
หนา้ที ่1 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน กองช่ำง 3,010.00      3,010.00        เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนกิตติรวมภัณฑ์ 3,010.00          ร้ำนกิตติรวมภัณฑ์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

จ ำนวน 3 รำยกำร #REF! 3,010.00                            รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 25/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 3 ก.พ. 63

#REF! #REF!

2 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน กองคลัง 8,654.00      8,654.00        เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนกิตติรวมภัณฑ์ 8,654.00          ร้ำนกิตติรวมภัณฑ์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

จ ำนวน 4 รำยกำร #REF! 8,654.00                            รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 26/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 4 ก.พ. 63

#REF! #REF!

3 ซ้ือวัสไฟฟ้ำและวิทยุ กองช่ำง 950.00         950.00          เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนนิเวชอุปกรณ์ไฟฟ้ำ 950.00             ร้ำนนิเวชอุปกรณ์ไฟฟ้ำ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

จ ำนวน 1 รำยกำร #REF! 950.00                              รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 27/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 4 ก.พ. 63

#REF! #REF!

4 ซ้ือวัสดุจัดงำนพิธีพระรำชทำนพระบรม 12,200.00     12,200.00      เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนกิตติรวมภัณฑ์ 12,200.00         ร้ำนกิตติรวมภัณฑ์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

ฉำยำลักษณ์ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว #REF! 12,200.00                          รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 28/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 4 ก.พ. 63

#REF! #REF!

5 ซ้ือดอกไม้สดจัดงำนพิธีพระรำชทำนพระบรม 2,400.00      2,400.00        เฉพำะเจำะจง ̶ นำงวิลัยวรณ  นำมตระ 2,400.00          นำงวิลัยวรณ  นำมตระ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

ฉำยำลักษณ์ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว #REF! 2,400.00                            รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 29/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 4 ก.พ. 63

#REF! #REF!

6 ซ้ือน้ ำด่ืมพิธีพระรำชทำนพระบรม 2,325.00      2,325.00        เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนจ ำลองพำณิชย์ 2,325.00          ร้ำนจ ำลองพำณิชย์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

ฉำยำลักษณ์ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว #REF! 2,325.00                            รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 30/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 5 ก.พ. 63

#REF! #REF!

7 จ้ำงท ำป้ำยโครงกำรฝึกอบรมศึกษำดูงำน 432.00         432.00          เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนเมืองพลโฆษณำ 432.00             ร้ำนเมืองพลโฆษณำ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

กลุ่มอำชีพกำรเกษตร #REF! 432.00                              รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 109/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 5 ก.พ. 63

#REF! #REF!

งบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันท่ี  29 เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน กุมภาพันธ์  2563

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ



หนา้ที ่2 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
งบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันท่ี  29 เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน กุมภาพันธ์  2563

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

8 จ้ำงประกอบอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม 4,680.00      4,680.00        เฉพำะเจำะจง ̶ นำงอรทัย  สีหำมำตร 4,680.00          นำงอรทัย  สีหำมำตร รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

โครงกำรฝึกอบรมศึกษำดูงำนกลุ่มเกษตร #REF! 4,680.00                            รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 110/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 6 ก.พ. 63

#REF! #REF!

9 ซ้ือของสมนำคุณสถำนท่ีศึกษำดูงำนโครงกำร 1,000.00      1,000.00        เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนกิตติรวมภัณฑ์ 1,000.00          ร้ำนกิตติรวมภัณฑ์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

ฝึกอบรมศึกษำดูงำนกลุ่มเกษตร #REF! 1,000.00                            รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 31/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 12 ก.พ. 63

#REF! #REF!

10 จ้ำงจัดหำรถโดยสำรปรับอำกำศโครงกำร 24,000.00     24,000.00      เฉพำะเจำะจง ̶ นำยนิคม  ดำโสม 24,000.00         นำยนิคม  ดำโสม รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

ฝึกอบรมศึกษำดูงำนกลุ่มเกษตร #REF! 24,000.00                          รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 111/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 13 ก.พ. 63

#REF! #REF!

11 จ้ำงจัดหำรถเทเลอร์และรถไถนำลำกรถปรำ 3,000.00      3,000.00        เฉพำะเจำะจง ̶ นำงสง่ำ  มมตรี 3,000.00          นำงสง่ำ  มมตรี รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

สำทฟำงข้ำวโครงกำรประเพณีบุญณลำน #REF! 3,000.00                            รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 112/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 17 ก.พ. 63

#REF! #REF!

12 ซ้ือวัสดุตกแต่งปรำสำทฟำงข้ำวโครงกำร 5,500.00      5,500.00        เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนกิตติรวมภัณฑ์ 5,500.00          ร้ำนกิตติรวมภัณฑ์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

ประเพณีบุญคูณลำน #REF! 5,500.00                            รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 32/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 17 ก.พ. 63

#REF! #REF!

13 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่ำง 10,800.00     10,800.00      เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนด๊ีดีคอมพิวเตอร์ 10,800.00         ร้ำนด๊ีดีคอมพิวเตอร์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

จ ำนวน  2  รำยกำร #REF! 10,800.00                          รำคำมำตรำฐำน เลขท่ี 33/63

#REF! #REF! ลว 18 ก.พ. 63

#REF! #REF!

14 จ้ำงท ำพำนบำยศรีดอกไม้สด โครงกำร 1,000.00      1,000.00        เฉพำะเจำะจง ̶ นำงอรทัย  สีหำมำตร 1,000.00          นำงอรทัย  สีหำมำตร รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

ประเพณีบุญคูณลำน #REF! 1,000.00                            รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 113/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 18 ก.พ. 63

#REF! #REF!



หนา้ที ่3 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
งบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันท่ี  29 เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน กุมภาพันธ์  2563

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

15 จ้ำงจัดหำเคร่ืองขยำยเสียงโครงกำร 4,000.00      4,000.00        เฉพำะเจำะจง ̶ นำยโสพิณ  แก้วอุดร 4,000.00          นำยโสพิณ  แก้วอุดร รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

ประเพณีบุญคูณลำน #REF! 4,000.00                            รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 114/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 19 ก.พ. 63

#REF! #REF!

16 ซ้ือน้ ำด่ืมโครงประเพณีบุญคูณลำน 4,725.00      4,725.00        เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนจ ำลองพำณิชย์ 4,725.00          ร้ำนจ ำลองพำณิชย์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

ประจ ำปี 2563 #REF! 4,725.00                            รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 34/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 19 ก.พ. 63

#REF! #REF!

17 จ้ำงท ำป้ำยไวนิลโครงกำรฝึกอบรม 960.00         960.00          เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนเมืองโฆษณำ 960.00             ร้ำนเมืองโฆษณำ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด #REF! 960.00                              รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 115/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 20 ก.พ. 63

#REF! #REF!

18 จ้ำงจัดท ำอำหำรว่ำงโครงกำรฝึกอบรม 14,370.00     14,370.00      เฉพำะเจำะจง ̶ น.ส.นิตทยำ โสดำวิชิต 14,370.00         น.ส.นิตทยำ โสดำวิชิต รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด #REF! 14,370.00                          รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 116/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 21 ก.พ. 63

#REF! #REF!

19 จ้ำงซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพทะเบียน 8,530.00      8,530.00        เฉพำะเจำะจง ̶ นำยประยง  จงแพทย์ 8,530.00          นำยประยง  จงแพทย์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

ผฉ 5970 ขก #REF! 8,530.00                            รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 117/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 21 ก.พ. 63

#REF! #REF!

20 ซ้ือวัสดุโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 31,500.00     31,500.00      เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนทรัพย์เจริญ 31,500.00         ร้ำนทรัพย์เจริญ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ #REF! 31,500.00                          รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 35/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 26 ก.พ. 63

#REF! #REF!

21 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 312,000.00   312,000.00    เฉพำะเจำะจง ̶ หจก.สวรรค์ส่งมำเกิด 31,000.00         หจก.สวรรค์ส่งมำเกิด รำคำโดยอ้ำงอิงจำก สัญญำ จ้ำง

สำยเพชรศิลำเหนือ บ้ำนโนนศิลำ ม.9 #REF! 31,000.00                          ผู้เสนอรำคำต่ ำ เลขท่ี 5/63

#REF! #REF! ลว 26 ก.พ. 63

#REF! #REF!



หนา้ที ่4 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
งบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันท่ี  29 เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน กุมภาพันธ์  2563

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

22 จ้ำงท ำป้ำยไวนิลโครงกำรสัตว์ปลอดโรค 432.00         432.00          เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนเมืองพลโฆษณำ 432.00             ร้ำนเมืองพลโฆษณำ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ #REF! 432.00                              รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 118/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 27 ก.พ. 63

#REF! #REF!

23 จ้ำงท ำป้ำยไวนิลโครงกำร อบต.พบประ 864.00         864.00          เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนเมืองพลโฆษณำ 864.00             ร้ำนเมืองพลโฆษณำ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

ชำชน ประจ ำปี 2563 #REF! 864.00                              รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 119/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 27 ก.พ. 63

#REF! #REF!

24 ซ้ือวัสดุโครงกำร อบต.พบประชำชน 1,995.00      1,995.00        เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนกิตติรวมภัณฑ์ 1,995.00          ร้ำนกิตติรวมภัณฑ์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

ประจ ำปี 2563 #REF! 1,995.00                            รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 36/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 28 ก.พ. 63

#REF! #REF!

25 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำน 4,200.00      4,200.00        เฉพำะเจำะจง ̶ นำยสง่ำ  เช้ือกุดรู 4,200.00          นำยสง่ำ  เช้ือกุดรู รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

กำรแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,200.00                            รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 120/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 28 ก.พ. 63

#REF! #REF!

26 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำน 4,000.00      4,000.00        เฉพำะเจำะจง ̶ นำยสุชำติ  ทองเรียง 4,000.00          นำยสุชำติ  ทองเรียง รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

กำรแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,000.00                            รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 121/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 28 ก.พ. 63

#REF! #REF!

27 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำน 4,200.00      4,200.00        เฉพำะเจำะจง ̶ นำยดุลย์  แสนล ำ 4,200.00          นำยดุลย์  แสนล ำ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

กำรแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,200.00                            รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 122/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 28 ก.พ. 63

#REF! #REF!

28 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำน 4,000.00      4,000.00        เฉพำะเจำะจง ̶ นำยบุญเลิศ  ฝ่ำยจันทร์ 4,000.00          นำยบุญเลิศ  ฝ่ำยจันทร์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

กำรแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,000.00                            รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 123/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 28 ก.พ. 63

#REF! #REF!



หนา้ที ่5 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
งบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันท่ี  29 เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน กุมภาพันธ์  2563

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

29 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำน 4,200.00      4,200.00        เฉพำะเจำะจง ̶ นำยติ   จันทร์เขต 4,200.00          นำยติ   จันทร์เขต รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

กำรแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,200.00                            รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 124/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 28 ก.พ. 63

#REF! #REF!

30 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำน 4,000.00      4,000.00        เฉพำะเจำะจง ̶ นำยกฤษดำ  ทนเล 4,000.00          นำยกฤษดำ  ทนเล รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

กำรแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,000.00                            รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 125/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 28 ก.พ. 63

#REF! #REF!

31 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำน 4,200.00      4,200.00        เฉพำะเจำะจง ̶ นำยสมิต  ประเสริฐสังค์ 4,200.00          นำยสมิต  ประเสริฐสังค์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

กำรแพทย์ฉุกเฉิน #REF! 4,200.00                            รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 126/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 28 ก.พ. 63

#REF! #REF!

32 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำน 4,200.00      4,200.00        เฉพำะเจำะจง ̶ นำยบุญชู   พรรณำ 4,200.00          นำยบุญชู   พรรณำ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

กำรแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,200.00                            รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 127/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 28 ก.พ. 63

#REF! #REF!

33 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำน 4,200.00      4,200.00        เฉพำะเจำะจง ̶ นำยณรงค์   นำอุดม 4,200.00          นำยณรงค์   นำอุดม รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

กำรแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,200.00                            รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 128/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 28 ก.พ. 63

#REF! #REF!

34 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ดูแลทรัพย์สินและสถำนท่ี 5,400.00      5,400.00        เฉพำะเจำะจง ̶ นำยอนงค์  ไชยวงษ์ 5,400.00          นำยอนงค์  ไชยวงษ์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

รำชกำร ศพด.บ้ำนหนองแขม #REF! 5,400.00                            รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 129/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 28 ก.พ. 63

#REF! #REF!

35 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ดูแลทรัพย์สินและสถำนท่ี 5,400.00      5,400.00        เฉพำะเจำะจง ̶ นำยบรรพจน์  สีหะครัง 5,400.00          นำยบรรพจน์  สีหะครัง รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

รำชกำร ศพด.บ้ำนนำจำน #REF! 5,400.00                            รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 130/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 28 ก.พ. 63

#REF! #REF!



หนา้ที ่6 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
งบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันท่ี  29 เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน กุมภาพันธ์  2563

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

36 จ้ำงเหมำบริกำรแม่บ้ำนท ำควำมสะอำด 6,200.00      6,200.00        เฉพำะเจำะจง ̶ นำงอุไรรัก  วัฒนะบุตร 6,200.00          นำงอุไรรัก  วัฒนะบุตร รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

ดูแลส ำนักงำน #REF! 6,200.00                            รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 131/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 28 ก.พ. 63

#REF! #REF!

37 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนประจ ำรถ 7,000.00      7,000.00        เฉพำะเจำะจง ̶ นำยถวิล  สุขก ำเนิด 7,000.00          นำยถวิล  สุขก ำเนิด รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

บรรทุกขยะ #REF! 7,000.00                            รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 132/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 28 ก.พ. 63

#REF! #REF!

38 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนประจ ำรถ 7,000.00      7,000.00        เฉพำะเจำะจง ̶ นำยนิคม   คุ้มเหล่ำยูง 7,000.00          นำยนิคม   คุ้มเหล่ำยูง รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

บรรทุกขยะ #REF! 7,000.00                            รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 133/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 28 ก.พ. 63

#REF! #REF!

39 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนประจ ำรถ 7,000.00      7,000.00        เฉพำะเจำะจง ̶ นำยทองค ำ  พันตัน 7,000.00          นำยทองค ำ  พันตัน รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

บรรทุกขยะ #REF! 7,000.00                            รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 134/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 28 ก.พ. 63

#REF! #REF!

40 จ้ำงเหมำบริกำรรถรับ-ส่งนักเรียนท่ียำกจน 10,000.00     10,000.00      เฉพำะเจำะจง ̶ นำยม้วน  ทันทะ 10,000.00         นำยม้วน  ทันทะ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

ยำกไร้ มำเรียนท่ี บ้ำนหนองแขม #REF! 10,000.00                          รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 135/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 28 ก.พ. 63

#REF! #REF!

41 จ้ำงเหมำบริกำรรถรับ-ส่งนักเรียนท่ียำกจน 11,000.00     11,000.00      เฉพำะเจำะจง ̶ นำยณรงค์  นำอุดม 11,000.00         นำยณรงค์  นำอุดม รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

ยำกไร้ มำเรียนท่ี ศพด.บ้ำนนำจำน #REF! 11,000.00                          รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 136/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 28 ก.พ. 63

#REF! #REF!


