
แบบ  สขร. 1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

1 
 
 

- จัดซื้อน้ำมันรถยนต์ ส่วนกลาง 
ประจำเดือน เมษายน 2564 

 

7,920.- 
 

เฉพาะเจาะ
จง 

- หจก.ทีพีบี ออยล์  
ราคา  7,920.-  

- หจก.ทีพีบี ออยล์ 
ราคา  7,920.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด 

2 - จัดซื้อหนังสือพิมพ์ เมษายน 2564 600.- เฉพาะเจาะ
จง 

- โรงพิมพ์สุนทร 
ราคา 600.- 
 

- โรงพิมพ์สุนทร 
ราคา  600.- 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด 

3 - จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ สำนักปลัด 

18,120.- เฉพาะเจาะ
จง 

- ร้านเงินแท้เภสัช 
     ราคา 18,120.- 

- ร้านเงินแท้เภสัช 
      ราคา 18,120.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด 

4 - จัดซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมบำรุง
ทรัพย์สิน สำนักปลัด 

21,144.- เฉพาะเจาะ
จง 

- หจก.อังครงค์รักษ์พาณิชย ์
     ราคา 21,144.- 

- หจก.อังครงค์รักษ์พาณิชย ์
     ราคา 21,144.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด 

5 - จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ชีวาน เดือนเม.ย.2564 

9,000.- เฉพาะเจาะ
จง 

- นางมินตรา  ป่ันอ้าย 
ราคา  9,000.-  

- นางมินตรา  ป่ันอ้าย 
ราคา  9,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด 

            ผู้จัดทำ           ผู้ตรวจทาน          ตรวจถูกต้องแล้ว                              ตรวจถูกต้องแล้ว 
(ลงชื่อ) ธธนพร  สันพิมายนพร  สันพิ (ลงชื่อ) พิไลวรรณ ฉายพมิายมาย       (ลงชื่อ) มรกฎ  ประทัพวงศ์พวงศ ์  (ลงชื่อ)     อาทิตย์  สนิทบุญ อาทิตย์  สนิทบุ                   
       (นางสาวธนพร  สันพิมาย)         (นางพิไลวรรณ  ฉายพิมาย)      (นายมรกฎ  ประทพัวงศ์)    (นายอาทิตย์  สนิทบุญ) 
  นักวิชาการพัสดุ    ผู้อำนวยการกองคลัง        ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน      นายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลชีวาน 
 



-2- 

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

6 - จ้างเหมาผู้ช่วยจัดทำแผนที่ภาษี 
เดือน เม.ย. 2564 

9,000.- เฉพาะเจาะ
จง 

- นางสาวแพรวพราว ยันตะพันธ์ 
ราคา 9,000.- 

- นางสาวแพรวพราว  
ยันตะพันธ์   
ราคา 9,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด 

7 - จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ สงกรานต์ 

900.- เฉพาะเจาะ
จง 

- ร้านเอ.พี.อิงค์เจ็ท 
ราคา 900.- 

- ร้านเอ.พี.อิงค์เจ็ท 
ราคา 900.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด 

8 - จ้างเหมาจัดสถานที่ด่านชุมชน  16,800.- เฉพาะเจาะ
จง 

- นายป่ัน  นากุดนอก 
ราคา 16,800.- 

- นายป่ัน นากุดนอก 
ราคา 16,800.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด 

9 - จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการเวที
ประชาคมหมู่บ้าน 

450.- เฉพาะเจาะ
จง 

- ร้านเอ.พี.อิงค์เจ็ท 
ราคา  450.- 

- ร้านเอ.พี.อิงค์เจ็ท 
ราคา 450.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด 

10 - จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน
ส่วนประกอบอาคาร 

20,000.- เฉพาะเจาะ
จง 

- นายวันชัย สีสุข 
ราคา 20,000.- 

- นายวันชัย สีสุข 
ราคา 20,000.-  

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด 

11 - จ้างเหมาจัดทำตรายาง กอง
สวัสดิการสังคม 

300.- เฉพาะเจาะ
จง 

- ร้านศรีทอง 
ราคา 300.- 

- ร้านศรีทอง 
ราคา 300.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด 

 
            ผู้จัดทำ           ผู้ตรวจทาน          ตรวจถูกต้องแล้ว                              ตรวจถูกต้องแล้ว 
 
(ลงชื่อ) ธธนพร  สันพิมายนพร  สันพิ (ลงชื่อ) พิไลวรรณ ฉายพมิายมาย       (ลงชื่อ) มรกฎ  ประทัพวงศ์พวงศ ์  (ลงชื่อ)     อาทิตย์  สนิทบุญ อาทิตย์  สนิทบุ                   
      (นางสาวธนพร  สันพิมาย)         (นางพิไลวรรณ  ฉายพิมาย)      (นายมรกฎ  ประทพัวงศ์)    (นายอาทิตย์  สนิทบุญ) 
  นักวิชาการพัสดุ    ผู้อำนวยการกองคลัง        ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน      นายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลชีวาน 
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ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

13 - โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกหมู่ที ่3 
สายถนนลาดยาง-ถนนโนนไม้ไผ่ 

390,400.- เฉพาะเจาะ
จง 

- หจก.บ้านขามรวมช่าง 
ราคา 390,000.- 

หจก.บ้านขามรวมช่าง 
ราคา 390,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด 

 
            ผู้จัดทำ           ผู้ตรวจทาน          ตรวจถูกต้องแล้ว                              ตรวจถูกต้องแล้ว 
 
(ลงชื่อ) ธธนพร  สันพิมายนพร  สันพิ (ลงชื่อ) พิไลวรรณ ฉายพมิายมาย       (ลงชื่อ) มรกฎ  ประทัพวงศ์พวงศ ์  (ลงชื่อ)     อาทิตย์  สนิทบุญ อาทิตย์  สนิทบุ                   
      (นางสาวธนพร  สันพิมาย)         (นางพิไลวรรณ  ฉายพิมาย)      (นายมรกฎ  ประทพัวงศ์)    (นายอาทิตย์  สนิทบุญ) 
  นักวิชาการพัสดุ    ผู้อำนวยการกองคลัง        ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน      นายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลชีวาน 

 


