
แบบ สขร.1

งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

ท่ี หรือจา้ง(บาท) (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จดัซ้ือน ้ามนั สนง.ปลดั 100,000.00              100,000.00              เฉพาะเจาะจง หจก.ประกอบกิจปิโตรเลียม หจก.ประกอบกิจปิโตรเล่ียม/100,000 ราคาต ่าสุด CNTR-0001/63  ลว.1 ต.ค.62

2 จดัซ้ือน ้ามนั กองคลงั 10,000.00                10,000.00                เฉพาะเจาะจง นางสายรวง คิดดี นางสายรวง คิดดี/10,000 ราคาต ่าสุด CNTR-0002/63  ลว.1 ต.ค.62

3 จดัซ้ือน ้ามนักองช่าง 100,000.00              100,000.00              เฉพาะเจาะจง หจก.ประกอบกิจปิโตรเลียม หจก.ประกอบกิจปิโตรเล่ียม/100,000 ราคาต ่าสุด CNTR-0003/63  ลว.1 ต.ค.62

4 จดัว้ือน ้ามนัไฮโดรลิค 36,000.00                36,000.00                เฉพาะเจาะจง อนนัตชยัสิชลกลการ อนนัตชยัสิชลกลการ/36,000 ราคาต ่าสุด CNTR-0004/63  ลว.1 ต.ค.62

5 จดัซ้ือน ้ามนัตดัหญา้ 12,000.00                12,000.00                เฉพาะเจาะจง นางสายรวง คิดดี นางสายรวง คิดดี/12,000 ราคาต ่าสุด CNTR-0005/63  ลว.1 ต.ค.62

6
จา้งเหมาปฏิบติัขอ้มูลท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง(แผนท่ีภาษี) 108,000.00              108,000.00              เฉพาะเจาะจง นายไกรกฤษฎา ถูวะการ นายไกรกฤษฎา/108,000

ราคาต ่าสุด
CNTR-0006/63  ลว.1 ต.ค.62

7

จา้งเหมาส ารวจขอ้มูลท่ีดินและ
ส่ิงปลูกสร้าง(แผนท่ีภาษี) 108,000.00              108,000.00              เฉพาะเจาะจง นายโกสินทร์ ราชฤทธ์ิ นายโกสินทร์ ราชฤทธ์ิ/108,000 ราคาต ่าสุด

CNTR-0007/63  ลว.1 ต.ค.62

8

จา้งเหมาส ารวจขอ้มูลท่ีดินและ
ส่ิงปลูกสร้าง(แผนท่ีภาษี) 108,000.00              108,000.00              เฉพาะเจาะจง นายสราวฒิุ สมจิตร นายสราวฒิุ สมจิตร/108,000 ราคาต ่าสุด

CNTR-0008/63  ลว.1 ต.ค.62

9 จา้งเหมา ผช.จนท.พสัดุ 108,000.00              108,000.00              เฉพาะเจาะจง น.ส.กิตติมา ศรีใหม่ น.ส.กิตติมา ศรีใหม่/108,000 ราคาต ่าสุด CNTR-0009/63  ลว.1 ต.ค.62

10 จา้งเหมาบุคคลปฏิบติังานการแผนฉุกเฉิน 439,200.00              439,200.00              เฉพาะเจาะจง วา่ท่ีร.ต.ฐพรหมพร ช่างคิด วา่ท่ีร.ต.ฐพรหมพร ช่างคิด/439,200 ราคาต ่าสุด CNTR-0010/63  ลว.1 ต.ค.62

11

ต่อสญัญาให้เช่าบริการเช่าพ้ืนท่ีจดัเก็บ
เวบ็
ไซตร์ายปี

10,000.00                10,000.00                เฉพาะเจาะจง บจก. ซีเจบี บจก.ซีเจบี/10,000 ราคาต ่าสุด CNTR-0011/63  ลว.1 ต.ค.62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยน

วนัที ่1  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562



12
จา้งเหมาท าความสะอาดดูแลศพด.อบต.
เปล่ียน 108,000.00              108,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสุลีวลัย ์แกว้นพรัตน์ นางสุลีวลัย ์แกว้นพรัตน์/108,000 ราคาต ่าสุด

CNTR-0012/63  ลว.1 ต.ค.62

14 จา้งเหมาเตน้แอโรบิค 42,000.00                42,000.00                เฉพาะเจาะจง น.ส.อินทิรา ชูญาติ น.ส.อินทิรา ชูญาติ/42,000 ราคาต ่าสุด CNTR-0013/63  ลว.1 ต.ค.62

15 จา้งเหมาตดัหญา้ 2ขา้งทาง 108,000.00              10,800.00                เฉพาะเจาะจง นายนิคม พงษส์ถิตย์ นายนิคม พงษส์ถิตย/์108,000 ราคาต ่าสุด CNTR-0014/63  ลว.1 ต.ค.62

16 จา้งเหมาจดัเก็บขยะมูลฝอย 108,000.00              108,000.00              เฉพาะเจาะจง นายโสภณ แซ่ฉิม นายโสภณ แซ่ฉิม/108,000 ราคาต ่าสุด CNTR-0015/63  ลว.1 ต.ค.62

17

เปล่ียนถ่านน ้ามนัเคร่ือง
 ไส้กรองรถบรรทุกขยะ 2,430.00                  2,430.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านท่าหินการยางและรถยก ร้านท่าหินการยางและรถยก/2,430 ราคาต ่าสุด

CNTR-0016/63  ลว.10 ต.ค.62

18 จา้งบริการท าความสะอาดฯ 22,935.00                22,935.00                เฉพาะเจาะจง น.ส.รัชนี ณ นคร น.ส.รัชนี ณ นคร/22,935 ราคาต ่าสุด CNTR-0017/63  ลว.11 ต.ค.62

19 จา้งซ่อมรถกง 876 นศ. 36,820.00                36,820.00                เฉพาะเจาะจง ร้าน ช.รุ่งเรืองเซอร์วิส ร้าน ช. รุ่งเรืองเซอร์วิส/36,820 ราคาต ่าสุด CNTR-0018/63  ลว.11 ต.ค.62

18 จดัซ้ือวสัดุแบบพิมพโ์รงพิมพ ์กองคลงั 3,700.00                  3,700.00                  เฉพาะเจาะจง โรงพิมพอ์าสารักษาดินแดน โรงพิมพอ์าสารักษาดินแดน/3,700 ราคาต ่าสุด CNTR-0019/63  ลว.21 ต.ค.62

19 จดัซ้ือวสัดุแบบพิมพโ์รงพิมพ ์ 1,402.00                  1,402.00                  เฉพาะเจาะจง โรงพิมพอ์าสารักษาดินแดน โรงพิมพอ์าสารักษาดินแดน/1,402 ราคาต ่าสุด CNTR-0019/63  ลว.21 ต.ค.62


