
แบบ สขร.1

ลําดับ วงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื้อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันที่ของสัญญา

ท่ี (บาท) (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ของรถยนต 13,600.00              13,600.00     เฉพาะเจาะจง รานนครออโตแม็กซ รานนครออโตแม็กซ /13,600.- ราคาต่ําสุด CNTR-0149/63 ลว.3 ก.ย. 63

หมายเลขทะเบียน กง 876 นศ

2 จัดซื้อเครื่องแตงกายชุดฝกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 99,900.00              99,900.00     เฉพาะเจาะจง รานพรรณี รานพรรณ/ี99,900.- ราคาต่ําสุด CNTR-0150/63 ลว.11 ก.ย. 63

(อปพร.) ตามโครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันฝายพลเรือนเพ่ิมเติม

และฝกทบทวน อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ประจําป 2563 

3 จัดจางทําปายไวนิล  ตามโครงการฝกอบรมอาสาสมัคร 300.00                  300.00         เฉพาะเจาะจง รานตนเหรียงไวนิล รานตนเหรียงไวนิล/300.- ราคาต่ําสุด CNTR-0151/63  ลว.11 ก.ย. 63

4 จัดซื้อกระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการ 10,360.00              10,360.00     เฉพาะเจาะจง รานนองปณณ รานนองปณณ/10,360.- ราคาต่ําสุด CNTR-0152/63  ลว.11 ก.ย. 63

ฝกอบรมและวัสดุเครื่องเขียนฝกอบรม จํานวน 2 รายการ ตามโครงการฝกอบรม

อาสาสมัครปองกันฝายพลเรือนเพิ่มเติมและฝกทบทวน อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ประจําป 2563 

5 จัดจางทําวุฒิบัตร เอกสารและคูมือประกอบการอบรม 4,810.00 4,810.00 เฉพาะเจาะจง กรลดา กอปป แอนด กรลดา กอปป แอนด / 4,810.- ราคาต่ําสุด CNTR-0153/63  ลว.11 ก.ย. 63

ปริ้น

และฝกทบทวน อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ประจําป 2563 

6 ซื้อวัสดุฝกอบรม/ฝกปฏิบัติ จํานวน 5 รายการ 18,100.00              18,100.00     เฉพาะเจาะจง สถานีบริการ ชินกฤษ สถานีบริการ ชินกฤษ บริการ / ราคาต่ําสุด CNTR-0154/63 ลว.11 ก.ย. 63

บริการ

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ประจําป 2563 

7 จัดจางตกแตงสถานที่ฝกอบรม ตามโครงการ 6,800.00                6,800.00      เฉพาะเจาะจง นางสาววิภาวรรณ  จิระ นางสาววิภาวรรณ  จิระ/6,800.- ราคาต่ําสุด CNTR-0155/63 ลว.11 ก.ย. 63

ตามโครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันฝายพลเรือนเพ่ิมเติม และฝกทบทวน 

กันภัยฝายพลเรือน ประจําป 2563 จํานวน 1 งาน

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2563

องคการบริหารสวนตําบลเปลี่ยน

วันที่ 1 กันยายน 2563

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง

ปองกันฝายพลเรือนเพ่ิมเติมและฝกทบทวน อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ประจําป 2563 

จํานวน 2 รายการ ตามโครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันฝายพลเรือนเพ่ิมเติม

ฝกอบรมอาสาสมัครปองกันฝายพลเรือนและฝกทบทวน อาสาสมัครปอง



แบบ สขร.1

ลําดับ วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื้อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันที่ของสัญญา

ท่ี (บาท) (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

8 จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารวาง 23,100.00              23,100.00     เฉพาะเจาะจง นางวรรณะ  ณ นคร นางวรรณะ  ณ นคร/28,100.- ราคาต่ําสุด CNTR-0156/63  ลว.11 ก.ย. 63

ตามโครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันฝายพลเรือนและฝกทบทวน อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ประจําป 2563

9 จัดซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 3 รายการ 2,890.00                2,890.00      เฉพาะเจาะจง ราน ป.ปลาคาวัสดุ ราน ป.ปลาคาวัสด/ุ2,890.- ราคาต่ําสุด CNTR-0157/63 ลว.23 ก.ย. 63

10 จัดจางทําปายประชาสัมพันธโครงการพัฒนาศักยภาพ 450.00                  450.00         เฉพาะเจาะจง รานตนเหรียงไวนิล รานตนเหรียงไวนิล/450.- ราคาต่ําสุด CNTR-0158/63 ลว.25 ก.ย. 63

สถานที่ จํานวน 1 ปาย

11 จัดซื้อวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณในการจัดฝกอบรม 1,900.00                1,900.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ลิ้ม จี่ เซง หจก.ลิ้ม จี่ เซง/1,900.- ราคาต่ําสุด CNTR-0159/63 ลว.25 ก.ย. 63

โครงการพัฒนาศักยภาพของผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเปลี่ยน  

และศึกษาดูงานนอกสถานที่ จํานวน 2 รายการ

12 จางจัดทําคูมือประกอบการฝกอบรม โครงการพัฒนา 7,600.00                7,600.00      เฉพาะเจาะจง กรลดา กอปป แอนด กรลดา กอปป แอนด/7,600.- ราคาต่ําสุด CNTR-0160/63 ลว.25 ก.ย. 63

และศึกษาดูงานนอกสถานที่ จํานวน 1 รายการ

13 จางบํารุงรักษาและซอมแซมรถบรรทุกขยะ 6,520.00                6520.00 เฉพาะเจาะจง รานอนันชัยสิชลกลการ รานอนันชัยสิชลกลการ/6,520.- ราคาต่ําสุด CNTR-0161/63 ลว.25 ก.ย. 63

14 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 17 รายการ 20,000.00 20,000.00     เฉพาะเจาะจง เมืองคอน อีเล็คทรอนิคส เมืองคอน อีเล็คทรอนิคส/20,000.- ราคาต่ําสุด CNTR-0162/63 ลว.25 ก.ย. 63

15 จางโครงการขยายเขตทอเมนประปา บานหัวทุง 264,400.00             267,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.นครพงษภัณฑ หจก.นครพงษภัณฑการโยธา/ ราคาต่ําสุด CNTR-0163/63 ลว.29 ก.ย. 63

หมูที่ 9  ตําบลเปลี่ยน การโยธา 263,000.-

ศักยภาพของผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเปลี่ยน  

องคการบริหารสวนตําบลเปลี่ยน

หมายเลขครุภัณฑ 005-46-0001 หมายเลขทะเบียน 82-0229 นศ

วันที่ 1 กันยายน 2563

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง

และเครื่องดื่มสําหรับผูเขารับการฝกอบรม/วิทยากร/เจาหนาที่/ผูสังเกตการณ 

ผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเปลี่ยน และศึกษาดูงานนอก

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2563



แบบ สขร.1

ลําดับ วงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื้อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันที่ของสัญญา

ท่ี (บาท) (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

16 จางโครงการขยายเขตทอเมนประปา บานเขาทราย 467,400.00             471,900.00   เฉพาะเจาะจง หจก.นครพงษภัณฑ หจก.นครพงษภัณฑการโยธา/ ราคาต่ําสุด CNTR-0164/63 ลว.29 ก.ย. 63

หมูที่ 7  ตําบลเปลี่ยน การโยธา 466,000.-

17 จางโครงการกอสราง ปรับปรุงซอมสรางถนนคอนกรีต 477,100.00             471,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.นครพงษภัณฑ หจก.นครพงษภัณฑการโยธา/ ราคาต่ําสุด CNTR-0165/63  ลว.30 ก.ย. 63

เสริมเหล็กสายบางยูง หมูที่ 10 ตําบลเปลี่ยน การโยธา 470,000.-

18 จางเหมาโครงการกอสรางศาลาเอนกประสงค 392,000.00             383,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.นครพงษภัณฑ หจก.นครพงษภัณฑการโยธา/ ราคาต่ําสุด CNTR-0166/63  ลว.30 ก.ย. 63

บานวังหลวงใน หมูที่ 2 ตําบลเปลี่ยน การโยธา 383,000.-

19 จางเหมาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 265,600.00 262,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ชฎาการโยธาและ หจก.ชฎาการโยธาและกอสราง 33 ราคาต่ําสุด CNTR-0167/63  ลว.30 ก.ย. 63

สายนายชม - ดอนใคร หมูที่ 1 ตําบลเปลี่ยน กอสราง 33 262,000.-

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2563

องคการบริหารสวนตําบลเปลี่ยน

วันที่ 1 กันยายน 2563

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง


