
แบบ สขร.1

ลําดับ วงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื้อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันที่ของสัญญา

ท่ี (บาท) (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับตัดหญา 2 ขางทาง 12,000.00              12,000.00     เฉพาะเจาะจง รานชินกฤต บริการ รานชินกฤต บริการ /12,000.- ราคาต่ําสุด CNTR-0001/64 ลว.1 ต.ค. 64

2 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประจําปงบประมาณ 100,000.00             100,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ประกอบกิจปโตรเลียม หจก.ประกอบกิจปโตรเลียม/ ราคาต่ําสุด CNTR-0002/64 ลว.1 ต.ค. 64

พ.ศ.2564 (กองชาง) 100,000.-

3 จัดซื้อน้ํามันจารบีและน้ํามันไฮดรอลิค ประจําปงบประมาณ 30,000.00              30,000.00     เฉพาะเจาะจง รานอนันชัยสิชลกลการ รานอนันชัยสิชลกลการ/30,000.- ราคาต่ําสุด CNTR-0003/64 ลว.1 ต.ค. 64

พ.ศ.2564

4 จางเหมาบริการตัดหญา พรอมดูแลรักษาความสะอาด 108,000.00             108,000.00   เฉพาะเจาะจง นายนิคม  พงษสถิตย นายนิคม  พงษสถิตย/108,000.- ราคาต่ําสุด CNTR-0004/64 ลว.1 ต.ค. 64

2 ขางทาง ถนนสายบานหิน - เขาทราย

5 จางเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกเททายตดิตั้งเครน 108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกรัตน  ยุติธรรม นายเอกรัตน  ยุติธรรม/108,000.- ราคาต่ําสุด CNTR-0005/64 ลว.1 ต.ค. 64

ไฮดรอลิค พรอมกระเชาซอมไฟฟา ชนิด 6 ลอ

ปงบประมาณ 2564

6 จางเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจําปงบประมาณ 108,000.00             108,000.00   เฉพาะเจาะจง นายโสภณ  แซฉิม นายโสภณ  แซฉิม/108,000.- ราคาต่ําสุด CNTR-0006/64 ลว.1 ต.ค. 64

2564

7 จางเหมาผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี 108,000.00             108,000.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติมา  ศรีใหม นางสาวกิตติมา  ศรีใหม/108,000.- ราคาต่ําสุด CNTR-0007/64 ลว.1 ต.ค. 64

8 จางเหมาสํารวจขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 108,000.00             108,000.00   เฉพาะเจาะจง นายศราวุฒิ  สมจิตร นายศราวุฒิ  สมจิตร/108,000.- ราคาต่ําสุด CNTR-0008/64 ลว.1 ต.ค. 64

ในระบบ LTAX GIS และ LTAX 3000 ตามโครงการสํารวจ

และปรับปรุงระบบขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสินในระบบ LTAX GIS และ LTAX 3000

ถนนสายบานหิน - เขาทราย ตลอดสาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2563

องคการบริหารสวนตําบลเปลี่ยน

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง



แบบ สขร.1

ลําดับ วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื้อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี (บาท) (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

9 จางเหมาสํารวจขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 108,000.00             108,000.00   เฉพาะเจาะจง นายโกสนิทร  ราชฤทธิ์ นายโกสินทร  ราชฤทธิ/์108,000.- ราคาต่ําสุด CNTR-0009/64 ลว.1 ต.ค. 64

ในระบบ LTAX GIS และ LTAX 3000 ตามโครงการสํารวจ

และปรับปรุงระบบขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสินในระบบ LTAX GIS และ LTAX 3000

10 จางเหมาปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 108,000.00             108,000.00   เฉพาะเจาะจง นายไกรกฤษฎา  ถูวะการ นายไกรกฤษฎา  ถูวะการ/108,000.- ราคาต่ําสุด CNTR-0010/64 ลว.1 ต.ค. 64

ในระบบ LTAX GIS และ LTAX 3000 ตามโครงการสํารวจ

และปรับปรุงระบบขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสินในระบบ LTAX GIS และ LTAX 3000

11 เชาตอสัญญาการใหบริการเชาพื้นที่จัดเก็บเวบไซตรายป 10,000.00              10,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.ซีเจ เวิลด คอมมิวนิเคช่ัน บ.ซีเจ เวิลด คอมมิวนิเคช่ัน จก./ ราคาต่ําสุด CNTR-0011/64 ลว.1 ต.ค. 64

และตออายุโดเมนเนมรายป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 จก. 10,000.-

12 จางเหมาผูนําเตนออกกําลังกาย (แอโรบิค) ตามโครงการ 31,300.00              31,300.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวอินทิรา  ชูญาติ นางสาวอินทิรา  ชูญาต/ิ31,300.- ราคาต่ําสุด CNTR-0012/64 ลว.1 ต.ค. 64

สงเสริมการออกกําลังกาย (แอโรบิค) ขององคการบริหาร

สวนตําบลเปลี่ยน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

13 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประจําปงบประมาณ 100,000.00             100,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ประกอบกิจปโตรเลียม หจก.ประกอบกิจปโตรเลียม/ ราคาต่ําสุด CNTR-0013/64 ลว.1 ต.ค. 64

พ.ศ.2564 (สํานักปลัด) 100,000.-

14 เชาเครื่องถายเอกสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 42,000.00              42,000.00     เฉพาะเจาะจง กรลดา กอปป แอนด ปริ้น กรลดา กอปป แอนด ปริ้น/42,000.- ราคาต่ําสุด CNTR-0014/64 ลว.1 ต.ค. 64

15 จางเหมาบุคลากรปฏิบัติงานการแพทยฉุกเฉิน ตามโครงการ 438,000.00             438,000.00   เฉพาะเจาะจง นายทรงศกัดิ์  คงศาลา นายทรงศักดิ์  คงศาลา/438,000.- ราคาต่ําสุด CNTR-0015/64 ลว.1 ต.ค. 64

บริการระบบการแพทยฉุกเฉินขององคการบริหารสวน

ตําบลเปลี่ยน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2563
องคการบริหารสวนตําบลเปลี่ยน

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563



แบบ สขร.1

ลําดับ วงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื้อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันที่ของสัญญา

ท่ี (บาท) (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

16 จางเหมาบริการแมบานทําความสะอาดของศนูยพัฒนา 108,000.00             108,000.00   เฉพาะเจาะจง นางสุลวีัลย  แกวนพรัตน นางสุลีวัลย  แกวนพรัตน/108,000.- ราคาต่ําสุด CNTR-0016/64 ลว.1 ต.ค. 64

เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลเปลี่ยน ประจําปงบ

ประมาณ พ.ศ.2564

17 จางเหมาบริการผูชวยครูผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 108,000.00             108,000.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวสุจารี  พุทธโชติ นางสาวสุจารี  พุทธโชต/ิ108,000.- ราคาต่ําสุด CNTR-0017/64 ลว.1 ต.ค. 64

18 จางเหมาบริการผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทา 108,000.00             108,000.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวนัยนา  สุขสวัสดิ์ นางสาวนัยนา  สุขสวัสดิ/์108,000.- ราคาต่ําสุด CNTR-0018/64 ลว.1 ต.ค. 64

สาธารณภัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

19 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (ของกองคลัง) 10,000.00              10,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ประกอบกิจปโตรเลียม หจก.ประกอบกิจปโตรเลียม/10,000.- ราคาต่ําสุด CNTR-0019/64 ลว.1 ต.ค. 64

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

20 จางเหมาโครงการกอสรางถนน คสล.รหัสทางหลวงทองถ่ิน 238,700.00             241,400.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ชฎาการโยธาและ หจก.ชฎาการโยธาและกอสราง 33/ ราคาต่ําสุด CNTR-0020/64 ลว.8 ต.ค. 64

หมายเลข นศ.ถ.150-10 สายวัดเหลียน - คูขุด หมูที่ 5 กอสราง 33 238,700.-

ตําบลเปลี่ยน

21 จางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหาตน 413,400.00             418,100.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ชฎาการโยธาและ หจก.ชฎาการโยธาและกอสราง 33/ ราคาต่ําสุด CNTR-0021/64 ลว.8 ต.ค. 64

หมูที่ ๘ ตําบลเปลี่ยน กอสราง 33 413,400.-

22 จัดจางทําปายไวนิลประชาสัมพันธ "ชีวิตวิถีใหม ขับขี่ปลอด 900.00                  900.00         เฉพาะเจาะจง รานตนเหรียงไวนิล รานตนเหรียงไวนิล/900.- ราคาต่ําสุด CNTR-0022/64 ลว.12 ต.ค. 64

ภัยไรอุบัติเหต"ุ

องคการบริหารสวนตําบลเปลี่ยน

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง

องคการบริหารสวนตําบลเปลี่ยน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2563


