
 แบบ สขร.1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี   
วันที่ 30 มิถุนายน 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 
81/2563 ลง
วันท่ี 1 มิ.ย. 
2563 
 

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

นายยอด  สมยะ 
2,000.- บาท 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
82/2563 ลง
วันท่ี 1 มิ.ย. 
2563 
 

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

นายสนอง  ตื้อยศ 
2,000.- บาท 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
83/2563 ลง
วันท่ี 1 มิ.ย. 
2563 
 

4. จ้างเหมาบุคคลเป็นผู้ช่วยในการทำงานด้านโยธา 
หรือสำรวจออกแบบงานก่อสร้าง ของ อบต. แม่
คำม ี

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

นายณัฐพล  ป๋องสลัด 
7,000.- บาท 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
84/2563 ลง
วันท่ี 1 มิ.ย. 
2563 
 

5. จ้างเหมาบุคคลเป็นผู้ช่วยในการทำงานด้านโยธา 
หรือสำรวจออกแบบงานก่อสร้าง ของ อบต. แม่
คำม ี

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

นายธีรภัทร  พิมสาร 
7,000.- บาท 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
85/2563 ลง
วันท่ี 1 มิ.ย. 
2563 
 



ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่สัญญา
หรือ ข้อตกลง

ในการซ้ือ    
หรือจ้าง 

 
6. จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้ากิ่งสาธารณะ  1,200.- บาท - เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ ณะอิ่น 

1,200.- บาท 
นายณัฐวุฒิ ณะอิ่น 

1,200.- บาท 
ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 

86/2563 ลง
วันท่ี 11 มิ.ย. 
2563 
 

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

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

นายมานะ  เกษี 
600.- บาท 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
87/2563 ลง
วันท่ี 16 มิ.ย. 
2563 
 

8. จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลข
ครุภณัฑ์ 416-59-0027 

2,490.- บาท - เฉพาะเจาะจง หจก. ท็อปวิวพ้อยท ์
2,490.- บาท 

หจก. ท็อปวิวพ้อยท์ 
2,490.- บาท 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
88/2563 ลง
วันท่ี 22 มิ.ย. 
2563 
 

9. จ้างทำป้ายไวนิลวันต้อต้านยาเสพติด 360.- บาท - เฉพาะเจาะจง ร้านดูเม็กซ์ โฆษณา 
360.- บาท 

ร้านดูเม็กซ์ โฆษณา 
360.- บาท 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
89/2563 ลง
วันท่ี 24 มิ.ย. 
2563 
 

10. จ้างเหมาพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย บริเวณ
โรงเรียนแม่คำมี (รตันปัญญา) ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก อบต. แม่คำมี และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล 

1,500.- บาท - เฉพาะเจาะจง นายมานะ  เกษี 
1,500.- บาท 

นายมานะ  เกษี 
1,500.- บาท 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
90/2563 ลง
วันท่ี 25 มิ.ย. 
2563 
 

11. จัดซื้อทรายทีมฟีอส จำนวน 6 ถัง 18,000.- 
บาท 

- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  
ไบโอเมดิซายด ์
18,000,.- บาท 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  
ไบโอเมดิซายด ์
18,000,.- บาท 

ราคาท้องตลาด ใบสั่งซื้อลขที่ 
60/2563  
ลงวันท่ี 1 มิ.ย.
2563 
 



 

ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่สัญญา
หรือ ข้อตกลง

ในการซ้ือ    
หรือจ้าง 

 
12. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด 14,860.- 

บาท 
- เฉพาะเจาะจง หจก. ท็อปวิวพ้อยท์

14,860.- บาท 
หจก. ท็อปวิวพ้อยท์

14,860.- บาท 
ราคาท้องตลาด ใบสั่งซื้อลขที่ 

61/2563  
ลงวันท่ี 5 มิ.ย.
2563 
 

13. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด 8,935.- บาท - เฉพาะเจาะจง หจก. ซ-ีเอ็ด เรือนทอง 
8,935.- บาท 

หจก. ซ-ีเอ็ด เรือนทอง 
8,935.- บาท 

ราคาท้องตลาด ใบสั่งซื้อลขที่ 
62/2563  
ลงวันท่ี 8 มิ.ย.
2563 
 

14. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2,462.- บาท - เฉพาะเจาะจง หจก. จิราภรณ์ 505 
2,462.- บาท 

หจก. จิราภรณ์ 505 
2,462.- บาท 

ราคาท้องตลาด ใบสั่งซื้อลขที่ 
63/2563  
ลงวันท่ี 19 
มิ.ย.2563 
 

15. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด 11,430.- 
บาท 

- เฉพาะเจาะจง หจก. ท็อปวิวพ้อยท์
11,430.- บาท 

หจก. ท็อปวิวพ้อยท์
11,430.- บาท 

ราคาท้องตลาด ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
64/2563 ลง
วันท่ี 22 มิ.ย. 
2563 
 

16. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ปีการศึกษา 2563 
(กรกฎาคม - ตุลาคม 2563) 

41,289.60 
บาท 

- เฉพาะเจาะจง บ. โกล์ดมิลค์ จำกดั
41,289.60 บาท 

บ. โกล์ดมิลค์ จำกดั
41,289.60 บาท 

ราคาท้องตลาด ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
65/2563 ลง
วันท่ี 30 มิ.ย. 
2563 
 

 

 

 



ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่สัญญา
หรือ ข้อตกลง

ในการซ้ือ    
หรือจ้าง 

 
17. โครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริม

เหล็กนานายบุญช่วย กวางเต้น ถึงนานายมงคล 
กันทาธรรม หมู่ที่ 1 บ้านปงเจรญิ ขนาด
ปากกว้าง 0.50 เมตร ยาว 606.00 เมตร สูง 
0.50 เมตร หนา 0.10 ตามแบบท่ีกำหนด ด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

650,000.- 
บาท 

- เฉพาะเจาะจง หจก. แพร่วรฉัตร 
650,000.- บาท 

หจก. แพร่วรฉัตร 
650,000.- บาท 

ราคาต่ำสุด สัญญาจ้าง
ก่อสร้างเลขที่ 
9/2563  
ลงวันท่ี 26 
มิ.ย.2563 
 

18. โครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากนานางนิตยา กันยะมีถึงนานางเกษมศรี สอน
อุ่น หมู่ที่ 3 บ้านรัตนปัญญา ขนาดปากกว้าง 
0.40 เมตร ยาว 579.00 เมตร สูง 0.40 เมตร 
หนา 0.10 เมตร ตามแบบที่ อบต.แม่คำมีกำหนด 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

550,000.- 
บาท 

- เฉพาะเจาะจง หจก. แพร่วรฉัตร 
550,000.- บาท 

หจก. แพร่วรฉัตร 
550,000.- บาท 

ราคาต่ำสุด สัญญาจ้าง
ก่อสร้างเลขที่ 
10/2563  
ลงวันท่ี 26 
มิ.ย.2563 
 

19. โครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากท้ายน้ำตก 3 ฝั่งขวานานายชวลิต อารีย์ ถึงนา
นายวิชิต จันทร์พล หมู่ที่ 3 บ้านรัตนปัญญา 
ขนาดปากกว้าง 0.50 เมตร ยาว 640.00 เมตร สูง 
0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบที่ อบต.แม่
คำมีกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

780,000.- 
บาท 

- เฉพาะเจาะจง หจก. แพร่วรฉัตร 
780,000.- บาท 

หจก. แพร่วรฉัตร 
780,000.- บาท 

ราคาต่ำสุด สัญญาจ้าง
ก่อสร้างเลขที่ 
11/2563  
ลงวันท่ี 26 
มิ.ย.2563 
 

 


