
 แบบ สขร.1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี   
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 

 
ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง 
ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่สัญญา
หรือ ข้อตกลง

ในการซ้ือ    
หรือจ้าง 

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

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

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
73/2563 ลง
วันท่ี 1 พ.ค. 
2563 
 

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

นายยอด  สมยะ 
2,000.- บาท 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
74/2563 ลง
วันท่ี 1 พ.ค. 
2563 
 

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

นายสนอง  ตื้อยศ 
2,000.- บาท 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
75/2563 ลง
วันท่ี 1 พ.ค. 
2563 
 

4. จ้างเหมาบุคคลเป็นผู้ช่วยในการทำงาน
ด้านโยธา หรือสำรวจออกแบบงาน
ก่อสร้าง ของ อบต. แม่คำมี 

7,000.- บาท - เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล  ป๋องสลัด 
7,000.- บาท 

นายณัฐพล  ป๋องสลัด 
7,000.- บาท 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
76/2563 ลง
วันท่ี 8 พ.ค. 
2563 
 

5. จ้างเหมาบุคคลเป็นผู้ช่วยในการทำงาน
ด้านโยธา หรือสำรวจออกแบบงาน
ก่อสร้าง ของ อบต. แม่คำมี 

7,000.- บาท - เฉพาะเจาะจง นายธีรภัทร  พิมสาร 
7,000.- บาท 

นายธีรภัทร  พิมสาร 
7,000.- บาท 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
77/2563 ลง
วันท่ี 8 พ.ค. 
2563 
 



ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่สัญญา
หรือ ข้อตกลง

ในการซ้ือ    
หรือจ้าง 

 
6. จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายนำ้มันเครื่องรถยนต์

ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 7286 แพร่  
6,346.17 

บาท 
- เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนด์ ไดร์ฟ 

จำกัด 
6,346.17 บาท 

บริษัท แกรนด์ ไดร์ฟ 
จำกัด 

6,346.17 บาท 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
78/2563 ลง
วันท่ี 12 พ.ค. 
2563 
 

7. จ้างเหมาตดัหญ้าบริเวณ อบต. แม่คำมี และ
ศพด. อบต. แม่คำม ี

600.- บาท - เฉพาะเจาะจง นายมานะ  เกษี 
600.- บาท 

นายมานะ  เกษี 
600.- บาท 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
79/2563 ลง
วันท่ี 15 พ.ค. 
2563 
 

8. จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลข
ครุภณัฑ์ 416-57-0018 

790.- บาท - เฉพาะเจาะจง หจก. ท็อปวิวพ้อยท ์
790.- บาท 

หจก. ท็อปวิวพ้อยท์ 
790.- บาท 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
80/2563 ลง
วันท่ี 15 พ.ค. 
2563 
 

9. จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ของกองช่าง 7,700.- บาท - เฉพาะเจาะจง หจก. ท็อปวิวพ้อยท ์
7,700.- บาท 

 

หจก. ท็อปวิวพ้อยท์ 
7,700.- บาท 

 

ราคาท้องตลาด ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
53/2563 ลง
วันท่ี 5 พ.ค. 
2563 

10. จัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า 13,900.- 
บาท 

- เฉพาะเจาะจง บ. อูหลีแพร่ จำกัด 
13,900.- บาท 

บ. อูหลีแพร่ จำกัด 
13,900.- บาท 

ราคาท้องตลาด ใบสั่งซื้อเลขที่ 
54/2563  
ลงวันท่ี 8 
พ.ค.2563 

11. จัดซื้อคลูเลอร์สแตนเลส 1,480.- บาท - เฉพาะเจาะจง บ. อูหลีแพร่ จำกัด 
1,480.- บาท 

บ. อูหลีแพร่ จำกัด 
1,480.- บาท 

ราคาท้องตลาด ใบสั่งซื้อลขที่ 
55/2563  
ลงวันท่ี 8 
พ.ค.2563 
 

 

 



 

 

ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่สัญญา
หรือ ข้อตกลง

ในการซ้ือ    
หรือจ้าง 

 
12. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 15,514.88 

บาท 
- เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลดม์ิลค์ จำกดั

15,514.88  บาท 
บริษัท โกลดม์ิลค์ จำกดั

15,514.88  บาท 
ราคาท้องตลาด ใบสั่งซื้อลขที่ 

56/2563  
ลงวันท่ี 8 
พ.ค.2563 
 

13. จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข
ทะเบียน กค-7286 แพร่ 

4,353.83 
บาท 

- เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนด์ ไดร์ฟ 
จำกัด 

4,353.83 บาท 

บริษัท แกรนด์ ไดร์ฟ 
จำกัด 

4,353.83 บาท 

ราคาท้องตลาด ใบสั่งซื้อลขที่ 
57/2563  
ลงวันท่ี 12
พ.ค.2563 
 

14. จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 4,500.- บาท - เฉพาะเจาะจง เอ ซี ปศุสัตว ์
4,500.- บาท 

เอ ซี ปศุสัตว ์
4,500.- บาท 

ราคาท้องตลาด ใบสั่งซื้อลขที่ 
58/2563  
ลงวันท่ี 15 
พ.ค.2563 
 

15. จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ของกองคลัง 19,290.- 
บาท 

- เฉพาะเจาะจง หจก. ท็อปวิวพ้อยท ์
19,290.- บาท 

 

หจก. ท็อปวิวพ้อยท์ 
19,290.- บาท 

 

ราคาท้องตลาด ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
59/2563 ลง
วันท่ี 28 พ.ค. 
2563 
 

 


