
 แบบ สขร.1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ก.พ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี   
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 

 
ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง 
ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่สัญญา
หรือ ข้อตกลง

ในการซ้ือ    
หรือจ้าง 

 
1. จ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดสำนักงาน อบต.

แม่คำมี เดือน ก.พ. 63 
7,000.-บาท - เฉพาะเจาะจง นางด้าย  พรมวัง 

7,000.- บาท 
 

นางด้าย  พรมวัง 
7,000.- บาท 

 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
44/2563 ลง
วันท่ี 31 ม.ค. 
2563 
 

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

นายมานะ  เกษี 
2,800.- บาท 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
45/2563 ลง
วันท่ี 31 ม.ค. 
2563 
 

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

นายยอด  สมยะ 
2,000.- 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
46/2563 ลง
วันท่ี 31 ม.ค.  
2563 
 

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

นายสนอง  ตื้อยศ 
2,000.- 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
47/2563 ลง
วันท่ี 31 ม.ค. 
2563 
 

5. จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ลดการเผาใน
พื้นที ่จำนวน 5 ป้าย 

2,160.- บาท - เฉพาะเจาะจง ร้านดูเม็กซ์โฆษณา 
2,160.- บาท 

 

ร้านดูเม็กซ์โฆษณา 
2,160.- บาท 

 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
48/2563 ลง
วันท่ี 6 ก.พ. 
2563 
 
 



ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่สัญญา
หรือ ข้อตกลง

ในการซ้ือ    
หรือจ้าง 

 
6. จ้างทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาศกัยภาพกลุ่ม

ผู้สูงอายุตำบลแมค่ำม ี
432.- บาท - เฉพาะเจาะจง ร้านดูเม็กซ์โฆษณา 

432.- บาท 
 

ร้านดูเม็กซ์โฆษณา 
432.- บาท 

 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
49/2563 ลง
วันท่ี 11 ก.พ. 
2563 
 
 

7. จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (รถบัส)  
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุม่ผูสู้งอายุตำบลแม่
คำม ี

20,000.-บาท - เฉพาะเจาะจง นางวัลลภา ไชยลังกา 
20,000.- บาท 

 

นางวัลลภา ไชยลังกา 
20,000.- บาท 

 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
50/2563 ลง
วันท่ี 11 ก.พ. 
2563 

8. จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ปั๊มน้ำ ที่ใช้สำหรับโรง
สูบน้ำพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ 1 บ้านปงเจริญ ตำบล
แม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 

22,000.- 
บาท 

- เฉพาะเจาะจง น้องบาสบริการ 
22,000.- บาท 

น้องบาสบริการ 
22,000.- บาท 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขที่ 
54/2563  
ลงวันท่ี 24
ก.พ.2563 

9. จ้างเหมาทำป้ายไม้แกะสลัก โครงการประเพณี
ไหว้พระธาตุช่อแฮแห่ตุงหลวง 2563 

2,000.- บาท - เฉพาะเจาะจง นายปรีชา  เสียงหวาน 
2,000.- บาท 

 

นายปรีชา  เสียงหวาน 
2,000.- บาท 

 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
53/2563 ลง
วันท่ี 24 ก.พ. 
2563 

10. จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ หมายเลข
ครุภัณฑ์ 055-54-0009 

1,500.- บาท - เฉพาะเจาะจง นายวีรศักดิ์  บุญยัง 
1,500.- บาท 

นายวีรศักดิ์  บุญยัง 
1,500.- บาท 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขที่ 
54/2563  
ลงวันท่ี 24
ก.พ.2563 

11. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 
 

78,750. - 
บาท 

- เฉพาะเจาะจง แพร่การดับเพลิง 
78,750.- บาท 

แพร่การดับเพลิง 
78,750.- บาท 

ราคาท้องตลาด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 
30/2563  
ลงวันท่ี 7 
ก.พ. 2563 

12. จัดซื้อวัสดฝุึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มผูสู้งอายุตำบลแม่คำม ี

7,500.- บาท - เฉพาะเจาะจง ร้านไมค์ 18 
7,500.- บาท 

ร้านไมค์ 18 
7,500.- บาท 

ราคาท้องตลาด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 
31/2563  
ลงวันท่ี 11
ก.พ. 2563 



ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่สัญญา
หรือ ข้อตกลง

ในการซ้ือ    
หรือจ้าง 

 
13. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด. อบต. แม่คำม ี 10,000.- 

บาท 
- เฉพาะเจาะจง ร้านโชติพัฒน์ 

10,000.- บาท 
ร้านโชติพัฒน์ 
10,000.- บาท 

ราคาท้องตลาด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 
32/2563  
ลงวันท่ี 13
ก.พ. 2563 
 

14. จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป  10,100.- 
บาท 

- เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามโกบอลเฮ้าส์
จำกัดมหาชนสาขาแพร่

10,100.- บาท 

บริษัทสยามโกบอลเฮ้าส์
จำกัดมหาชนสาขาแพร่

10,100.- บาท 

ราคาท้องตลาด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 
33/2563  
ลงวันท่ี 25
ก.พ. 2563 

15. จ้างวางท่อคอนกรีตเสรมิเหล็กลอดถนนขุนม่วง
ไช่ขจรข้างบ้านนายสนั่น สามหงษ์ หมู่ที่ 4 
บ้านพิมสาร ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ 
จังหวัดแพร่  
  

22,000.- 
บาท 

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

หจก. ท็อป วิวพ้อยท์
22,000.- บาท 

ราคาท้องตลาด สัญญาจ้าง 
เลขท่ี 2/2563   
ลงวันท่ี 4 
ก.พ. 2563 

16. จ้างวางท่อคอนกรีตเสรมิเหล็กพรอ้มถมดินถนน
ร่องโป่ง หมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ ตามแบบท่ี อบต.แม่
คำมีกำหนด  

29,000.- 
บาท 

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

หจก. ท็อป วิวพ้อยท์
29,000.- บาท 

ราคาท้องตลาด สัญญาจ้าง 
เลขท่ี 3/2563   
ลงวันท่ี 4 
ก.พ. 2563 

17. จ้างขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์จาก
น้ำตก 4 ถึงนานายปั๋น กาญจนภาคิน หมู่ที่ 4 
บ้านพิมสาร ตามแบบท่ีอบต.แม่คำมีกำหนด  

24,500.- 
บาท 

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

หจก. ท็อป วิวพ้อยท์
24,500.- บาท 

ราคาท้องตลาด สัญญาจ้าง 
เลขท่ี 4/2563   
ลงวันท่ี 11
ก.พ. 2563 

 


