
หน้าที ่1 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รบัการคัดเลือก

และราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

1 จา้งเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,200 4,200 เฉพาะเจาะจง ̶ นายสง่า  เชือ้กดุรู 4,200              นายสง่า  เชือ้กดุรู ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จา้ง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,200 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 1/62

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 1 ต.ค. 61
#REF! #REF!

2 จา้งเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,200 4,200 เฉพาะเจาะจง ̶ นายสุชาติ  ทองเรียง 4,200              นายสุชาติ  ทองเรียง ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จา้ง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,200 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 2/62

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 1 ต.ค. 61
#REF! #REF!

3 จา้งเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,200 4,200 เฉพาะเจาะจง ̶ นายดุลย์  แสนล า 4,200              นายดุลย์  แสนล า ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จา้ง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,200 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 3/62

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 1 ต.ค. 61

#REF! #REF!

4 จา้งเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,200 4,200 เฉพาะเจาะจง ̶ นายบุญเลิศ  ฝ่ายจนัทร์ 4,200              นายบุญเลิศ  ฝ่ายจนัทร์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จา้ง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,200 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 4/62

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 1 ต.ค. 61

#REF! #REF!

5 จา้งเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,200 4,200 เฉพาะเจาะจง ̶ นายติ   จนัทร์เขต 4,200              นายติ   จนัทร์เขต ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จา้ง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,200 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 5/62

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 1 ต.ค. 61

#REF! #REF!

6 จา้งเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,200 4,000 เฉพาะเจาะจง ̶ นายกฤษดา  ทนเล 4,200              นายกฤษดา  ทนเล ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จา้ง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,200 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 6/62

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 1 ต.ค. 61

#REF! #REF!

7 จา้งเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง ̶ นายสมิต  ประเสริฐสังค์ 4,000              นายสมิต  ประเสริฐสังค์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จา้ง

การแพทย์ฉุกเฉิน #REF! 4,000 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 7/62

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 1 ต.ค. 61

#REF! #REF!

วันที่  31   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2561

ราคากลาง
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรอื

ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

สรปุข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2561

ล าดับที่ รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนองบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

องค์การบรหิารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น



หน้าที ่2 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รบัการคัดเลือก

และราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

วันที่  31   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2561

ราคากลาง
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรอื

ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

สรปุข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2561

ล าดับที่ รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนองบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

องค์การบรหิารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น

8 จา้งเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง ̶ นายบุญชู   พรรณา 4,000              นายบุญชู   พรรณา ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จา้ง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,000 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 8/62

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 1 ต.ค. 61

#REF! #REF!

9 จา้งเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง ̶ นายณรงค์   นาอุดม 4,000              นายณรงค์   นาอุดม ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จา้ง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,000 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 9/62

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 1 ต.ค. 61

#REF! #REF!

10 จา้งเหมาบริการผู้ดูแลทรัพย์สินและสถานที่ 5,400 5,400 เฉพาะเจาะจง ̶ นายอนงค์  ไชยวงษ์ 5,400              นายอนงค์  ไชยวงษ์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จา้ง

ราชการ ศพด.บ้านหนองแขม #REF! 5,400 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 10/62

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 1 ต.ค. 61

#REF! #REF!

11 จา้งเหมาบริการผู้ดูแลทรัพย์สินและสถานที่ 5,400 5,400 เฉพาะเจาะจง ̶ นายกองพัน  สีหะครัง 5,400              นายกองพัน  สีหะครัง ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จา้ง

ราชการ ศพด.บ้านนาจาน #REF! 5,400 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 11/62

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 1 ต.ค. 61

#REF! #REF!

12 จา้งเหมาบริการแม่บ้านท าความสะอาด 6,200 6,200 เฉพาะเจาะจง ̶ นางอุไรรัก  วัฒนะบุตร 6,200              นางอุไรรัก  วัฒนะบุตร ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จา้ง

ดูแลส านักงาน #REF! 6,200 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 12/62

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 1 ต.ค. 61

#REF! #REF!

13 จา้งเหมาบริการพนักงานประจ ารถ 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง ̶ นายถวิล  สุขก าเนิด 7,000              นายถวิล  สุขก าเนิด ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จา้ง

บรรทุกขยะ #REF! 7,000 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 13/62

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 1 ต.ค. 61

#REF! #REF!

14 จา้งเหมาบริการพนักงานประจ ารถ 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง ̶ นายนิคม   คุ้มเหล่ายูง 7,000              นายนิคม   คุ้มเหล่ายูง ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จา้ง

บรรทุกขยะ #REF! 7,000 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 14/62

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 1 ต.ค. 61

#REF! #REF!



หน้าที ่3 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รบัการคัดเลือก

และราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

วันที่  31   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2561

ราคากลาง
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรอื

ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

สรปุข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2561

ล าดับที่ รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนองบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

องค์การบรหิารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น

15 จา้งเหมาบริการพนักงานประจ ารถ 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง ̶ นายทองค า  พันตัน 7,000              นายทองค า  พันตัน ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จา้ง

บรรทุกขยะ #REF! 7,000 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 15/62

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 1 ต.ค. 61

#REF! #REF!

16 จา้งเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียนที่ยากจน 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง ̶ นายม้วน  ทันทะ 10,000             นายม้วน  ทันทะ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จา้ง

ยากไร้ มาเรียนที่ บ้านหนองแขม #REF! 10,000 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 16/62

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 1 ต.ค. 61

#REF! #REF!

17 จา้งเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียนที่ยากจน 11,000 11,000 เฉพาะเจาะจง ̶ นายณรงค์  นาอุดม 11,000             นายณรงค์  นาอุดม ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จา้ง

ยากไร้ มาเรียนที่ ศพด.บ้านนาจาน #REF! 11,000 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 17/62

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 1 ต.ค. 61

#REF! #REF!

18 จา้งจดัท าพวงมาลาดอกไม้สด 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ̶ นางพฤติวรรณ ประภาการ 1,000              นางพฤติวรรณ ประภาการ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จา้ง

วันคล้ายวันสวรรคต ร. 9 #REF! 1,000 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 18/62

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 12 ต.ค. 61

#REF! #REF!

19 จา้งโครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. 275,000 275,000 เฉพาะเจาะจง ̶ หจก. ไตรฟ้า 273,000           หจก. ไตรฟ้า ราคาโดยอ้างอิงจาก สัญญา จา้ง

แบบรางยู พร้อมฝาปิด หมูท่ี่ 4 #REF! 273,000 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 1/62

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 19 ต.ค. 61

#REF! #REF!

20 จา้งโครงการกอ่สร้างรางระบายน้ าภายใน 190,000 190,000 เฉพาะเจาะจง ̶ หจก. ไตรฟ้า 190,000           หจก. ไตรฟ้า โดยอ้างอิงจากราคากลาง สัญญา จา้ง

หมู่บ้าน บ้านหนองแขม หมูท่ี่ 3 #REF! 190,000 และเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 2/62

#REF! #REF! ลว 19 ต.ค. 61

#REF! #REF!

21 จา้งจดัท าพวงมาลาดอกไม้สด 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ̶ นางพฤติวรรณ ประภาการ 1,000              นางพฤติวรรณ ประภาการ โดยอ้างอิงจากราคากลาง ใบส่ัง จา้ง

วันปิยมหาราช #REF! 1,000 และเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 19/62

#REF! #REF! ลว 22 ต.ค. 61

#REF! #REF!



หน้าที ่4 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รบัการคัดเลือก

และราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

วันที่  31   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2561

ราคากลาง
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรอื

ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

สรปุข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2561

ล าดับที่ รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนองบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

องค์การบรหิารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น

22 จา้งซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 2,600 2,600 เฉพาะเจาะจง ̶ นายประยง  จงแพทย์ 2,600              นายประยง  จงแพทย์ ตกลงราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จา้ง

กต. 8039 ขอนแกน่ #REF! 2,600 ราคาตามท้องตลาด เลขที่ 20/62

#REF! #REF! ลว 26 ต.ค. 61

#REF! #REF!

23 จา้งเหมาประกอบอาหาร ประชุมสภา 3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง ̶ นางอรทัย  สีหามาตย์ 3,500              นางอรทัย  สีหามาตย์ ตกลงราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จา้ง

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย #REF! 3,500 ราคาตามท้องตลาด เลขที่ 21/62

#REF! #REF! ลว 26 ต.ค. 61

#REF! #REF!

24 จดัซ้ืออาหารเสริมนม ส าหรับเด็กนักเรียน 164,238 164,238 เฉพาะเจาะจง ̶ วิทยาลัยเกษตรขอนแกน่ 164,238           วิทยาลัยเกษตรขอนแกน่ โดยอ้างอิงจากราคากลาง สัญญา ซ้ือ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 2 แห่ง #REF! 164,238 ประกาศคณะกรรมการโคนม เลขที่ 1/62

#REF! #REF! และผลิตภัณฑ์นม ลว 26 ต.ค. 61

#REF! #REF!

25 จดัซ้ืออาหารเสริมนม ส าหรับเด็กนักเรียน 239,127 239,127 เฉพาะเจาะจง ̶ วิทยาลัยเกษตรขอนแกน่ 239,127           วิทยาลัยเกษตรขอนแกน่ โดยอ้างอิงจากราคากลาง สัญญา ซ้ือ

โรงเรียนสังกดั สพฐ. จ านวน 4 แห่ง #REF! 239,127 ประกาศคณะกรรมการโคนม เลขที่ 2/62

#REF! #REF! และผลิตภัณฑ์นม ลว 26 ต.ค. 61

#REF! #REF!

26 จา้งโครงการกอ่สร้าง ถนน คสล. สาย 140,000 138,000 เฉพาะเจาะจง ̶ หจก.สวรรค์ส่งมาเกดิ 137,000           หจก.สวรรค์ส่งมาเกดิ ตกลงราคาโดยอ้างอิงจาก สัญญา จา้ง

หน้าโรงเรียนดอนหันนาจาน หมู ่2 #REF! 136,000 ราคาตามท้องตลาด เลขที่ 3/62

#REF! #REF! ลว 30 ต.ค. 61

#REF! #REF!

27 จา้งโครงการกอ่สร้าง ถนน คสล. สาย 141,000 140,000 เฉพาะเจาะจง ̶ หจก.สวรรค์ส่งมาเกดิ 139,000           หจก.สวรรค์ส่งมาเกดิ โดยอ้างอิงจากราคากลาง สัญญา จา้ง

ดอนปู่ตา  บ้านโคกสี หมูท่ี่ 6 #REF! 138,000 และเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 4/62

#REF! #REF! ลว 30 ต.ค. 61

#REF! #REF!

28 จา้งโครงการกอ่สร้าง ถนน คสล. สาย 201,000 201,000 เฉพาะเจาะจง ̶ หจก.สวรรค์ส่งมาเกดิ 199,000           หจก.สวรรค์ส่งมาเกดิ โดยอ้างอิงจากราคากลาง สัญญา จา้ง

รอบบ้าน บ้านโนนขีเ้หล็ก หมู ่11 #REF! 198,000 และเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 5/62

#REF! #REF! ลว 30 ต.ค. 61

#REF! #REF!



หน้าที ่5 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รบัการคัดเลือก

และราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

วันที่  31   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2561

ราคากลาง
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรอื

ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

สรปุข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2561

ล าดับที่ รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนองบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

องค์การบรหิารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น

29 จา้งเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง ̶ นายสง่า  เชือ้กดุรู 4,000              นายสง่า  เชือ้กดุรู ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จา้ง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,000 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 22/62

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ต.ค. 61

#REF! #REF!

30 จา้งเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง ̶ นายสุชาติ  ทองเรียง 4,000              นายสุชาติ  ทองเรียง ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จา้ง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,000 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 23/62

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ต.ค. 61

#REF! #REF!

31 จา้งเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง ̶ นายดุลย์  แสนล า 4,000              นายดุลย์  แสนล า ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จา้ง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,000 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 24/62

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ต.ค. 61

#REF! #REF!

32 จา้งเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง ̶ นายบุญเลิศ  ฝ่ายจนัทร์ 4,000              นายบุญเลิศ  ฝ่ายจนัทร์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จา้ง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,000 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 25/62

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ต.ค. 61

#REF! #REF!

33 จา้งเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง ̶ นายติ   จนัทร์เขต 4,000              นายติ   จนัทร์เขต ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จา้ง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,000 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 26/62

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ต.ค. 61

#REF! #REF!

34 จา้งเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง ̶ นายกฤษดา  ทนเล 4,000              นายกฤษดา  ทนเล ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จา้ง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,000 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 27/62

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ต.ค. 61

#REF! #REF!

35 จา้งเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง ̶ นายสมิต  ประเสริฐสังค์ 4,000              นายสมิต  ประเสริฐสังค์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จา้ง

การแพทย์ฉุกเฉิน #REF! 4,000 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 28/62

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ต.ค. 61

#REF! #REF!



หน้าที ่6 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รบัการคัดเลือก

และราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

วันที่  31   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2561

ราคากลาง
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรอื

ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

สรปุข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2561

ล าดับที่ รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนองบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

องค์การบรหิารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น

36 จา้งเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง ̶ นายบุญชู   พรรณา 4,000              นายบุญชู   พรรณา ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จา้ง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,000 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 29/62

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ต.ค. 61

#REF! #REF!

37 จา้งเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง ̶ นายณรงค์   นาอุดม 4,000              นายณรงค์   นาอุดม ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จา้ง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,000 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 30/62

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ต.ค. 61

#REF! #REF!

38 จา้งเหมาบริการผู้ดูแลทรัพย์สินและสถานที่ 5,400 5,400 เฉพาะเจาะจง ̶ นายอนงค์  ไชยวงษ์ 5,400              นายอนงค์  ไชยวงษ์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จา้ง

ราชการ ศพด.บ้านหนองแขม #REF! 5,400 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 31/62

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ต.ค. 61

#REF! #REF!

39 จา้งเหมาบริการผู้ดูแลทรัพย์สินและสถานที่ 5,400 5,400 เฉพาะเจาะจง ̶ นายกองพัน  สีหะครัง 5,400              นายกองพัน  สีหะครัง ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จา้ง

ราชการ ศพด.บ้านนาจาน #REF! 5,400 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 32/62

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ต.ค. 61

#REF! #REF!

40 จา้งเหมาบริการแม่บ้านท าความสะอาด 6,200 6,200 เฉพาะเจาะจง ̶ นางอุไรรัก  วัฒนะบุตร 6,200              นางอุไรรัก  วัฒนะบุตร ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จา้ง

ดูแลส านักงาน #REF! 6,200 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 33/62

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ต.ค. 61

#REF! #REF!

41 จา้งเหมาบริการพนักงานประจ ารถ 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง ̶ นายถวิล  สุขก าเนิด 7,000              นายถวิล  สุขก าเนิด ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จา้ง

บรรทุกขยะ #REF! 7,000 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 34/62

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ต.ค. 61

#REF! #REF!

42 จา้งเหมาบริการพนักงานประจ ารถ 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง ̶ นายนิคม   คุ้มเหล่ายูง 7,000              นายนิคม   คุ้มเหล่ายูง ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จา้ง

บรรทุกขยะ #REF! 7,000 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 35/62

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ต.ค. 61

#REF! #REF!



หน้าที ่7 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รบัการคัดเลือก

และราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

วันที่  31   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2561

ราคากลาง
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรอื

ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

สรปุข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2561

ล าดับที่ รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนองบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

องค์การบรหิารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น

43 จา้งเหมาบริการพนักงานประจ ารถ 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง ̶ นายทองค า  พันตัน 7,000              นายทองค า  พันตัน ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จา้ง

บรรทุกขยะ #REF! 7,000 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 36/62

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ต.ค. 61

#REF! #REF!

44 จา้งเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียนที่ยากจน 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง ̶ นายม้วน  ทันทะ 10,000             นายม้วน  ทันทะ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จา้ง

ยากไร้ มาเรียนที่ บ้านหนองแขม #REF! 10,000 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 37/62

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ต.ค. 61

#REF! #REF!

45 จา้งเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียนที่ยากจน 11,000 11,000 เฉพาะเจาะจง ̶ นายณรงค์  นาอุดม 11,000             นายณรงค์  นาอุดม ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จา้ง

ยากไร้ มาเรียนที่ ศพด.บ้านนาจาน #REF! 11,000 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 38/62

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ต.ค. 61

#REF! #REF!


