
 แบบ สขร.1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี   
วันที่ 31 มีนาคม 2563 

 
ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง 
ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่สัญญา
หรือ ข้อตกลง

ในการซ้ือ    
หรือจ้าง 

 
1. จ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดสำนักงาน อบต.

แม่คำมี เดือน ม.ีค. 63 
7,000.-บาท - เฉพาะเจาะจง นางด้าย  พรมวัง 

7,000.- บาท 
 

นางด้าย  พรมวัง 
7,000.- บาท 

 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
55/2563 ลง
วันท่ี 2 มี.ค. 
2563 
 

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

นายมานะ  เกษี 
2,800.- บาท 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
56/2563 ลง
วันท่ี 2 มี.ค. 
2563 
 

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

นายยอด  สมยะ 
2,000.- 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
57/2563 ลง
วันท่ี 2 มี.ค.  
2563 
 

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

นายสนอง  ตื้อยศ 
2,000.- 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
58/2563 ลง
วันท่ี 2 มี.ค. 
2563 
 

5. จ้างทำป้ายไวนิลโครงการอนุรักษว์ัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลแม่คำมี ขนาด 1.20 x 3 
เมตร 

432.- บาท - เฉพาะเจาะจง ร้านดูเม็กซ์โฆษณา 
432.- บาท 

 

ร้านดูเม็กซ์โฆษณา 
432.- บาท 

 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
59/2563 ลง
วันท่ี 5 มี.ค. 
2563 
 
 



ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่สัญญา
หรือ ข้อตกลง

ในการซ้ือ    
หรือจ้าง 

 
6. จ้างเหมาจดัหาวัสดุอุปกรณ์โครงการอนุรักษ์

วัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่นตำบลแม่คำม ี
1,900.- บาท - เฉพาะเจาะจง น.ส. สมพร  เมฆอากาศ 

1,900.- บาท 
 

น.ส. สมพร  เมฆอากาศ 
1,900.- บาท 

 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
60/2563 ลง
วันท่ี 5 มี.ค. 
2563 

7. จ้างเหมาตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ 13,000.-บาท - เฉพาะเจาะจง นายสมหวัง คำมะรักษ์ 
13,000.- บาท 

 

นายสมหวัง คำมะรักษ์ 
13,000.- บาท 

 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
61/2563 ลง
วันท่ี 6 มี.ค. 
2563 

8. จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ 
จำนวน 2 เครื่อง ที่ใช้ประจำ ณ อาคาร
อเนกประสงค์ และห้องประชุมสภา 

2,300.- บาท - เฉพาะเจาะจง นายสมหวัง คำมะรักษ์ 
2,300.- บาท 

 

นายสมหวัง คำมะรักษ์ 
2,300.- บาท 

 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขที่ 
62/2563  
ลงวันท่ี 6 มี.ค.
2563 

9. จ้างเหมาจดัหาอาหารกลางวัน อาหารว่าง และ
เครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกัน
โรคตดิต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

5,000.- บาท - เฉพาะเจาะจง ครัวสี่พี่น้อง 
5,000.- บาท 

 

ครัวสี่พี่น้อง 
5,000.- บาท 

 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
63/2563 ลง
วันท่ี 13 มี.ค. 
2563 

10. จ้างทำป้ายไวนิล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ขนาด 1x2 เมตร 

240.- บาท - เฉพาะเจาะจง ร้านดูเม็กซ์โฆษณา 
240.- บาท 

ร้านดูเม็กซ์โฆษณา 
240.- บาท 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขที่ 
64/2563  
ลงวันท่ี 13
มี.ค.2563 

11. จ้างเหมาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่คำมี 

2,000. - 
บาท 

- เฉพาะเจาะจง นายนิกร ทิพย์วัน 
2,000.- บาท 

นายนิกร ทิพย์วัน 
2,000.- บาท 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขที่ 
65/2563  
ลงวันท่ี 26
มี.ค.2563 
 

12. จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณ อบต.แม่คำมี และ ศพด. 
อบต. แม่คำมี 

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

นายมานะ เกษ ี
600.- บาท 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขที่ 
66/2563  
ลงวันท่ี 26
มี.ค.2563 
 



ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่สัญญา
หรือ ข้อตกลง

ในการซ้ือ    
หรือจ้าง 

 
13. จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้ากิ่งสาธารณะ 2,000. - 

บาท 
- เฉพาะเจาะจง นายธงชัย  แหวนวัง 

2,000.- บาท 
นายธงชัย  แหวนวัง 

2,000.- บาท 
ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขที่ 

67/2563  
ลงวันท่ี 30
มี.ค.2563 
 

14. เช่าอุปกรณ์ขบวนพระธาตุช่อแฮแห่ตุงหลวง ปี 
2563 

8,700.- บาท - เฉพาะเจาะจง นายไตรภพ  เครืองุ้ม 
8,700.- บาท 

นายไตรภพ  เครืองุ้ม 
8,700.- บาท 

ราคาท้องตลาด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 
34/2563  
ลงวันท่ี 2 มี.ค. 
2563 
 

15. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 3,160.- บาท - เฉพาะเจาะจง บ. ชูไกรทองพาณิชย์จำกัด 
3,160.- บาท 

บ. ชูไกรทองพาณิชย์จำกัด 
3,160.- บาท 

ราคาท้องตลาด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 
35/2563  
ลงวันท่ี 4 มี.ค. 
2563 

16. จัดซื้อวัสดสุำนักงาน 5,939.- บาท - เฉพาะเจาะจง หจก. ซี เอ็ด เรือนทอง 
5,939.- บาท 

หจก. ซี เอ็ด เรือนทอง 
5,939.- บาท 

ราคาท้องตลาด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 
36/2563  
ลงวันท่ี 10 
มี.ค. 2563 

17. จัดซื้อวัสดฝุึกอบรม โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการใหค้วามรู้ในการป้องกันโรคตดิต่อเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

2,463.- บาท - เฉพาะเจาะจง ร้านเจตนา 
2,463.- บาท 

ร้านเจตนา 
2,463.- บาท 

ราคาท้องตลาด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 
37/2563  
ลงวันท่ี 13 
มี.ค. 2563 

18. จัดซื้อวัสดสุำหรับทำหน้ากากป้องกันเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

8,397.- บาท - เฉพาะเจาะจง ร้านเจตนา 
8,397.- บาท 

ร้านเจตนา 
8,397.- บาท 

ราคาท้องตลาด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 
38/2563  
ลงวันท่ี 17
มี.ค. 2563 

19. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2,477.- บาท - เฉพาะเจาะจง ร้านโอเค 20 
2,477.- บาท 

ร้านโอเค 20 
2,477.- บาท 

ราคาท้องตลาด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 
39/2563  
ลงวันท่ี 23
มี.ค. 2563 
 



ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่สัญญา
หรือ ข้อตกลง

ในการซ้ือ    
หรือจ้าง 

 
20. จัดซื้อวัสดสุำหรับทำหน้ากากป้องกันเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 (COVID-19) 
7,088.- บาท - เฉพาะเจาะจง ร้านเจตนา 

7,088.- บาท 
ร้านเจตนา 

7,088.- บาท 
ราคาท้องตลาด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 

40/2563  
ลงวันท่ี 23
มี.ค. 2563 

21. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2,160.- บาท - เฉพาะเจาะจง หจก. ซี เอ็ด เรือนทอง 
2,160.- บาท 

หจก. ซี เอ็ด เรือนทอง 
2,160.- บาท 

ราคาท้องตลาด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 
42/2563  
ลงวันท่ี 27 
มี.ค. 2563 

22. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 655.- บาท - เฉพาะเจาะจง บ. ชูไกรทองพาณิชย์จำกัด 
655.- บาท 

บ. ชูไกรทองพาณิชย์จำกัด 
655.- บาท 

ราคาท้องตลาด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 
43/2563  
ลงวันท่ี 4 มี.ค. 
2563 

 


