
 
แบบ  สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลชีวาน อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

1 
 
 

- จัดซื้อน้ ามันรถยนต์ ส่วนกลาง 
ประจ าเดือน มีนาคม 2564 

 

8,500.- 
 

เฉพาะเจาะ
จง 

- หจก.ทีพีบี ออยล์  
ราคา  8,500.-  

- หจก.ทีพีบี ออยล์ 
ราคา  4,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 

2 - จัดซื้อหนังสือพิมพ์ มีนาคม 2564 620.- เฉพาะเจาะ
จง 

- โรงพิมพ์สุนทร 
ราคา 620.- 
 

- โรงพมิพ์สุนทร 
ราคา  620.- 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 

3 - จัดซื้อครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ กองช่าง 19,500.- เฉพาะเจาะ
จง 

- บจ.แสงเพชรการค้า 
     ราคา 19,500.- 

- บจ.แสงเพชรการค้า 
      ราคา 19,500.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 

4 - จัดซื้อครุภัณฑค์อมพิวเตอร์  ส านัก
ปลัด 

22,000.- เฉพาะเจาะ
จง 

- บจ.แสงเพชรการค้า 
     ราคา 22,000.- 

- บจ.แสงเพชรการค้า 
     ราคา 22,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 

5 - จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์  กองการศึกษา 

9,980.- เฉพาะเจาะ
จง 

- ร้านเงินแท้เภสัช 
ราคา  9,980.- 

- ร้านเงินแท้เภสัข 
ราคา  9,980.- 

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 - จัดซื้อวัสดุส านักงาน กองการศึกษา 7,591.- เฉพาะเจาะ
จง 

- ร้านศรีทอง 
ราคา  7,591.-  

- ร้านศรีทอง 
ราคา  7,591.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 

7 - จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ส านัก
ปลัด 

4,128.- เฉพาะเจาะ
จง 

- ร้านศรีทอง 
ราคา 4,128.- 

- ร้านศรีทอง 
ราคา  4,128.- 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 

8 - จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง 19,175.- เฉพาะเจาะ
จง 

- บจ.แสงเพชรการค้า 
ราคา 19,175.- 

- บจ.แสงเพชรการค้า 
ราคา 19,175.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 

9 - จัดซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ โครงการ
สัตว์ปลอดโรคฯ 

19,500.- เฉพาะเจาะ
จง 

- หจก.เพชรนิธิพรซัพพลาย 
ราคา  19,500.- 

- หจก.เพชรนิธิพรซัพพลาย 
ราคา  19,500.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 

10 - จัดซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ โครงการ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

2,100.- เฉพาะเจาะ
จง 

- หจก.เพชรนิธิพรซัพพลาย 
ราคา 2,100.- 

- หจก.เพชรนิธิพรซัพพลาย 
ราคา 2,100.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 

11 - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์ตามโครงการ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

6,100.- เฉพาะเจาะ
จง 

- ร้าน ส.ว.โคราช 
ราคา 6,100.- 

- ร้าน ส.ว.โคราช 
ราคา 6,100.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 

12 - จ้างเหมาท าความสะอาดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ชีวาน เดือน มี.ค.2564 

9,000.- เฉพาะเจาะ
จง 

- นางมินตรา  ปั่นอ้าย 
ราคา  9,000.-  

- นางมินตรา  ปั่นอ้าย 
ราคา  9,000.- 

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 
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ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

13 - จ้างเหมาผู้ช่วยจัดท าแผนที่ภาษี 
เดือน มีนาคม 2564 

9,000.- เฉพาะเจาะ
จง 

- นางสาวแพรวพราว ยันตะพันธ์ 
ราคา 9,000.- 

- นางสาวแพรวพราว  
ยันตะพันธ์   
ราคา 9,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 

14 - จ้างหมาจัดท าป้ายโครงการส ารวจ
ข้อมูลประชากรสัตว์ฯ 

450.- เฉพาะเจาะ
จง 

- ร้าน เอ.พี.อิงค์เจ็ท 
ราคา 450.- 

- ร้าน เอ.พี.อิงค์เจ็ท 
ราคา 450.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 

15 - จ้างเหมาบริการส ารวจบันทึกข้อมูล
ประชากรสัตว์ฯ 

2,007.- เฉพาะเจาะ
จง 

- นายปั่น  นากุดนอก 
ราคา 2,007.- 

- นายปั่น  นากุดนอก 
ราคา  2,007.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 

16 - จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 
กองช่าง 

400.- เฉพาะเจาะ
จง 

- ร้านจีเอ็มคอมพิวเตอร์ 
ราคา 400.- 

- ร้านจีเอ็มคอมพิวเตอร์ 
ราคา 400.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 

17 - จ้างเหมาถ่ายเอกสารโครงการแผน
อัตราก าลังฯ 

1,041.- เฉพาะเจาะ
จง 

- ร้านสรศักดิ์ 
ราคา 1,041.- 

- ร้านสรศักดิ์ 
ราคา 1,041.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 

18 - จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการ
ขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรคฯ 

450.- เฉพาะเจาะ
จง 

- ร้าน เอ.พี.อิงค์เจ็ท 
ราคา 450.- 

- ร้าน เอ.พี.อิงค์เจ็ท 
ราคา 450.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 

19 - จ้างเหมาปริ้นเอกสาร ส านักปลัด 1,316.- เฉพาะเจาะ
จง 

- ร้านสรศักดิ์ 
ราคา 1,316.- 

- ร้านสรศักดิ์ 
ราคา 1,316.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 

20 - จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

450.- เฉพาะเจาะ
จง 

- ร้าน เอ.พี.อิงค์เจ็ท 
ราคา 450.- 

- ร้าน เอ.พี.อิงค์เจ็ท 
ราคา 450.- 

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 

21 - จ้างเหมาจัดหาอาหารว่าง อาหาร
กลางวัน โครงการป้องกันและรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

7,750.- เฉพาะเจาะ
จง 

- น.ส.อรวรรณ  คล่องชอบ 
ราคา  7,750.-  

- น.ส.อรวรรณ  คล่องชอบ 
ราคา  7,750.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 

22 - จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีน ระยะที่ 
1 

6,000.- เฉพาะเจาะ
จง 

- นายปั่น  นากุดนอก 
ราคา  6,000.- 

- นายปั่น  นากุดนอก 
ราคา  6,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 

23 - จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะ  กองช่าง 

17,200.- เฉพาะเจาะ
จง 

- นายพิทูล  แฟนพิมาย 
ราคา  17,200.- 

- นายพิทูล  แฟนพิมาย 
ราคา  17,200.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 

24 - จา้งโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
หมู่ 2 (บ้านดอนเขว้า-โนนบ้านจอก) 

310,600.- เฉพาะเจาะ
จง 

- หจก.บ้านขามรวมช่าง 
ราคา  310,500.- 

- หจก.บ้านขามรวมช่าง 
ราคา  310,500.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 

25 - จา้งโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
หมู่ 3 (สายสระโนนงิ้ว-ลาดยางนาครู
ชื่น) 

464,200.- เฉพาะเจาะ
จง 

- หจก.บ้านขามรวมช่าง 
ราคา  464,000.- 

- หจก.บ้านขามรวมช่าง 
ราคา  464,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 

26 - จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
หมู่ 4 (สายทิศเหนือบ้านติดล า
สะแทด) 

50,100.- เฉพาะเจาะ
จง 

- หจก.บ้านขามรวมช่าง 
ราคา 50,000.- 

- หจก.บ้านขามรวมช่าง 
ราคา  50,000.- 

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 
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ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

26 - จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
หมู่ 5 (สายสระประปา) 

121,100.- เฉพาะเจาะ
จง 

- หจก.บ้านขามรวมช่าง 
ราคา 121,000.- 

- หจก.บ้านขามรวมช่าง 
ราคา  121,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 

24 - จา้งโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
หมู่ 7 (สายบ้านนางสมมาตร) 

32,100.- เฉพาะเจาะ
จง 

- หจก.บ้านขามรวมช่าง 
ราคา  32,000.- 

- หจก.บ้านขามรวมช่าง 
ราคา  32,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 

25 - จา้งโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
หมู่ 7 (สายนาตาหยาด-บ้านยายพิษ) 

74,200.- เฉพาะเจาะ
จง 

- หจก.บ้านขามรวมช่าง 
ราคา  74,000.- 

- หจก.บ้านขามรวมช่าง 
ราคา  74,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 

26 - จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
หมู่ 7 (สายตามะกอก) 

55,600.- เฉพาะเจาะ
จง 

- หจก.บ้านขามรวมช่าง 
ราคา 55,600.- 

- หจก.บ้านขามรวมช่าง 
ราคา  55,600.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 

27 - จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
หมู่ 8 (สายคุ้มโนนทอง-โนนไผ่ใหญ่) 

457,000.- เฉพาะเจาะ
จง 

- หจก.บ้านขามรวมช่าง 
ราคา 457,000.- 

- หจก.บ้านขามรวมช่าง 
ราคา  457,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 

28 - จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
หมู่ 9 (สายละสะแทด-นานายกอบ) 

238,100.- เฉพาะเจาะ
จง 

- หจก.บ้านขามรวมช่าง 
ราคา 238,000.- 

- หจก.บ้านขามรวมช่าง 
ราคา  238,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 

29 - จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
หมู่ 1 (สายรอบที่สาธารณประโยชน์) 

247,300.- เฉพาะเจาะ
จง 

- หจก.ขามนวกิจการโยธา 
ราคา 247,000.- 

- หจก.ขามนวกิจการโยธา 
ราคา  247,000.- 

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 
 



-6- 

ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

30 - จ้างโครงการก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่าง 
(บ้านซาด-บ้านกระถิน) 

274,900.- เฉพาะเจาะ
จง 

- บจ. เค.เอส.การช่าง 5696 
ราคา 274,500.- 

- บจ. เค.เอส.การช่าง 5696 
ราคา  274,500.- 

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 
 
 


