
แบบ สขร.1 

 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน 2562 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี   
วันที่ 31 มิถุนายน 2562 

 
ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่สัญญา
หรือ 

ข้อตกลงใน
การซ้ือ    
หรือจ้าง 

 
1. จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาความปลอดภัย อบต. 

แม่คำมี ในเวลากลางคืน  
5,000 บาท - เฉพาะเจาะจง นายมานะ  เกษี 

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

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 
79/2562 ลง
วันท่ี 31 
พ.ค. 2562 
 
 

2. โครงการจ้างเหมาพีเ่ลีย้งเด็ก เพื่อช่วยเหลือการ 
ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แมค่ำม ี

6,600.-บาท - เฉพาะเจาะจง นางปรานอม จันทร์พล 
6,600.- บาท 

 

นางปรานอม จันทร์พล 
6,600.- บาท 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 
80/2562 ลง
วันท่ี 4 มิ.ย. 
2562 
 
 

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

นายมานะ  เกษี 
2,800.- บาท 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 



81/2562 ลง
วันท่ี 4 มิ.ย. 
2562 
 
 

ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่สัญญา
หรือ 

ข้อตกลงใน
การซ้ือ    
หรือจ้าง 

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

2,000.- 
นายยอด  สมยะ 

2,000.- 
ราคา

เหมาะสม 
ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 
82/2562 ลง
วันท่ี 4 มิ.ย. 
2562 
 
 

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

นายสนอง  ตื้อยศ 
2,000.- 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 
83/2562 ลง
วันท่ี 4 มิ.ย. 
2562 
 

6. จ้างเหมาปรบัปรุงอาคารอเนกประสงค์ห้อง
ด้านล่าง และป้อมยาม 

28,800.- 
บาท 

- เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงษ์  หมายซม 
28,800.- บาท 

นายณัฐพงษ์  หมายซม 
28,800.- บาท 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 
84/2562  
ลงวันท่ี 6
มิถุนายน 



2562 
 

7. จ้างเหมาซ่อมแซมหอกระจายข่าว 16,260.- 
บาท 

- เฉพาะเจาะจง หน่องอิเล็กทรอนิคส ์
16,260.- บาท 

 

หน่องอิเล็กทรอนิคส ์
16,260.- บาท 

 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี
85/2562 ลง
วัน 6 มิ.ย. 
2562 
 
 

ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่สัญญา
หรือ 

ข้อตกลงใน
การซ้ือ    
หรือจ้าง 

 
8. จ้างจัดทำซุ้มไม้ดอกเฉลิมพระเกียรติตาม

โครงการถนนเฉลิมพระเกียรติ เนือ่งในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

81,000.- 
บาท 

- เฉพาะเจาะจง นางศิรินภา รักสูงเนิน 
81,000.- บาท 

นางศิรินภา รักสูงเนิน 
81,000.- บาท 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 
86/2562  
ลงวันท่ี 7
มิถุนายน 
2562 

9. จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการบรหิารจัดการ
ขยะ ตำบลแม่คำม ี

1,632.-  
บาท 

- เฉพาะเจาะจง ดูเม็กซ ์
1,632.- บาท 

ดูเม็กซ ์
1,632.- บาท 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 
เลขท่ี 
87/2562  
ลงวันท่ี 7
มิถุนายน 
2562 
 

10 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้ากิ่งสาธารณะ 4,200.- - เฉพาะเจาะจง นายธงชัย  แหวนวัง นายธงชัย  แหวนวัง ราคา ใบสั่งจ้าง 



4,200.- บาท 4,200.- บาท เหมาะสม เลขท่ี 
88/2562  
ลงวันท่ี 10
มิถุนายน 
2562 
 

11. จ้างเหมาทำป้ายไวนิล 575.-  บาท - เฉพาะเจาะจง ดูเม็กซ ์
575.- บาท 

ดูเม็กซ ์
575.- บาท 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 
เลขท่ี 
89/2562  
ลงวันท่ี 10
มิถุนายน 
2562 
 

ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่สัญญา
หรือ 

ข้อตกลงใน
การซ้ือ    
หรือจ้าง 

 
12. จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการถนนเฉลิมพระ

เกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก 

2,400.-  
บาท 

- เฉพาะเจาะจง ดูเม็กซ ์
2,400.- บาท 

ดูเม็กซ ์
2,400.- บาท 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 
เลขท่ี 
90/2562  
ลงวันท่ี 10
มิถุนายน 
2562 
 

13. จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณ อบต. แม่คำมี และ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต. แม่คำมี 

600.- บาท - เฉพาะเจาะจง นายจรัญ  วิยะปง 
600.- บาท 

นายจรัญ  วิยะปง 
600.- บาท 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 
เลขท่ี 
91/2562  



ลงวันท่ี 17
มิถุนายน 
2562 
 

14. จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำที่ใช้ประจำ ณ ห้อง
นายก อบต. 

2,000.- บาท - เฉพาะเจาะจง นายสุธรรม  สนทยาน 
2,000.- บาท 

นายสุธรรม  สนทยาน 
2,000.- บาท 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 
เลขท่ี 
92/2562  
ลงวันท่ี 21
มิถุนายน 
2562 

15. จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการอบรมอาชีพสตรี
ตำบลแม่คำมี 

2,40.-  บาท - เฉพาะเจาะจง ดูเม็กซ ์
2,40.- บาท 

ดูเม็กซ ์
2,40.- บาท 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 
เลขท่ี 
93/2562  
ลงวันท่ี 21
มิถุนายน 
2562 
 

ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่สัญญา
หรือ 

ข้อตกลงใน
การซ้ือ    
หรือจ้าง 

 
16. จ้างเหมาจัดหากลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม

โครงการอบรมอาชีพสตรีตำบลแม่คำมี 
3,700.- บาท - เฉพาะเจาะจง นางชนิดา  พรวญหาญ 

3,700.- บาท 

นางชนิดา  พรวญหาญ 
3,700.- บาท 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 
เลขท่ี 
94/2562  
ลงวันท่ี 21
มิถุนายน 
2562 



 
17. จา้งเหมาจดัหาวสัดุอุปกรณ์ในการฝึกปฏบิตั ิ

ตามโครงการอบรมและส่งเสรมิอาชพี ใหแ้ก่
กลุ่มสตรตี าบลแม่ค าม ี 

9,730.- บาท - เฉพาะเจาะจง น.ส. ศรีกญัญา  เมืองมาน้อย 
9,730.- บาท 

น.ส. ศรีกญัญา  เมืองมาน้อย 
9,730.- บาท 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 
เลขท่ี 
95/2562  
ลงวันท่ี 21
มิถุนายน 
2562 
 

18. จ้างเหมาติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงรถบรรทุกขยะ 
อบต. แม่คำมี 

2,300.- บาท - เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัฐพร  สินธุชัย 
2,300.- บาท 

น.ส. ณัฐพร  สินธุชัย 
2,300.- บาท 

ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 
เลขท่ี 
96/2562  
ลงวันท่ี 25
มิถุนายน 
2562 
 

19 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับที่อ่านหนังสือพิมพ์
ประจำหมู่บ้าน และ อบต.แม่คำมี 
 

150.- บาท - เฉพาะเจาะจง หนังสือพิมพ์เสียงแพร ่
150.-บาท 

หนังสือพิมพ์เสียงแพร ่
150.-บาท 

ราคา
ท้องตลาด 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี 
56/2562   
ลงวันท่ี 4
มิ.ย. 2562 

 
ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่สัญญา
หรือ 

ข้อตกลงใน
การซ้ือ    
หรือจ้าง 

 
20 จัดซื้อทรายเคมีฟอส กำจดัยุงลาย 18,000.- 

บาท 
- เฉพาะเจาะจง หจก. ไบโอเมดิซายด ์

18,000.- บาท 
หจก. ไบโอเมดิซายด ์

18,000.- บาท 
ราคา

ท้องตลาด 
ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี



57/2562  
ลงวันท่ี 4
มิ.ย. 2562 

21 จัดซื้อน้ำดื่ม (แบบแก้ว) โครงการถนนเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก 

500.- บาท - เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรอำเภอ
หนองม่วงไข่ 
500.- บาท 

สหกรณ์การเกษตรอำเภอ
หนองม่วงไข ่
500.- บาท 

ราคา
ท้องตลาด 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี

58/2562   
ลงวันท่ี 7
มิ.ย. 2562 

22 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 30,000.- 
บาท 

- เฉพาะเจาะจง หจก. ธนกร ดีไซน์ แอนด์ 
คอนสตรัคช่ัน 
30,000.- บาท 

หจก. ธนกร ดีไซน์ แอนด์ 
คอนสตรัคช่ัน 
30,000.- บาท 

ราคา
ท้องตลาด 

ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี

61/2562   
ลงวันท่ี 17
มิ.ย. 2562 

 
23 จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 840.- บาท - เฉพาะเจาะจง แพร่ทวีทรัพย์วัฒนา 

840.- บาท 
แพร่ทวีทรัพย์วัฒนา 

840.- บาท 
ราคา

ท้องตลาด 
ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี 

62/2562   
ลงวันท่ี 25
มิ.ย. 2562 

 
24 จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจติอล จำนวน 1 

เครื่อง 
18,000.- 

บาท 
- เฉพาะเจาะจง หจก.เวิลด์ไวด์ เทคโนโยลี 

คอมพิวเตอร ์
18,000.- บาท 

หจก.เวิลด์ไวด์ เทคโนโยลี 
คอมพิวเตอร ์

18,000.- บาท 

ราคา
ท้องตลาด 

สัญญาซื้อ
ขายเลขท่ี 
1/2562   

ลงวันท่ี 25
มิ.ย. 2562 

ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่สัญญา
หรือ 

ข้อตกลงใน
การซ้ือ    



หรือจ้าง 
25 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดย

เสรมิผิวทางแอสฟลัท์ติกคอนกรีตทางเข้าฌาปน
สถานตำบลแม่คำมี ตามแบบท่ี อบต.แม่คำมี
กำหนด 

300,000.- 
บาท 

 วิธีประกวด
ราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

หจก. แพร่มีรตัน 
300,000.- บาท 

หจก. แพร่มีรตัน 
300,000.- บาท 

เสนอราคา
ต่ำสุด 

สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง 
เลขท่ี 

5/2562  
ลงวันท่ี 7
มิ.ย. 2562 

 
26 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยางแอสฟลัติคคอนกรีต บ้านนายวิชัย 
ใจอินต๊ะ ถึงที่เก็บพัสดุ หมู่ที่ 4  

270,000.- 
บาท 

 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

หจก. แพร่มีรตัน 
270,000.- บาท 

หจก. แพร่มีรตัน 
270,000.- บาท 

เสนอราคา
ต่ำสุด 

สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง 
เลขท่ี 

6/2562  
ลงวันท่ี 12
มิ.ย. 2562 

 
27 จ้างก่อสร้างก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟัลติค

คอนกรีตบ้านนายสมชาย สุระผัด ถึงบ้านนางสม
เปิง เหมืองจา หมู่ที่ 3 บ้านรัตนปญัญา ตาม
แบบท่ี อบต.แม่คำมีกำหนด  

303,000.- 
บาท 

 วิธีประกวด
ราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

บ. ลานนามิชชันเนอร์รี ่
303,000.- บาท 

บ. ลานนามิชชันเนอร์รี ่
303,000.- บาท 

เสนอราคา
ต่ำสุด 

สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง 
เลขท่ี 

7/2562  
ลงวันท่ี 26
มิ.ย. 2562 

 
28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัล

ติคคอนกรีตบ้านนายทรงศักดิ์ เมอืงมาน้อย ถึง
บ้านนางพาพันธ์ กันเสย์ หมู่ที่ 4 ตามแบบท่ี 
อบต.แม่คำมีกำหนด วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

130,000.- 
บาท 

 วิธีประกวด
ราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

บ. ลานนามิชชันเนอร์รี ่
130,000.- บาท 

บ. ลานนามิชชันเนอร์รี ่
130,000.- บาท 

เสนอราคา
ต่ำสุด 

สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง 
เลขท่ี 

8/2562  
ลงวันท่ี 26
มิ.ย. 2562 

 



ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่สัญญา
หรือ 

ข้อตกลงใน
การซ้ือ    
หรือจ้าง 

29 จ้างโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 
0.30 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านนายกฤตนัน อุดขันจริง ถึงบ้านนางแสง
เดือน ยะอิ หมู่ที่ 1 บ้านปงเจรญิ  

 - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก. แพร่วรฉัตร 
143,000.- บาท 

หจก. แพร่วรฉัตร 
143,000.- บาท 

เสนอราคา
ต่ำสุด 

สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง 
เลขท่ี 

9/2562  
ลงวันท่ี 27
มิ.ย. 2562 

 

 


