
 แบบ สขร.1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี   
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 

 
ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง 
ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่สัญญา
หรือ ข้อตกลง

ในการซ้ือ    
หรือจ้าง 

 
1. จ้างเหมาบุคคลธรรมดาขับรถขยะ 3,500.- บาท - เฉพาะเจาะจง นายมานะ  เกษี 

3,500.- บาท 
นายมานะ  เกษี 
3,500.- บาท 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
91/2563 ลง
วันท่ี 1 ก.ค. 
2563 
 

2. จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัตหินา้ที่ท้ายรถขยะ 2,800.-บาท - เฉพาะเจาะจง นายยอด  สมยะ 
2,800.- บาท 

นายยอด  สมยะ 
2,800.- บาท 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
92/2563 ลง
วันท่ี 1 ก.ค. 
2563 
 

3. จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัตหินา้ที่ท้ายรถขยะ 2,800.- บาท - เฉพาะเจาะจง นายสนอง  ตื้อยศ 
2,800.- บาท 

นายสนอง  ตื้อยศ 
2,800.- บาท 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
93/2563 ลง
วันท่ี 1 ก.ค. 
2563 
 

4. จ้างเหมาบุคคลเป็นผู้ช่วยในการทำงานด้านโยธา 
หรือสำรวจออกแบบงานก่อสร้าง ของ อบต. แม่
คำม ี

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

นายณัฐพล  ป๋องสลัด 
7,000.- บาท 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
94/2563 ลง
วันท่ี 1 ก.ค. 
2563 
 

5. จ้างเหมาบุคคลเป็นผู้ช่วยในการทำงานด้านโยธา 
หรือสำรวจออกแบบงานก่อสร้าง ของ อบต. แม่
คำม ี

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

นายธีรภัทร  กันทาธรรม 
7,000.- บาท 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
95/2563 ลง
วันท่ี 1 ก.ค. 
2563 
 



ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่สัญญา
หรือ ข้อตกลง

ในการซ้ือ    
หรือจ้าง 

 
6. จ้างเปลี่ยนยางในรถบรรทุกขยะ อบต.แม่คำมี 

หมายเลขทะเบียน 81-5698 แพร่ 
 

1,900.- บาท - เฉพาะเจาะจง สมศักดิ์การยาง 
1,900.- บาท 

สมศักดิ์การยาง 
1,900.- บาท 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
96/2563 ลง
วันท่ี 3 ก.ค. 
2563 
 

7. จ้างเหมาคัดลอกสำเนาโฉนดที่ดิน จำนวน 123 
ฉบับ 

1,230.- บาท - เฉพาะเจาะจง น.ส.จิรพันธ์ ลือวัฒนานนท์ 
1,230.- บาท 

น.ส.จิรพันธ์ ลือวัฒนานนท์ 
1,230.- บาท 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
97/2563 ลง
วันท่ี 14 ก.ค. 
2563 
 

8. จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่ เรื่อง 
กฎหมายและระเบยีบที่สำคญัประกอบการ
ประชุมสภา อบต.แมค่ำม ี

750.- บาท - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มยกกำลังสาม 
750.- บาท 

ร้านเอ็มยกกำลังสาม 
750.- บาท 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
98/2563 ลง
วันท่ี 15 ก.ค. 
2563 
 

9. จ้างเหมาบุคคลสำรวจและบันทึกข้อมูลสุนัขและ
แมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั 
จากโรคพิษสุนัขบา้ 

534.- บาท - เฉพาะเจาะจง น.ส.จิรพันธ์ ลือวัฒนานนท์ 
534.- บาท 

น.ส.จิรพันธ์ ลือวัฒนานนท์ 
534.- บาท 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
99/2563 ลง
วันท่ี 24 ก.ค. 
2563 
 

10. จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
รถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน ๘๑-๕๖๙๘ แพร่ โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง 

53,093.40 
บาท 

- เฉพาะเจาะจง หจก. เชียงแสน สาขาแพร ่
53,093.40 บาท 

หจก. เชียงแสน สาขาแพร ่
53,093.40 บาท 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
100/2563 ลง
วันท่ี 31 ก.ค. 
2563 
 

11. จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ห้อง
สำนักงานปลัด หมายเลขครุภัณฑ์ 420-59-0014 

500.- บาท - เฉพาะเจาะจง นายสมหวัง คำมะรักษ์ 
500.- บาท 

นายสมหวัง คำมะรักษ์ 
500.- บาท 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขที่ 
101/2563  
ลงวันท่ี 31 
ก.ค.2563 
 



 

ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่สัญญา
หรือ ข้อตกลง

ในการซ้ือ    
หรือจ้าง 

 
12. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง 4,480.- บาท - เฉพาะเจาะจง บ. แพร่ทวีทรัพย์วัฒนา 

จำกัด 
4,480.- บาท 

บ. แพร่ทวีทรัพย์วัฒนา 
จำกัด 

4,480.- บาท 

ราคาท้องตลาด ใบสั่งซื้อลขที่ 
66/2563  
ลงวันท่ี 1 ก.ค.
2563 
 

13. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด 4,480.- บาท - เฉพาะเจาะจง บ. แพร่ทวีทรัพย์วัฒนา 
จำกัด 

4,480.- บาท 

บ. แพร่ทวีทรัพย์วัฒนา 
จำกัด 

4,480.- บาท 

ราคาท้องตลาด ใบสั่งซื้อลขที่ 
67/2563  
ลงวันท่ี 1 ก.ค.
2563 
 

14. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง 3,850.- บาท - เฉพาะเจาะจง หจก. ท็อปวิวพ้อยท์
3,850.- บาท 

หจก. ท็อปวิวพ้อยท์
3,850.- บาท 

ราคาท้องตลาด ใบสั่งซื้อลขที่ 
68/2563  
ลงวันท่ี 1 ก.ค.
2563 
 

15. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ปีการศึกษา 2563 
เพิ่มเติม 

1,376.32
บาท 

- เฉพาะเจาะจง บ. โกล์ดมิลค์ จำกดั
1,376.32 บาท 

บ. โกล์ดมิลค์ จำกดั
1,376.32 บาท 

ราคาท้องตลาด ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
69/2563 ลง
วันท่ี 3 ก.ค. 
2563 
 

16. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ
แบบไม่สัมผัสผิว ชนิดอินฟาเรดสแกนหน้าผาก 
จำนวน 2 เครื่อง 
 

4,800 บาท - เฉพาะเจาะจง ร้านวรชิต 
4,800.- บาท 

ร้านวรชิต 
4,800.- บาท 

ราคาท้องตลาด ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
70/2563 ลง
วันท่ี 3 ก.ค. 
2563 
 

 

 

 



ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่สัญญา
หรือ ข้อตกลง

ในการซ้ือ    
หรือจ้าง 

 
17. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2,160.- บาท - เฉพาะเจาะจง หจก. ซ-ีเอ็ด เรือนทอง 

2,160.- บาท 
หจก. ซ-ีเอ็ด เรือนทอง 

2,160.- บาท 
ราคาท้องตลาด ใบสั่งซื้อเลขท่ี 

71/2563 ลง
วันท่ี 9 ก.ค. 
2563 

18. จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ สำนักปลดั 450.- บาท - เฉพาะเจาะจง หจก. ท็อปวิวพ้อยท ์
450.- บาท 

หจก. ท็อปวิวพ้อยท์ 
450.- บาท 

ราคาท้องตลาด ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
72/2563 ลง
วันท่ี 21 ก.ค. 
2563 

19. จ้างโครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็กจากนานายสันติ เดชาหลวง ถึงนานายพงษ์
ศักดิ์ ชมภูมิ่ง หมู่ที่ 1 บ้านปงเจรญิ ขนาด
ปากกว้าง 1.00 เมตร ยาว 158.00 เมตร สูง 
1.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบท่ีอบต.แม่
คำมีกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

377,000.- 
บาท 

- เฉพาะเจาะจง ธนากรก่อสร้าง 
377,000.-  บาท 

ธนากรก่อสร้าง 
377,000.-  บาท 

ราคาต่ำสุด สัญญาจ้าง
ก่อสร้างเลขที่ 
12/2563  
ลงวันท่ี 2 ก.ค.
2563 
 

20. จ้างก่อสร้างโรงสูบน้ำสำหรับรถดบัเพลิงบริเวณ
ลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บา้นท่าล้อ 
ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร เทลาน
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
15.00 เมตร ตามแบบท่ีกำหนด โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

108,500.- 
บาท 

- เฉพาะเจาะจง หจก. แพร่วรฉัตร 
108,500.- บาท 

หจก. แพร่วรฉัตร 
108,500.- บาท 

ราคาต่ำสุด สัญญาจ้าง
ก่อสร้างเลขที่ 
15/2563  
ลงวันท่ี 2 ก.ค.
2563 

21. จ้างก่อสร้างราวกันตกปากซอย 6 หมู่ที่ 4 บ้านพิ
มสาร ยาว 100.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.10 เมตร 
ตามแบบที่อบต.แม่คำมีกำหนด โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

140,000.- 
บาท 

- เฉพาะเจาะจง ประดิษฐก่อสร้าง 
140,000.- บาท 

ประดิษฐก่อสร้าง 
140,000.- บาท 

ราคาต่ำสุด สัญญาจ้าง
ก่อสร้างเลขที่ 
16/2563  
ลงวันท่ี 10 
ก.ค.2563 

22. จ้างต่อเติมอาคารศูนย์เรียนรู้ บริเวณศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านพิมสาร ตามแบบที่
อบต.แม่คำมีกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

140,000.- 
บาท 

- เฉพาะเจาะจง ประดิษฐก่อสร้าง 
140,000.- บาท 

ประดิษฐก่อสร้าง 
140,000.- บาท 

ราคาต่ำสุด สัญญาจ้าง
ก่อสร้างเลขที่ 
17/2563  
ลงวันท่ี 10 
ก.ค.2563 



 

ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่สัญญา
หรือ ข้อตกลง

ในการซ้ือ    
หรือจ้าง 

 
23. จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรตีเสริมเหล็ก

พร้อมฝาปดิจากบ้านนางสาวจันทร์ฟอง แสง
แก้ว ถึงบ้านนายยรรยง พุทธจร หมู่ที่ 2 บ้านท่า
ล้อ กว้าง 0.20 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 
0.10 เมตร ตามแบบท่ีกำหนด โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

330,500.- 
บาท 

- เฉพาะเจาะจง นายก่วน เสาร์แดน 
330,500.- บาท 

นายก่วน เสาร์แดน 
330,500.- บาท 

ราคาต่ำสุด สัญญาจ้าง
ก่อสร้างเลขที่ 
18/2563  
ลงวันท่ี 22 
ก.ค.2563 

24. จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรตีเสริมเหล็ก
พร้อมฝาปดิจากบ้านนางศรไีว เมอืงมาน้อย ถึง
บ้านนางเล็ก กวาวสิบสาม ขนาดกว้าง 0.20 
เมตร ยาว 36.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ตาม
แบบท่ีกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

45,000.- 
บาท 

- เฉพาะเจาะจง นายก่วน เสาร์แดน 
45,000.- บาท 

นายก่วน เสาร์แดน 
45,000.- บาท 

ราคาต่ำสุด สัญญาจ้าง
ก่อสร้างเลขที่ 
19/2563  
ลงวันท่ี 22
ก.ค.2563 

 


