
 
แบบ  สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลชีวาน อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

1 
 
 

- จัดซื้อน้ ามันรถยนต์ ส่วนกลาง 
ประจ าเดือน มกราคม 2564 

 

3,900.- 
 

เฉพาะเจาะ
จง 

- หจก.ทีพีบี ออยล์  
ราคา  3,900.-  

- หจก.ทีพีบี ออยล์ 
ราคา  3,900.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 

2 - จัดซื้อหนังสือพิมพ์ มกราคม 2564 620.- เฉพาะเจาะ
จง 

- โรงพิมพ์สุนทร 
ราคา 620.- 
 

- โรงพมิพ์สุนทร 
ราคา  620.- 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 

3 - จัดซื้อน้ ายางมะตอย  ส าหรับ
ซ่อมแซมถนน 

11,360.- เฉพาะเจาะ
จง 

- ร้าน พัฒนา พลีมิค 
ราคา 11,360.- 

- ร้าน พัฒนา พลีมิค 
ราคา 11,360.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 

4 - จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ส านักปลัด 13,190.- เฉพาะเจาะ
จง 

- บจ.แสงเพชรการค้า 
     ราคา 13,190.- 

- บจ.แสงเพชรการค้า 
      ราคา 13,190.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 

5 - จัดซื้อวัสดุส านักงาน ส านักปลัด 7,223.- เฉพาะเจาะ
จง 

- ร้านศรีทอง 
     ราคา 7,223.- 

- ร้านศรีทอง 
     ราคา 7,223.- 

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 
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ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

6 - จัดซื้อวัสดุส านักงาน กองคลัง 9,497.- เฉพาะเจาะ
จง 

- ร้านศรีทอง 
ราคา 9,497.- 

- ร้านศรีทอง 
ราคา 9,497.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 

7 - จัดซื้อวัสดุส านักงาน หมึกเครื่องถ่าย
เอกสาร ส านักปลัด 

6,600.- เฉพาะเจาะ
จง 

- บจ.ริโก้ (ประเทศไทย) 
ราคา 6,600.- 

- บจ.ริโก้ (ประเทศไทย) 
ราคา 6,600.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 

8 - จ้างเหมาท าความสะอาดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ชีวาน เดือน ม.ค.2564 

9,000.- เฉพาะเจาะ
จง 

- นางมินตรา  ปั่นอ้าย 
ราคา  9,000.-  

- นางมินตรา  ปั่นอ้าย 
ราคา  9,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 

9 - จ้างเหมาผู้ช่วยจัดท าแผนที่ภาษี 
เดือน ม.ค.2564 

9,000.- เฉพาะเจาะ
จง 

- นางสาวแพรวพราว ยันตะพันธ์ 
ราคา 9,000.- 

- นางสาวแพรวพราว  
ยันตะพันธ์   
ราคา 9,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 

10 - จ้างหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 
กองการศึกษา 

400.- เฉพาะเจาะ
จง 

- ร้าน จีเอ็มคอมพิวเตอร์ 
ราคา 400.- 

- ร้าน จีเอ็มคอมพิวเตอร์ 
ราคา 400.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 

11 - จ้างเหมาจัดท าป้ายรณรงค์ป้องกันไฟ
ป่า 

3,000.- เฉพาะเจาะ
จง 

- ร้าน เอ.พี.อิงค์เจ็ท 
ราคา 3,000.- 

- ร้าน เอ.พี.อิงค์เจ็ท 
ราคา  3,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 

12 - จ้างเหมาจัดท าตรายาง กองคลัง 120.- เฉพาะเจาะ
จง 

- ร้านศรีทอง 
ราคา 120.- 

- ร้านศรีทอง 
ราคา 120.- 

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 


