
 
แบบ  สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  ในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕65 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่จั๊วะ  อ าเภอเด่นชัย  จังหวัดแพร่ 

 
 

ล าดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
ประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก 

ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา โดยสังเขป 

1. จัดซื้อวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิง รถบรรทุกขยะ 
อบต.แม่จั๊วะ 

10,238.40.- เฉพาะเจาะจง 
บันทึกตกลงซื้อขาย 

3/2566 
ลว. 1 ธ.ค. 65 

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด น้้ามันเด่นชัย 
นายเอกชัย  วงค์วรกุล 

10,238.40.-  ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด น้้ามันเด่น
ชัย นายเอกชัย  วงค์วรกุล 

10,238.40.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไขวิธี
เฉพาะเจาะจง 
 

2. จัดซื้อวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิง รถยนต์, 
รถจักรยานยนต์, อบต.แม่จั๊วะ 

3,555.- เฉพาะเจาะจง 
บันทึกตกลงซื้อขาย 

3/2566 
ลว. 1 ธ.ค. 65 

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด น้้ามันเด่นชัย 
นายเอกชัย  วงค์วรกุล 

3,555.- ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด น้้ามันเด่นชัย 
นายเอกชัย  วงค์วรกุล 

3,555.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไขวิธี
เฉพาะเจาะจง 
 

3. จัดซื้อวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิง รถยนต์
ส่วนกลาง อบต.แม่จัว๊ะ 

3,905.80.- เฉพาะเจาะจง 
บันทึกตกลงซื้อขาย 

1/2566 
ลว. 1 ธ.ค. 65 

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด น้้ามันเด่นชัย 
นายเอกชัย  วงค์วรกุล 

3,905.80.- ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด น้้ามันเด่นชัย 
นายเอกชัย  วงค์วรกุล 

3,905.80.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไขวิธี
เฉพาะเจาะจง 
 

4. จ้างซ่อมแซมครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์ 500.- เฉพาะเจาะจง 
บันทึกตกลงจ้าง 

5/2566 
ลว. 2 ธ.ค. 65 

หจก.เวิลด์ไวด์เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 
นายปิยะพงษ์ เมืองแก่น 

500.- หจก.เวิลด์ไวด์เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 
นายปิยะพงษ์ เมืองแก่น 

500.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไขวิธี
เฉพาะเจาะจง 

 

5. เปลี่ยนถ่ายน้้ามันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง 4,831.05.- เฉพาะเจาะจง 
บันทึกตกลงจ้าง 

6/2566 
ลว. 9 ธ.ค. 65 

บริษัท เอ็ม จ๊ แพร่  4,831.05.- บริษัท เอ็ม จ๊ แพร่ 4,831.05.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไขวิธี
เฉพาะเจาะจง 

 

6. จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ม.2 

5,000.- เฉพาะเจาะจง 
ใบสั่งจ้าง 
 7/2565 

ลว. 8 ธ.ค. 65 

นายสน่ัน  วงค์สาย 5,000.- นายสน่ัน  วงค์สาย 5,000.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไขวิธี
เฉพาะเจาะจง 
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ล าดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
ประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก 

ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา โดยสังเขป 

7. จ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.10 
 
 
 

296,000.- เฉพาะเจาะจง 
ใบสั่งจ้าง 

 17/2566 
ลว. 9 ธ.ค. 65 

นายเอกภพ  ประมูลสิน 296,000.- นายเอกภพ  ประมูลสิน 296,000.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไขวิธี
เฉพาะเจาะจง 

 
8. 
 
 
 

จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัทสท์ติกคอนกรีต 
 ม.2 

 
 

1,689,600.- เฉพาะเจาะจง 
ใบสั่งจ้าง 

 18/2566 
ลว. 14 ธ.ค. 65 

หจก.แพร่ปิโตรเลียม 1,414,400.- หจก.แพร่ปิโตรเลียม 1,414,400.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไขวิธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไป 

 

9. จ้างซ่อมแซมครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์ 900.- เฉพาะเจาะจง 
บันทึกตกลงจ้าง 

7/2566 
ลว. 16 ธ.ค. 65 

หจก.เวิลด์ไวด์เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 
นายปิยะพงษ์ เมืองแก่น 

900.- หจก.เวิลด์ไวด์เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 
นายปิยะพงษ์ เมืองแก่น 

900.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไขวิธี
เฉพาะเจาะจง 

 
10. จ้างซ่อมแซมครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2,090.- เฉพาะเจาะจง 

บันทึกตกลงจ้าง 
8/2566 

ลว. 21 ธ.ค. 65 

หจก.เวิลด์ไวด์เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 
นายปิยะพงษ์ เมืองแก่น 

2,090.- หจก.เวิลด์ไวด์เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 
นายปิยะพงษ์ เมืองแก่น 

2,090.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไขวิธี
เฉพาะเจาะจง 

 
11. จ้างเหมาทา้ป้ายไวนิล 7,050.- เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้าง 
 8/2566 

ลว. 21 ธ.ค. 65 

ร้านแพร่สต๊ิกเกอร์ แอนด์ แอด
เวอร์ไทซิงค ์

7,050.- ร้านแพร่สต๊ิกเกอร์ แอนด์ แอด
เวอร์ไทซิงค ์

7,050.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไขวิธี
เฉพาะเจาะจง 
 

12. จ้างซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 420.- เฉพาะเจาะจง 
บันทึกตกลงจ้าง 

8/2566 
ลว. 21 ธ.ค. 65 

หจก.เวิลด์ไวด์เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 
นายปิยะพงษ์ เมืองแก่น 

420.- หจก.เวิลด์ไวด์เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 
นายปิยะพงษ์ เมืองแก่น 

420.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไขวิธี
เฉพาะเจาะจง 

 
13. จัดซื้อธงเตือนภัยสีส้มสดพร้อมด้าม 1,200.- เฉพาะเจาะจง 

บันทึกตกลงซื้อ 
8/2566 

ลว. 21 ธ.ค. 65 

นางอภิญญา  ววิุฒ ิ 1,200.- นางอภิญญา  ววิุฒ ิ 1,200.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไขวิธี
เฉพาะเจาะจง 
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ล าดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
ประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก 

ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา โดยสังเขป 

14. 
 
 
 

จ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่าง 
เก็บน้้าแม่จั๊วะ ม.10 

 
 

1,231,800.- เฉพาะเจาะจง 
ใบสั่งจ้าง 

 19/2566 
ลว. 21 ธ.ค. 65 

หจก.สองบริการ 1,180,000.- หจก.สองบริการ 1,180,000.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไขวิธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไป 

 
15. จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง ม.10 16,800.- เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้าง 
 7/2565 

ลว. 22 ธ.ค. 65 

นางล้าดวน  แก้วน้อย 16,800.- นางล้าดวน  แก้วน้อย 16,800.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไขวิธี
เฉพาะเจาะจง 
 

16. จัดซื้ออุปกรณ์วัสดุป้องกันไฟป่า 18,700.- เฉพาะเจาะจง 
ใบสั่งซื้อ 

 3/2566 
ลว. 22 ธ.ค. 65 

ร้านสีห์กิจเจริญ 18,700.- ร้านสีห์กิจเจริญ 18,700.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไขวิธี
เฉพาะเจาะจง 
 

17. จ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะ 80-8451 แพร่ 16,740.- เฉพาะเจาะจง 
ใบสั่งจ้าง 
 9/2566 

ลว. 22 ธ.ค. 65 

นายปรีชา  สุวรรณรัตน์ 16,740.- นายปรีชา  สุวรรณรัตน์ 16,740.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไขวิธี
เฉพาะเจาะจง 

 
 


