
หนา้ที ่1 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน ส ำนักปลัด 6,703.00      6,703.00        เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนกิตติรวมภัณฑ์ 6,703.00          ร้ำนกิตติรวมภัณฑ์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

จ ำนวน 11 รำยกำร #REF! 6,703.00                            รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 37/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 3 มี.ค. 63

#REF! #REF!

2 ซ้ือธงชำติ และธงตรำสัญลักษณ์ 16,000.00     16,000.00      เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนทรัพย์เจริญ 16,000.00         ร้ำนทรัพย์เจริญ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

จ ำนวน 2 รำยกำร #REF! 16,000.00                          รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 38/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 4 มี.ค. 63

#REF! #REF!

3 จ้ำงตัดชุด อปพร. ประจ ำปี 2563 95,000.00     95,000.00      เฉพำะเจำะจง ̶ น.ส.อ ำนวยพร โฮมบุญจัง 95,000.00         น.ส.อ ำนวยพร โฮมบุญจัง รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

จ ำนวน 50 ชุด #REF! 95,000.00                          รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 137/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 4 มี.ค. 63

#REF! #REF!

4 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส ำนักปลัด 41,000.00     41,000.00      เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนด๊ีดีคอมพิวเตอร์ 41,000.00         ร้ำนด๊ีดีคอมพิวเตอร์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

จ ำนวน  3  รำยกำร #REF! 41,000.00                          รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 39/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 4 มี.ค. 63

#REF! #REF!

5 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน ส ำนักปลัด 1,500.00      1,500.00        เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนกิตติรวมภัณฑ์ 1,500.00          ร้ำนกิตติรวมภัณฑ์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

จ ำนวน  1  รำยกำร #REF! 1,500.00                            รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 40/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 9 มี.ค. 63

#REF! #REF!

6 จ้ำงท ำตรำยำง ส ำนักปลัด 1,250.00      1,250.00        เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนกิตติรวมภัณฑ์ 1,250.00          ร้ำนกิตติรวมภัณฑ์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

จ ำนวน  1  รำยกำร #REF! 1,250.00                            รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 138/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 9 มี.ค. 63

#REF! #REF!

7 จ้ำงซ่อมแซมชุดล ำโพง เคร่ืองขยำยเสียง 2,330.00      2,330.00        เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนเจเจซำวด์ 2,330.00          ร้ำนเจเจซำวด์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

กลำงแจ่ง จ ำนวน 2  รำยกำร #REF! 2,330.00                            รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 139/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 10 มี.ค. 63

#REF! #REF!

งบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันท่ี  31 เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2563

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน มีนาคม  2563

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ



หนา้ที ่2 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
งบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันท่ี  31 เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2563

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน มีนาคม  2563

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

8 ซ้ือครุภัณฑ์ก่อสร้ำง เวอเนียคำลิปเปอร์ 4,890.00      4,890.00        เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนทรัพย์เจริญ 4,890.00          ร้ำนทรัพย์เจริญ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

จ ำนวน 1 เคร่ือง #REF! 4,890.00                            รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 41/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 11 มี.ค. 63

#REF! #REF!

9 ซ้ือตู้แช่น้ ำแข็ง ของส ำนักปลัด 5,400.00      5,400.00        เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนท ำเนียบพลำสติก 5,400.00          ร้ำนท ำเนียบพลำสติก รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

จ ำนวน 2 รำยกำร #REF! 5,400.00                            รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 42/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 12 มี.ค. 63

#REF! #REF!

10 จ้ำงท ำป้ำยโครงกำอบรมป้องกันโรคติดเช้ือ 432.00         432.00          เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนเมืองพลโฆษณำ 432.00             ร้ำนเมืองพลโฆษณำ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

ไวรัสโคโรนำ (COVID 19) #REF! 432.00                              รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 140/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 12 มี.ค. 63

#REF! #REF!

11 ซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 5,800.00      5,800.00        เฉพำะเจำะจง ̶ นำยประยง  จงแพทย์ 5,800.00          นำยประยง  จงแพทย์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

จ ำนวน  1 รำยกำร #REF! 5,800.00                            รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 44/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 17 มี.ค. 63

#REF! #REF!

12 ซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่งพร้อมติดต้ัง 12,980.00     12,980.00      เฉพำะเจำะจง ̶ นำยประยง  จงแพทย์ 12,980.00         นำยประยง  จงแพทย์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

รถยนต์ส่วนกลำง ทะเบียน ขฉ 4107 ขก #REF! 12,980.00                          รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 45/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 19 มี.ค. 63

#REF! #REF!

13 จ้ำงซ่อมแซมฐำนรองรถเข็นประจ ำรถยนต์ 3,350.00      3,350.00        เฉพำะเจำะจง ̶ นำยประยง  จงแพทย์ 3,350.00          นำยประยง  จงแพทย์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

กู้ชีพ ทะเบียน ผฉ 5970 ขก #REF! 3,350.00                            รำคำมำตรำฐำน เลขท่ี 141/63

#REF! #REF! ลว 19 มี.ค. 63

#REF! #REF!

14 โครงกำรก่อสร้ำงขยำยถนนคอนกรีตเสริม 411,000.00   410,000.00    เฉพำะเจำะจง ̶ หจก.สวรรค์ส่งมำเกิด 406,000.00       หจก.สวรรค์ส่งมำเกิด รำคำโดยอ้ำงอิงจำก สัญญำ จ้ำง

เหล็กพร้อมท ำรำงระบำยน้ ำ ม.3 #REF! 406,000.00                        รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 7/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 19 มี.ค. 63

#REF! #REF!



หนา้ที ่3 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
งบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันท่ี  31 เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2563

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน มีนาคม  2563

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

15 ซ้ืออุปกรณ์โครงกำรพลังคนไทยร่วมใจ 26,046.00     26,046.00      เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนกิตติรวมภัณฑ์ 26,046.00         ร้ำนกิตติรวมภัณฑ์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

ป้องกันไวรัสโคโรนำ (COVID 19) #REF! 26,046.00                          รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 46/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 20 มี.ค. 63

#REF! #REF!

16 ซ้ือวัสดุเพ่ือจัดท ำหน้ำกำกอนำมัย 17,160.00     17,160.00      เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนกิตติรวมภัณฑ์ 17,160.00         ร้ำนกิตติรวมภัณฑ์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

ป้องกันไวรัสโคโรนำ (COVID 19) #REF! 17,160.00                          รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 47/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 20 มี.ค. 63

#REF! #REF!

17 ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำนปลัด กองกำรศึกษำ 5,500.00      5,500.00        เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนทรัพย์เจริญ 5,500.00          ร้ำนทรัพย์เจริญ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

จ ำนวน  1 รำยกำร #REF! 5,500.00                            รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 48/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 24 มี.ค. 63

#REF! #REF!

18 ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำนส ำนักปลัด 48,700.00     48,700.00      เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนทรัพย์เจริญ 48,700.00         ร้ำนทรัพย์เจริญ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

จ ำนวน  2  รำยกำร #REF! 48,700.00                          รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 49/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 24 มี.ค. 63

#REF! #REF!

19 ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ กองช่ำง 3,610.00      3,610.00        เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนเจเจซำวด์ 3,610.00          ร้ำนเจเจซำวด์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

จ ำนวน  5  รำยกำร #REF! 3,610.00                            รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 50/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 25 มี.ค. 63

#REF! #REF!

20 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน กองกำรศึกษำฯ 8,000.00      8,000.00        เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนกิตติรวมภัณฑ์ 8,000.00          ร้ำนกิตติรวมภัณฑ์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

จ ำนวน 14 รำยกำร #REF! 8,000.00                            รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 51/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 25 มี.ค. 63

#REF! #REF!

21 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ศพด.บ้ำนนำจำน 8,310.00      8,310.00        เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนกิตติรวมภัณฑ์ 8,310.00          ร้ำนกิตติรวมภัณฑ์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

จ ำนวน 6  รำยกำร #REF! 8,310.00                            ผู้เสนอรำคำต่ ำ เลขท่ี 52/63

#REF! #REF! ลว 25 มี.ค. 63

#REF! #REF!



หนา้ที ่4 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
งบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันท่ี  31 เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2563

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน มีนาคม  2563

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

22 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ศพด. หนองแขม 7,380.00      7,380.00        เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนกิตติรวมภัณฑ์ 7,380.00          ร้ำนกิตติรวมภัณฑ์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

จ ำนวน 6  รำยกำร #REF! 7,380.00                            รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 53/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 25 มี.ค. 63

#REF! #REF!

23 โครงกำรก่อสร้ำงขยำยถนนคอนกรีตเสริม 387,000.00   384,000.00    เฉพำะเจำะจง ̶ หจก.สวรรค์ส่งมำเกิด 380,000.00       หจก.สวรรค์ส่งมำเกิด รำคำโดยอ้ำงอิงจำก สัญญำ จ้ำง

เหล็กพร้อมท ำรำงระบำยน้ ำ ม.13 #REF! 380,000.00                        รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 8/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 30 มี.ค. 63

#REF! #REF!

24 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำน 4,000.00      4,000.00        เฉพำะเจำะจง ̶ นำยสง่ำ  เช้ือกุดรู 4,000.00          นำยสง่ำ  เช้ือกุดรู รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

กำรแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,000.00                            รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 142/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 31 มี.ค. 63

#REF! #REF!

25 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 143/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 31 มี.ค. 63

#REF! #REF!

26 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำน 4,000.00      4,000.00        เฉพำะเจำะจง ̶ นำยดุลย์  แสนล ำ 4,000.00          นำยดุลย์  แสนล ำ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

กำรแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,000.00                            รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 144/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 31 มี.ค. 63

#REF! #REF!

27 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 145/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 31 มี.ค. 63

#REF! #REF!

28 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 146/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 31 มี.ค. 63

#REF! #REF!



หนา้ที ่5 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
งบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันท่ี  31 เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2563

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน มีนาคม  2563

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

29 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 147/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 31 มี.ค. 63

#REF! #REF!

30 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำน 4,000.00      4,000.00        เฉพำะเจำะจง ̶ นำยสมิต  ประเสริฐสังค์ 4,000.00          นำยสมิต  ประเสริฐสังค์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

กำรแพทย์ฉุกเฉิน #REF! 4,000.00                            รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 148/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 31 มี.ค. 63

#REF! #REF!

31 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำน 4,000.00      4,000.00        เฉพำะเจำะจง ̶ นำยบุญชู   พรรณำ 4,000.00          นำยบุญชู   พรรณำ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

กำรแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,000.00                            รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 149/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 31 มี.ค. 63

#REF! #REF!

32 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำน 4,000.00      4,000.00        เฉพำะเจำะจง ̶ นำยณรงค์   นำอุดม 4,000.00          นำยณรงค์   นำอุดม รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

กำรแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,000.00                            รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 150/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 31 มี.ค. 63

#REF! #REF!

33 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 151/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 31 มี.ค. 63

#REF! #REF!

34 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 152/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 31 มี.ค. 63

#REF! #REF!

35 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 153/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 31 มี.ค. 63

#REF! #REF!



หนา้ที ่6 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
งบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันท่ี  31 เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2563

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน มีนาคม  2563

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

36 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 154/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 31 มี.ค. 63

#REF! #REF!

37 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 155/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 31 มี.ค. 63

#REF! #REF!

38 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 156/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 31 มี.ค. 63

#REF! #REF!


