
แบบ  สขร. 1 
สรปุผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  2563 

องค์การบรหิารส่วนต าบลชีวาน อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตผุลที่คัดเลอืก 
โดยสังเขป 

1 
 
 

- จัดซื้อน้ ามันรถยนต์ ส่วนกลาง 
ประจ าเดือน ธันวาคม 2563 

 9,300.- 
 

เฉพาะเจาะ
จง 

- หจก.ทีพบีี ออยล์  
ราคา  9,300.-  

- หจก.ทีพีบี ออยล ์
ราคา  9,300.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสดุ 

2 - จัดซื้อหนังสือพิมพ์ เดือน ธ.ค.2563 620.- เฉพาะเจาะ
จง 

- โรงพมิพ์สนุทร 
ราคา 620.- 

- โรงพมิพ์สนุทร 
ราคา  620.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสดุ 

3 - จัดซื้อวัสดกุ่อสร้าง  ยางมะตอย 
(ส าเร็จรูป)  กองช่าง 

87,200.- เฉพาะเจาะ
จง 

- ร้านพัฒนา พลีมิค 
ราคา  87,200.- 

- ร้านพัฒนา พลีมิค 
ราคา  87,200.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสดุ 

4 - จัดซื้อน้ ามันใส่เครื่องตบดิน เพื่อ
ซ่อมแซมถนน 

2,852.- เฉพาะเจาะ
จง 

- หจก.ทีพบีี ออยล ์
ราคา 2,852.- 

- หจก.ทีพบีี ออยล ์
ราคา 2,852.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสดุ 

5 - จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กอง
สวัสดิการสงัคม 

5,200.- เฉพาะเจาะ
จง 

- บจ.แสงเพชรการค้า 
ราคา 5,200.- 

- บจ.แสงเพชรการค้า 
ราคา 5,200.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสดุ 

6 - จัดซื้อวัสดสุ านักงาน กองสวัสดิการ
สังคม  

1,940.- เฉพาะเจาะ
จง 

- ร้านศรีทอง 
ราคา 1,940.- 

- ร้านศรีทอง 
ราคา 1,940.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสดุ 

 
            ผู้จัดท า           ผู้ตรวจทาน          ตรวจถูกต้องแล้ว                              ตรวจถูกต้องแล้ว 
 
(ลงช่ือ)  ธนพร  สันพิมาย                (ลงช่ือ) พิไลวรรณ  ฉายพิมาย       (ลงช่ือ) มรกฎ  ประทัพวงศ์  (ลงช่ือ)      อาทิตย์  สนิทบุญ 
      (นางสาวธนพร  สันพิมาย)         (นางพิไลวรรณ  ฉายพิมาย)      (นายมรกฎ  ประทัพวงศ์)    (นายอาทิตย์  สนิทบุญ) 
  นักวิชาการพัสด ุ   ผู้อ านวยการกองคลงั        ปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลชีวาน      นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลชีวาน 



-2- 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตผุลที่คัดเลอืก 
โดยสังเขป 

7 - จา้งเหมาท าความสะอาดศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก อบต.ชีวาน เดือน ธ.ค.63 

9,000.- เฉพาะเจาะ
จง 

- นางมินตรา  ปั่นอ้าย 
     ราคา  9,000.-  
 

- นางมินตรา  ปั่นอ้าย 
      ราคา  9,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสดุ 

8 
 
 

- จ้างเหมาผู้ช่วยจัดท าแผนที่ภาษี 
เดือน ธ.ค.63  

 

9,000.- 
 

เฉพาะเจาะ
จง 

- นางสาวแพรวพราว ยันตะพันธ์ 
ราคา  9,000.-  

- นางสาวแพรพราว  
ยันตะพันธ์ 
ราคา  9,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสดุ 

9 - จ้างเหมาออกแบบระบบไฟฟ้า (ส่วน
ขยาย)  กองช่าง 

30,000.- เฉพาะเจาะ
จง 

- บจ.อนาไลซ์อินสเปคช่ัน 
ราคา 30,000.- 
 

- บจ.อนาไลซ์อินสเปคช่ัน 
ราคา  30,000.- 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสดุ 

10 - จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ บย 9063 
นม 
 

5,610.- เฉพาะเจาะ
จง 

- ร้าน วสันต์มอเตอร ์
ราคา  5,610- 

- ร้าน วสันต์มอเตอร ์
ราคา  5,610.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสดุ 

11 - จ้างเหมาจัดท าตรายาง กองช่าง 
 

3,500.- เฉพาะเจาะ
จง 

- ร้าน ศรีทอง 
ราคา 3,500.- 

- ร้าน ศรีทอง 
ราคา 3,500.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสดุ 

12 - จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการปอ้งกัน
และแก้ไขอุบัติเหต ุ

900.- เฉพาะเจาะ
จง 

- ร้าน เอ.พี.อิงค์เจ็ท 
ราคา 900.- 

- ร้าน เอ.พี.อิงค์เจ็ท 
ราคา 900.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสดุ 

 
            ผู้จัดท า           ผู้ตรวจทาน          ตรวจถูกต้องแล้ว                              ตรวจถูกต้องแล้ว 
 
(ลงช่ือ)  ธนพร  สันพิมาย                (ลงช่ือ) พิไลวรรณ  ฉายพิมาย       (ลงช่ือ) มรกฎ  ประทัพวงศ์  (ลงช่ือ)      อาทิตย์  สนิทบุญ 
      (นางสาวธนพร  สันพิมาย)         (นางพิไลวรรณ  ฉายพิมาย)      (นายมรกฎ  ประทัพวงศ์)    (นายอาทิตย์  สนิทบุญ) 
  นักวิชาการพัสด ุ   ผู้อ านวยการกองคลงั        ปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลชีวาน      นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลชีวาน 
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ล าดับที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตผุลที่คัดเลอืก 
โดยสังเขป 

13 
 
 

- จ้างเหมาด าเนินตามโครงการป้องกัน
และแก้ไขอุบัติเหตุ  

 

27,000.- 
 

เฉพาะเจาะ
จง 

- นายภาคภูมิ  ธุระสุข 
ราคา  27,000.-  

- นายภาคภูมิ  ธุระสุข 
ราคา  27,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสดุ 

14 - จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลกุ 
หมู่ 4 (สายโนนพะเนียม-ทุ่งพิกลุ
ทอง) 

170,700.- เฉพาะเจาะ
จง 

- หจก.บา้นขามรวมช่าง 
ราคา 170,700.- 

- หจก.บ้านขามรวมช่าง 
ราคา 170,700.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสดุ 

15 - จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลกุ 
หมู่ 5 (สายบ้านทับควายตะวันออก
บ้านนายเรอืงศักดิ)์ 

180,800.- เฉพาะเจาะ
จง 

- หจก.บ้านขามรวมช่าง 
ราคา 180,800.- 

- หจก.บ้านขามรวมช่าง 
ราคา 180,800.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสดุ 

16 - จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 1 
(สายบ้านนายเที่ยง) 

81,600.- เฉพาะเจาะ
จง 

- หจก.ขามนวกิจการโยธา 
ราคา 81,600.- 

- หจก.ขามนวกิจการโยธา 
ราคา 81,600.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสดุ 

17 - จ้างโครงการก่อนร้างถนน คสล. หมู่ 
7 (สายโนนสามัคคี-บ้านชีวาน) 

251,100.- เฉพาะเจาะ
จง 

- หจก.ขามนวกิจการโยธา 
ราคา 251,100.- 

- หจก.ขามนวกิจการโยธา 
ราคา 251,100.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสดุ 

18 - จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 
10 (สายบ้านนายอุดม-บ้านนายจอย) 

313,000.- เฉพาะเจาะ
จง 

- หจก.ขามนวกิจการโยธา 
ราคา 313,000.- 

- หจก.ขามนวกิจการโยธา 
ราคา 313,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสดุ 

 
            ผู้จัดท า           ผู้ตรวจทาน          ตรวจถูกต้องแล้ว                              ตรวจถูกต้องแล้ว 
 
(ลงช่ือ)  ธนพร  สันพิมาย                (ลงช่ือ) พิไลวรรณ  ฉายพิมาย       (ลงช่ือ) มรกฎ  ประทัพวงศ์  (ลงช่ือ)      อาทิตย์  สนิทบุญ 
      (นางสาวธนพร  สันพิมาย)         (นางพิไลวรรณ  ฉายพิมาย)      (นายมรกฎ  ประทัพวงศ์)    (นายอาทิตย์  สนิทบุญ) 
  นักวิชาการพัสด ุ   ผู้อ านวยการกองคลงั        ปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลชีวาน      นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลชีวาน 

 


