
 แบบ สขร.1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี   
วันที่ 31 สิงหาคม 2563 

 
ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง 
ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่สัญญา
หรือ ข้อตกลง

ในการซ้ือ    
หรือจ้าง 

 
1. จ้างเหมาบุคคลเป็นผู้ช่วยในการทำงานด้านโยธา 

หรือสำรวจออกแบบงานก่อสร้าง ของ อบต. แม่
คำม ี

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

นายณัฐพล  ป๋องสลัด 
7,000.- บาท 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
102/2563 ลง
วันท่ี 31 ก.ค. 
2563 
 

2. จ้างเหมาบุคคลเป็นผู้ช่วยในการทำงานด้านโยธา 
หรือสำรวจออกแบบงานก่อสร้าง ของ อบต. แม่
คำม ี

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

นายธีรภัทร  กันทาธรรม 
7,000.- บาท 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
103/2563 ลง
วันท่ี 31 ก.ค. 
2563 
 

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

นายมานะ  เกษี 
2,800.- บาท 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
104/2563 ลง
วันท่ี 3 ส.ค. 
2563 
 

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

นายยอด  สมยะ 
2,000.- บาท 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
105/2563 ลง
วันท่ี 3 ส.ค. 
2563 
 

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

นายสนอง  ตื้อยศ 
2,000.- บาท 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
106/2563 ลง
วันท่ี 3 ส.ค. 
2563 
 



ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่สัญญา
หรือ ข้อตกลง

ในการซ้ือ    
หรือจ้าง 

 
6. จ้างเหมาตดัหญ้าบริเวณ อบต.แมค่ำม ี

 
600.- บาท - เฉพาะเจาะจง นายมานะ  เกษี 

600.- บาท 
นายมานะ  เกษี 

600.- บาท 
ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 

107/2563 ลง
วันท่ี 6 ส.ค. 
2563 
 

7. จ้างทำป้ายไวนิลโครงการสนับสนนุโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมปลูกแฝกและ
อนุรักษ์ดินและนำ้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เฉลิมพระเกียรต ิ

360.- บาท - เฉพาะเจาะจง ร้านดูเม็กซ์โฆษณา 
360.- บาท 

ร้านดูเม็กซ์โฆษณา 
360.- บาท 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
108/2563 ลง
วันท่ี 10 ส.ค. 
2563 
 

8. จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม โครงการ
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภยัพิบัติประจำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ 2563 

7,000.- บาท   เฉพาะเจาะจง ร้านร้องกวางก๊อปปี้
แอนด์ปริ้นท์ 
7,000.- บาท 

ร้านร้องกวางก๊อปปี้
แอนด์ปริ้นท์ 
7,000.- บาท 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
109/2563 ลง
วันท่ี 20 ส.ค. 
2563 
 

9. จ้างเหมาบรรจสุารเคมีถังดับเพลิงโครงการ
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภยัพิบัติประจำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ 2563 

6,000.- บาท   เฉพาะเจาะจง ร้านธนกร 
6,000.- บาท 

ร้านธนกร 
6,000.- บาท 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
110/2563 ลง
วันท่ี 24 ส.ค. 
2563 
 

10. จ้างเหมารถตู้ จำนวน 2 คัน ตามโครงการทัศน
ศึกษานอกสถานท่ี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต. แม่คำม ี

4,000 บาท - เฉพาะเจาะจง นายธนกร คำปา 
4,000.- บาท 

นายธนกร คำปา 
4,000.- บาท 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
111/2563 ลง
วันท่ี 25 ส.ค. 
2563 
 

11. จ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมกลุ่มสตรี 
หลักสูตรการปักผ้า 

240.- บาท - เฉพาะเจาะจง ร้านดูเม็กซ์โฆษณา 
240.- บาท 

ร้านดูเม็กซ์โฆษณา 
240.- บาท 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
112/2563 ลง
วันท่ี 28 ส.ค. 
2563 
 



 

ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่สัญญา
หรือ ข้อตกลง

ในการซ้ือ    
หรือจ้าง 

 
12. จ้างเหมาจัดหาวัสดุโครงการฝึกอบรมกลุ่มสตรี 

หลักสูตรการปักผ้า 
8,140.- บาท - เฉพาะเจาะจง นางจันทร์เพ็ญ สุขม ี

8,140.- บาท 
นางจันทร์เพ็ญ สุขม ี

8,140.- บาท 
ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขที่ 

113/2563  
ลงวันท่ี 28 
ส.ค.2563 
 

13. จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางอบต.แม่คำมี 
หมายเลขทะเบียน กค 7286 แพร่ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

5,420.- บาท - เฉพาะเจาะจง นายปิยพงษ์ ศรีใจอินทร ์
8,140.- บาท 

นายปิยพงษ์ ศรีใจอินทร ์
8,140.- บาท 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขที่ 
114/2563  
ลงวันท่ี 28 
ส.ค.2563 
 

14. จ้างเหมารถตู้ จำนวน 4 คัน ตามโครงการ
บริหารจดัการขยะ 

8,000 บาท - เฉพาะเจาะจง นายธนกร คำปา 
8,000.- บาท 

นายธนกร คำปา 
8,000.- บาท 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขที่ 
115/2563  
ลงวันท่ี 28 
ส.ค.2563 
 

15. จ้างทำป้ายไวนิลโครงการบริหารจดัการขยะ 360.- บาท - เฉพาะเจาะจง ร้านดูเม็กซ์โฆษณา 
360.- บาท 

ร้านดูเม็กซ์โฆษณา 
360.- บาท 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขที่ 
116/2563  
ลงวันท่ี 28 
ส.ค.2563 
 

16. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง 6,314.- บาท - เฉพาะเจาะจง หจก. ซ-ีเอ็ด เรือนทอง 
6,314.- บาท 

หจก. ซีเ-เอ็ด เรือนทอง 
6,314.- บาท 

ราคาท้องตลาด ใบสั่งซื้อลขที่ 
73/2563  
ลงวันท่ี 3 ส.ค.
2563 

17. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง 4,700.- บาท - เฉพาะเจาะจง หจก. ท็อปวิวพ้อยท์
4,700.- บาท 

หจก. ท็อปวิวพ้อยท์
4,700.- บาท 

ราคาท้องตลาด ใบสั่งซื้อลขที่ 
74/2563  
ลงวันท่ี 10 
ส.ค.2563 
 



 

ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่สัญญา
หรือ ข้อตกลง

ในการซ้ือ    
หรือจ้าง 

 
18.  จัดซื้อวัสดไุฟฟ้าและวิทย ุ 25,505.- 

บาท 
- เฉพาะเจาะจง หจก. เคซีอี อิเล็กทริกส ์

25,505.-  บาท 
หจก. เคซีอี อิเล็กทริกส ์

25,505.-  บาท 
ราคาท้องตลาด ใบสั่งซื้อเลขท่ี 

75/2563 ลง
วันท่ี 18 ส.ค. 
2563 

19. จัดซื้อวัสดุอบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 

4,900.- บาท - เฉพาะเจาะจง ร้านร้องกวางก๊อปปี้
แอนด์ปริ้นท์ 
4,900.- บาท 

ร้านร้องกวางก๊อปปี้
แอนด์ปริ้นท์ 
4,900.- บาท 

ราคาท้องตลาด ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
76/2563 ลง
วันท่ี 20 ส.ค. 
2563 

20. จัดซื้อวัสดุอบรม น้ำมัน, แก๊ส โครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 
2563 

1,900.- บาท - เฉพาะเจาะจง น.ส. บัวลอย วงศ์ขันแก้ว 
1,900.-  บาท 

น.ส. บัวลอย วงศ์ขันแก้ว 
1,900.-  บาท 

ราคาท้องตลาด ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
77/2563 ลง
วันท่ี 24 ส.ค. 
2563 

21. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด 580.- บาท - เฉพาะเจาะจง หจก. ท็อปวิวพ้อยท ์
580.- บาท 

หจก. ท็อปวิวพ้อยท์ 
580.- บาท 

ราคาท้องตลาด ใบสั่งซื้อลขที่ 
78/2563  
ลงวันท่ี 28 
ส.ค.2563 
 

 


