- บาท

นายเกรียงไกร  พลอยบตุร  
2,500.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพ

7
จ้างจัดหาดินพร้อมท าแปลงปลูก โครงการศูนย์การ
เรียนรู้และกระจายพชืพนัธพ์ชืสมุนไพร 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  ชัยมูล 7,000.- บาท นายสมชาย  ชัยมูล 7,000.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพ

8 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส านักงาน 3,000 เฉพาะเจาะจง อู่ ช่างน้อย 3,000.- บาท อู่ ช่างน้อย 3,000.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพ

แบบ สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มนีำคม 2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแมล่ำน



ล ำดบัที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง)
วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลือก

9
จ้างเปล่ียนยางรถยนต์ส านักงาน ยี่ห้อมิตซูบิชิ 
จ านวน 4 เส้น หมายเลขทะเบียน กจ 685 15,000 เฉพาะเจาะจง

ร้านพรหมธริาชการยาง 
15,000.- บาท

ร้านพรหมธริาชการยาง 
15,000.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพ

10 จัดซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย (เส้ือ อปพร.) 3,000 เฉพาะเจาะจง
ร้านเล่าจิ้นกวง การไฟฟา้ 
3,000.- บาท

ร้านเล่าจิ้นกวง การไฟฟา้ 
3,000.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพ

11 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ (กระบองไฟกระพริบ) 3,000 เฉพาะเจาะจง
ร้านเล่าจิ้นกวง การไฟฟา้ 
3,000.- บาท

ร้านเล่าจิ้นกวง การไฟฟา้ 
3,000.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพ

12 จัดซ้ือบลิน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 500 เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สยามอินเตอร์
ออยล์ 500.- บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สยามอินเตอร์
ออยล์ 500.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพ

13 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ ไตรมาส 2 (กองช่าง) 10,934 เฉพาะเจาะจง ร้านล้ี อิเล็คทริกส์ 10,934.- บาท ร้านล้ี อิเล็คทริกส์ 10,934.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพ

14 จ้างจัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ ์รณรงค์การเลือกต้ัง 1,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส่ีออ การพมิพ ์1,000.- บาท ร้าน ส่ีออ การพมิพ ์1,000.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพ

15 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ (หมึกปร้ินเตอร์) คลัง 11,250 เฉพาะเจาะจง
ร้าน P4 คอมพวิเตอร์             
 11,250.- บาท

ร้าน P4 คอมพวิเตอร์              
11,250.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพ


