
หนา้ที ่1 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,000.00      4,000.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายสง่า  เช้ือกุดรู 4,000.00          นายสง่า  เช้ือกุดรู ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,000.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 1/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 1 ต.ค. 62
#REF! #REF!

2 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,000.00      4,000.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายสุชาติ  ทองเรียง 4,000.00          นายสุชาติ  ทองเรียง ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,000.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 2/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 1 ต.ค. 62
#REF! #REF!

3 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,000.00      4,000.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายดุลย์  แสนล า 4,000.00          นายดุลย์  แสนล า ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,000.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 3/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 1 ต.ค. 62

#REF! #REF!

4 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,200.00      4,200.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายบุญเลิศ  ฝ่ายจันทร์ 4,200.00          นายบุญเลิศ  ฝ่ายจันทร์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,200.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 4/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 1 ต.ค. 62

#REF! #REF!

5 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,200.00      4,200.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายติ   จันทร์เขต 4,200.00          นายติ   จันทร์เขต ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,200.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 5/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 1 ต.ค. 62

#REF! #REF!

6 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,200.00      4,000.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายกฤษดา  ทนเล 4,200.00          นายกฤษดา  ทนเล ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,200.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 6/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 1 ต.ค. 62

#REF! #REF!

7 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,200.00      4,200.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายสมิต  ประเสริฐสังค์ 4,200.00          นายสมิต  ประเสริฐสังค์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน #REF! 4,200.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 7/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 1 ต.ค. 62

#REF! #REF!

วันท่ี  31   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2562

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนองบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น



หนา้ที ่2 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

วันท่ี  31   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2562

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนองบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น

8 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,200.00      4,200.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายบุญชู   พรรณา 4,200.00          นายบุญชู   พรรณา ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,200.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 8/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 1 ต.ค. 62

#REF! #REF!

9 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,200.00      4,200.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายณรงค์   นาอุดม 4,200.00          นายณรงค์   นาอุดม ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,200.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 9/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 1 ต.ค. 62

#REF! #REF!

10 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลทรัพย์สินและสถานท่ี 5,400.00      5,400.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายอนงค์  ไชยวงษ์ 5,400.00          นายอนงค์  ไชยวงษ์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

ราชการ ศพด.บ้านหนองแขม #REF! 5,400.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 10/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 1 ต.ค. 62

#REF! #REF!

11 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลทรัพย์สินและสถานท่ี 5,400.00      5,400.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายบรรพจน์  สีหะครัง 5,400.00          นายบรรพจน์  สีหะครัง ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

ราชการ ศพด.บ้านนาจาน #REF! 5,400.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 11/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 1 ต.ค. 62

#REF! #REF!

12 จ้างเหมาบริการแม่บ้านท าความสะอาด 6,200.00      6,200.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นางอุไรรัก  วัฒนะบุตร 6,200.00          นางอุไรรัก  วัฒนะบุตร ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

ดูแลส านักงาน #REF! 6,200.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 12/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 1 ต.ค. 62

#REF! #REF!

13 จ้างเหมาบริการพนักงานประจ ารถ 7,000.00      7,000.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายถวิล  สุขก าเนิด 7,000.00          นายถวิล  สุขก าเนิด ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

บรรทุกขยะ #REF! 7,000.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 13/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 1 ต.ค. 62

#REF! #REF!

14 จ้างเหมาบริการพนักงานประจ ารถ 7,000.00      7,000.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายนิคม   คุ้มเหล่ายูง 7,000.00          นายนิคม   คุ้มเหล่ายูง ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

บรรทุกขยะ #REF! 7,000.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 14/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 1 ต.ค. 62

#REF! #REF!



หนา้ที ่3 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

วันท่ี  31   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2562

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนองบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น

15 จ้างเหมาบริการพนักงานประจ ารถ 7,000.00      7,000.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายทองค า  พันตัน 7,000.00          นายทองค า  พันตัน ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

บรรทุกขยะ #REF! 7,000.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 15/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 1 ต.ค. 62

#REF! #REF!

16 จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียนท่ียากจน 10,000.00    10,000.00      เฉพาะเจาะจง ̶ นายม้วน  ทันทะ 10,000.00        นายม้วน  ทันทะ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

ยากไร้ มาเรียนท่ี บ้านหนองแขม #REF! 10,000.00                         ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 16/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 1 ต.ค. 62

#REF! #REF!

17 จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียนท่ียากจน 11,000.00    11,000.00      เฉพาะเจาะจง ̶ นายณรงค์  นาอุดม 11,000.00        นายณรงค์  นาอุดม ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

ยากไร้ มาเรียนท่ี ศพด.บ้านนาจาน #REF! 11,000.00                         ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 17/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 1 ต.ค. 62

#REF! #REF!

18 ซ้ือบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 50,846.00    50,846.00      เฉพาะเจาะจง ̶ บ.กสท.โทรคมนาคม จ ากัด 50,846.40        บ.กสท.โทรคมนาคม จ ากัด ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

ส านักงาน อบต.แวงน้อย #REF! 50,846.40                         ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 1/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 1 ต.ค. 62

#REF! #REF!

19 ซ้ือบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 7,575.60      7,575.60       เฉพาะเจาะจง ̶ บ.ทริปเปิลทีอินเตอร์เน็ต 7,575.60          บ.ทริปเปิลทีอินเตอร์เน็ต ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน #REF! 7,575.60                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 2/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 1 ต.ค. 62

#REF! #REF!

20 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร -              -               เฉพาะเจาะจง ̶ บ.ชัยภูมิก๊อปป้ี จ ากัด -                  บ.ชัยภูมิก๊อปป้ี จ ากัด ราคาโดยอ้างอิงจาก บันทึก เช่า

ใช้ในส านักงาน อบต.แวงน้อย #REF! -                                   ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 2/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 1 ต.ค. 62

#REF! #REF!

21 จ้างจัดท าพวงมาลาดอกไม้สด 1,000.00      1,000.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นางพฤติวรรณ ประภาการ 1,000.00          นางพฤติวรรณ ประภาการ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

วันคล้ายวันสวรรคต ร. 9 #REF! 1,000.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 18/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 11 ต.ค. 62

#REF! #REF!



หนา้ที ่4 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

วันท่ี  31   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2562

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนองบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น

22 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ส านักปลัด 735.00         735.00          เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านเหรียญชัยวัสดุ 735.00             ร้านเหรียญชัยวัสดุ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

จ านวน 4 รายการ #REF! 735.00                              ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 4/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 15 ต.ค. 62

#REF! #REF!

23 จัดซ้ือวัสุคอมพิวเตอร์ ส านักปลัด 1,500.00      1,500.00       เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านด็ดีคอมพิวเตอร์ 1,500.00          ร้านด็ดีคอมพิวเตอร์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

จ านวน 8 รายการ #REF! 1,500.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 5/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 16 ต.ค. 62

#REF! #REF!

24 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส านักปลัด 500.00         500.00          เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านด็ดีคอมพิวเตอร์ 500.00             ร้านด็ดีคอมพิวเตอร์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

ทะเบียน 416-57-0026 #REF! 500.00                              ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 19/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 17 ต.ค. 62

#REF! #REF!

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 265,800.00   265,000.00    เฉพาะเจาะจง ̶ หจก.สวรรค์ส่งมาเกิด 264,000.00       หจก.สวรรค์ส่งมาเกิด ราคาโดยอ้างอิงจาก สัญญา จ้าง

รอบบ้าน บ้านดอนหัน หมู่ 2 #REF! 263,000.00                        ผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 1/63

#REF! #REF! ลว 17 ต.ค. 62

#REF! #REF!

26 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 104,100.00   104,000.00    เฉพาะเจาะจง ̶ หจก.สวรรค์ส่งมาเกิด 102,000.00       หจก.สวรรค์ส่งมาเกิด ราคาโดยอ้างอิงจาก สัญญา จ้าง

โนนป่าแต้ บ้านกุดรู หมู่ท่ี 4 #REF! 100,000.00                        ผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 2/63

#REF! #REF! ลว 17 ต.ค. 62

#REF! #REF!

27 จ้างจัดท าพวงมาลาดอกไม้สด 1,000.00      1,000.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นางพฤติวรรณ ประภาการ 1,000.00          นางพฤติวรรณ ประภาการ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

วันปิยะมหาราช #REF! 1,000.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 20/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 22 ต.ค. 62

#REF! #REF!

28 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ 2,900.00      2,900.00       เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านด็ดีคอมพิวเตอร์ 2,900.00          ร้านด็ดีคอมพิวเตอร์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

ครุภัณฑ์เลขท่ี 416-54-0013 #REF! 2,900.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 21/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 ต.ค. 62

#REF! #REF!



หนา้ที ่5 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

วันท่ี  31   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2562

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนองบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น

29 ซ้ืออาหารเสริม(นม) ให้เด็กนักเรียน ศพด. 21,970.62    21,970.62      เฉพาะเจาะจง ̶ วิทยาลัยเกษตรฯ 21,970.62        วิทยาลัยเกษตรฯ ราคาโดยอ้างอิงจาก สัญญา ซ้ือ

ในสังกัดอบต.แวงน้อย จ านวน 2 แห่ง #REF! 21,970.62                         ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 1/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ต.ค. 62

#REF! #REF!

30 ซ้ืออาหารเสริม(นม) ให้เด็กนักเรียน สพฐ. 30,123.24    30,123.24      เฉพาะเจาะจง ̶ วิทยาลัยเกษตรฯ 30,123.24        วิทยาลัยเกษตรฯ ราคาโดยอ้างอิงจาก สัญญา ซ้ือ

ในพ้ืนท่ี อบต.แวงน้อย จ านวน 4 แห่ง #REF! 30,123.24                         ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 2/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ต.ค. 62

#REF! #REF!

31 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,000.00      4,000.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายสง่า  เช้ือกุดรู 4,000.00          นายสง่า  เช้ือกุดรู ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,000.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 22/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ต.ค. 62

#REF! #REF!

32 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,000.00      4,000.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายสุชาติ  ทองเรียง 4,000.00          นายสุชาติ  ทองเรียง ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,000.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 23/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ต.ค. 62

#REF! #REF!

33 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,000.00      4,000.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายดุลย์  แสนล า 4,000.00          นายดุลย์  แสนล า ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,000.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 24/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ต.ค. 62

#REF! #REF!

34 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,000.00      4,000.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายบุญเลิศ  ฝ่ายจันทร์ 4,000.00          นายบุญเลิศ  ฝ่ายจันทร์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,000.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 25/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ต.ค. 62

#REF! #REF!

35 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,000.00      4,000.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายติ   จันทร์เขต 4,000.00          นายติ   จันทร์เขต ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,000.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 26/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ต.ค. 62

#REF! #REF!



หนา้ที ่6 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

วันท่ี  31   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2562

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนองบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น

36 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,000.00      4,000.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายกฤษดา  ทนเล 4,000.00          นายกฤษดา  ทนเล ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,000.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 27/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ต.ค. 62

#REF! #REF!

37 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,000.00      4,000.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายสมิต  ประเสริฐสังค์ 4,000.00          นายสมิต  ประเสริฐสังค์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน #REF! 4,000.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 28/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ต.ค. 62

#REF! #REF!

38 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,000.00      4,000.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายบุญชู   พรรณา 4,000.00          นายบุญชู   พรรณา ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,000.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 29/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ต.ค. 62

#REF! #REF!

39 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,000.00      4,000.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายณรงค์   นาอุดม 4,000.00          นายณรงค์   นาอุดม ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,000.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 30/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ต.ค. 62

#REF! #REF!

40 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลทรัพย์สินและสถานท่ี 5,400.00      5,400.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายอนงค์  ไชยวงษ์ 5,400.00          นายอนงค์  ไชยวงษ์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

ราชการ ศพด.บ้านหนองแขม #REF! 5,400.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 31/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ต.ค. 62

#REF! #REF!

41 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลทรัพย์สินและสถานท่ี 5,400.00      5,400.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายบรรพจน์  สีหะครัง 5,400.00          นายบรรพจน์  สีหะครัง ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

ราชการ ศพด.บ้านนาจาน #REF! 5,400.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 32/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ต.ค. 62

#REF! #REF!

42 จ้างเหมาบริการแม่บ้านท าความสะอาด 6,200.00      6,200.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นางอุไรรัก  วัฒนะบุตร 6,200.00          นางอุไรรัก  วัฒนะบุตร ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

ดูแลส านักงาน #REF! 6,200.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 33/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ต.ค. 62

#REF! #REF!



หนา้ที ่7 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

วันท่ี  31   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2562

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนองบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น

43 จ้างเหมาบริการพนักงานประจ ารถ 7,000.00      7,000.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายถวิล  สุขก าเนิด 7,000.00          นายถวิล  สุขก าเนิด ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

บรรทุกขยะ #REF! 7,000.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 34/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ต.ค. 62

#REF! #REF!

44 จ้างเหมาบริการพนักงานประจ ารถ 7,000.00      7,000.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายนิคม   คุ้มเหล่ายูง 7,000.00          นายนิคม   คุ้มเหล่ายูง ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

บรรทุกขยะ #REF! 7,000.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 35/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ต.ค. 62

#REF! #REF!

45 จ้างเหมาบริการพนักงานประจ ารถ 7,000.00      7,000.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายทองค า  พันตัน 7,000.00          นายทองค า  พันตัน ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

บรรทุกขยะ #REF! 7,000.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 36/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ต.ค. 62

#REF! #REF!

46 จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียนท่ียากจน 10,000.00    10,000.00      เฉพาะเจาะจง ̶ นายม้วน  ทันทะ 10,000.00        นายม้วน  ทันทะ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

ยากไร้ มาเรียนท่ี บ้านหนองแขม #REF! 10,000.00                         ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 37/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ต.ค. 62

#REF! #REF!

47 จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียนท่ียากจน 11,000.00    11,000.00      เฉพาะเจาะจง ̶ นายณรงค์  นาอุดม 11,000.00        นายณรงค์  นาอุดม ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

ยากไร้ มาเรียนท่ี ศพด.บ้านนาจาน #REF! 11,000.00                         ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 38/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ต.ค. 62

#REF! #REF!


