
 
แบบ  สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลชีวาน อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

1 
 
 

- จัดซื้อน้ ามันรถยนต์ ส่วนกลาง 
ประจ าเดือน ตุลาคม 2563 

 

 4,010.- 
 

เฉพาะเจาะ
จง 

- หจก.ทีพีบี ออยล์  
ราคา  4,010.-  

- หจก.ทีพีบี ออยล์ 
ราคา  4,010.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 

2 - จัดซื้อหนังสือพิมพ์ เดือน ต.ค.
2563 

620.- เฉพาะเจาะ
จง 

- โรงพิมพ์สุนทร 
ราคา 620.- 
 

- โรงพิมพ์สุนทร 
ราคา  620.- 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 

3 - จ้างเหมาท าความสะอาดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ชีวาน เดือน 
ต.ค.63 

9,000.- เฉพาะเจาะ
จง 

- นางมินตรา  ปั่นอ้าย 
ราคา  9,000.-  

- นางมินตรา  ปั่นอ้าย 
ราคา  9,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 

4 - จ้างเหมาผู้ช่วยจัดท าแผนที่ภาษี 
เดือน ต.ค.63 

9,000.- เฉพาะเจาะ
จง 

- นางสาวแพรวพราว ยันตะพันธ์ 
ราคา 9,000.- 

- นางสาวแพรวพราว  
ยันตะพันธ์ 
ราคา 9,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 

5 - จ้างเหมาจัดท าพวงมาลา วัน 13 
ต.ค.63 และ 23 ต.ค.63 

2,000.- เฉพาะเจาะ
จง 

- ร้านเสมาดอกไม้ 
      ราคา 2,000.- 

- ร้านเสมาดอกไม้ 
      ราคา 2,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 

 
 
            ผู้จัดท า           ผู้ตรวจทาน          ตรวจถูกต้องแล้ว                              ตรวจถูกต้องแล้ว 
 
(ลงชื่อ)  ธนพร  สันพิมาย                (ลงชื่อ) พิไลวรรณ  ฉายพิมาย       (ลงชื่อ) มรกฎ  ประทัพวงศ์  (ลงชื่อ)      อาทิตย์  สนิทบุญ 
      (นางสาวธนพร  สันพิมาย)         (นางพิไลวรรณ  ฉายพิมาย)      (นายมรกฎ  ประทัพวงศ์)    (นายอาทิตย์  สนิทบุญ) 
  นักวิชาการพัสดุ    ผู้อ านวยการกองคลัง        ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลชีวาน      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชีวาน 



-2- 

ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

6 - จ้างเหมาจัดท าตรายาง  ส านัก
ปลัด 

960.- เฉพาะเจาะ
จง 

- ร้านศรีทอง 
ราคา 960.- 

- ร้านศรีทอง 
ราคา 960.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 

7 - จ้างเหมาจัดท าตรายาง กองช่าง 350.- เฉพาะเจาะ
จง 

- ร้านศรีทอง 
ราคา 350.- 

-  ร้านศรีทอง 
   ราคา 350.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 

8 - จ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ส านักปลัด 

4,450.- เฉพาะเจาะ
จง 

- ร้าน เอ.พี.อิงค์เจ็ท 
ราคา 4,450.- 

- ร้าน เอ.พี.อิงค์เจ็ท 
ราคา 4,450.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 

9 - จ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ลงทะเบียนผู้สูงอายุ 

450.- เฉพาะเจาะ
จง 

- ร้าน เอ.พี.อิงค์เจ็ท 
ราคา 450.- 

- ร้าน เอ.พี.อิงค์เจ็ท 
ราคา 450.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 

10 - จ้างเหมาจัดท าพานดอกไม้สด 21 
ต.ค.2563 

1,000.- เฉพาะเจาะ
จง 

- ร้านเสมา  ดอกไม้สด 
ราคา 1,000.- 

- ร้านเสมา ดอกไม้สด 
ราคา 1,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 

11 - จ้างเหมาจัดท าประชาคมท้องถิ่น 6,025.- เฉพาะเจาะ
จง 

- น.ส.อรวรรณ คล่องชอบ 
ราคา 6,025.- 

- น.ส.อรวรรณ  คล่องชอบ 
ราคา 6,025.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 

12 - จัดซื้อรถยนต์ดีเซล   714,000.- e-bidding - หจก.เจริญยนตรการ 
ราคา 714,000.- 

- หจก.เจริญยนตรการ 
ราคา 714,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 

 
            ผู้จัดท า           ผู้ตรวจทาน          ตรวจถูกต้องแล้ว                              ตรวจถูกต้องแล้ว 
 
(ลงชื่อ)  ธนพร  สันพิมาย                (ลงชื่อ) พิไลวรรณ  ฉายพิมาย       (ลงชื่อ) มรกฎ  ประทัพวงศ์  (ลงชื่อ)      อาทิตย์  สนิทบุญ 
      (นางสาวธนพร  สันพิมาย)         (นางพิไลวรรณ  ฉายพิมาย)      (นายมรกฎ  ประทัพวงศ์)    (นายอาทิตย์  สนิทบุญ) 
  นักวิชาการพัสดุ    ผู้อ านวยการกองคลัง        ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลชีวาน      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชีวาน 


