
หนา้ที ่1 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,600.00         4,600.00         เฉพาะเจาะจง ̶ นายสุชาติ  ทองเรียง 4,600.00          นายสุชาติ  ทองเรียง ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,600.00                          ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 1/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 1 ต.ค. 64
#REF! #REF!

2 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,600.00         4,600.00         เฉพาะเจาะจง ̶ นายดุลย์  แสนล า 4,600.00          นายดุลย์  แสนล า ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,600.00                          ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 2/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 1 ต.ค. 64
#REF! #REF!

3 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,600.00         4,600.00         เฉพาะเจาะจง ̶ นายบุญเลิศ  ฝ่ายจันทร์ 4,600.00          นายบุญเลิศ  ฝ่ายจันทร์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,600.00                          ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 3/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 1 ต.ค. 64

#REF! #REF!

4 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,600.00         4,600.00         เฉพาะเจาะจง ̶ นายบรรจง    โสภี 4,600.00          นายบรรจง    โสภี ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,600.00                          ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 4/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 1 ต.ค. 64

#REF! #REF!

5 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,600.00         4,600.00         เฉพาะเจาะจง ̶ นายกฤษดา  ทนเล 4,600.00          นายกฤษดา  ทนเล ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,600.00                          ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 5/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 1 ต.ค. 64

#REF! #REF!

6 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,800.00         4,800.00         เฉพาะเจาะจง ̶ นายสมิต  ประเสริฐสังค์ 4,800.00          นายสมิต  ประเสริฐสังค์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,800.00                          ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 6/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 1 ต.ค. 64

#REF! #REF!

7 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,800.00         4,800.00         เฉพาะเจาะจง ̶ นายบุญชู   พรรณา 4,800.00          นายบุญชู   พรรณา ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน #REF! 4,800.00                          ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 7/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 1 ต.ค. 64

#REF! #REF!

งบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันท่ี  31   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2564

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  ตุลาคม  พ.ศ. 2564

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2564

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

8 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,600.00         4,600.00         เฉพาะเจาะจง ̶ นายณรงค์   นาอุดม 4,600.00          นายณรงค์   นาอุดม ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,600.00                          ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 8/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 1 ต.ค. 64

#REF! #REF!

9 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 9/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 1 ต.ค. 64

#REF! #REF!

10 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 10/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 1 ต.ค. 64

#REF! #REF!

11 จ้างเหมาบริการแม่บ้านท าความสะอาด 6,500.00         6,500.00         เฉพาะเจาะจง ̶ นางอุไรรัก  วัฒนะบุตร 6,500.00          นางอุไรรัก  วัฒนะบุตร ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

ดูแลส านักงาน #REF! 6,500.00                          ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 11/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 1 ต.ค. 64

#REF! #REF!

12 จ้างเหมาบริการพนักงานประจ ารถ 7,000.00         7,000.00         เฉพาะเจาะจง ̶ นายณัฐวุฒิ  ธรรมนิยม 7,000.00          นายณัฐวุฒิ  ธรรมนิยม ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

บรรทุกขยะ #REF! 7,000.00                          ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 12/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 1 ต.ค. 64

#REF! #REF!

13 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 13/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 1 ต.ค. 64

#REF! #REF!

14 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 14/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 1 ต.ค. 64

#REF! #REF!



หนา้ที ่3 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
งบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันท่ี  31   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2564

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

15 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีธุรการประจ า 9,000.00         9,000.00         เฉพาะเจาะจง ̶ น.ส.กาญจนา  มูลโธสง 9,000.00          น.ส.กาญจนา  มูลโธสง ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนอ าเภอแวงน้อย #REF! 9,000.00                          ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 15/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 1 ต.ค. 64

#REF! #REF!

16 ซ้ือบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ส าหรับ 50,846.40       50,846.40       เฉพาะเจาะจง ̶ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ 50,846.40        บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

ส านักงาน อบต.แวงน้อย ประจ าปี 2565 #REF! 50,846.40                         ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 1/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 1 ต.ค. 64

#REF! #REF!

17 ซ้ือบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ส าหรับ 7,575.60         7,575.60         เฉพาะเจาะจง ̶ บมจ.ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ 7,575.60          บมจ.ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน #REF! 7,575.60                          ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 2/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 1 ต.ค. 64

#REF! #REF!

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านกุดรู- 1,588,000.00   1,543,000.00   e - bidding ̶ หจก.สวรรค์ส่งมาเกิด 1,538,000.00    หจก.สวรรค์ส่งมาเกิด ราคาโดยอ้างอิงจาก สัญญา จ้าง

บ้านหนองแขม (รหัสสายทาง ขก.ถ.184- #REF! 1,538,000.00                    ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 1/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 18 ต.ค. 64

#REF! #REF!

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดป่าศรัท 1,435,500.00   1,391,000.00   e - bidding ̶ หจก.สวรรค์ส่งมาเกิด 1,386,000.00    หจก.สวรรค์ส่งมาเกิด ราคาโดยอ้างอิงจาก สัญญา จ้าง

ธาธรรม-แยก ขก.ถ.184-11 (รหัสสายทาง #REF! 1,386,000.00                    ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 2/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 18 ต.ค. 64

#REF! #REF!

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าวัดบ้าน 1,118,000.00   1,085,000.00   e - bidding ̶ หจก.ท่านางแนวการโยธา 1,079,000.00    หจก.ท่านางแนวการโยธา ราคาโดยอ้างอิงจาก สัญญา จ้าง

อีโลหมู่ท่ี 5 - ถนนลาดยางศรีเมืองน้ าซับ #REF! 1,079,000.00                    ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 3/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 19 ต.ค. 64

#REF! #REF!

21 ซ้ือวัสดุก่อสร้างใช้ในโครงการเลือกต้ัง 4,830.00         4,830.00         เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านเหรียญชัยวัสดุ 4,830.00          ร้านเหรียญชัยวัสดุ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

นายกและสมาชิก อบต.แวงน้อย #REF! 4,830.00                          ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 4/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 20 ต.ค. 64

#REF! #REF!



หนา้ที ่4 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
งบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันท่ี  31   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2564

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขตเทศบาล- 284,000.00     289,000.00     เฉพาะเจาะจง ̶ หจก.ส.แสงทอง รุ่งเรืองกิจ 284,000.00      หจก.ส.แสงทอง รุ่งเรืองกิจ ราคาโดยอ้างอิงจาก สัญญา จ้าง

ล าห้วยนา บ้านแวงน้อย หมู่ท่ี 1 #REF! 284,000.00                       ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 4/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 26 ต.ค. 64

#REF! #REF!

23 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการเลือกต้ัง 4,300.00         4,300.00         เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านกิตติรวมภัณฑ์ 4,300.00          ร้านกิตติรวมภัณฑ์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

นายกและสมาชิก อบต.แวงน้อย #REF! 4,300.00                          ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 5/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 27 ต.ค. 64

#REF! #REF!

24 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 40,000.00       40,000.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายอภิสิทธ์ิ  ตอพล 37,000.00        นายอภิสิทธ์ิ  ตอพล ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

บ้านหนองแขม #REF! 37,000.00                         ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 16/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 27 ต.ค. 64

#REF! #REF!

25 ซ้ือกระดาษพิมพ์ต่อเน่ืองใช้ในโครงการ 17,122.00       17,122.00       เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านโชคดี 17,122.00        ร้านโชคดี ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

เลือกต้ังนายกและสมาชิก อบต.แวงน้อย #REF! 17,122.00                         ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 6/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 28 ต.ค. 64

#REF! #REF!

26 ซ้ือยางมะตอยส าเร็จรูป ชนิดบรรจุถุง 65,000.00       65,000.00       เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านรุ่งโรจน์ซัพพลาย 65,000.00        ร้านรุ่งโรจน์ซัพพลาย ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

20 กิโลกรัม #REF! 65,000.00                         ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 7/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 28 ต.ค. 64

#REF! #REF!

27 จ้างท าป้ายไวนิลโครงการเลือกต้ังนายก และ 15,330.00       15,330.00       เฉพาะเจาะจง ̶ ร้าน ช.โฆษณา 15,330.00        ร้าน ช.โฆษณา ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

สมาชิกสภาท้องถ่ิน #REF! 15,330.00                         ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 17/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 29 ต.ค. 64

#REF! #REF!

28 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 173,000.00     173,000.00     เฉพาะเจาะจง ̶ นายอภิสิทธ์ิ  ตอพล 160,000.00      นายอภิสิทธ์ิ  ตอพล ราคาโดยอ้างอิงจาก สัญญา จ้าง

บ้านนาจาน #REF! 160,000.00                       ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 7/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 29 ต.ค. 64

#REF! #REF!



หนา้ที ่5 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
งบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันท่ี  31   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2564

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

29 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,400.00         4,400.00         เฉพาะเจาะจง ̶ นายสุชาติ  ทองเรียง 4,400.00          นายสุชาติ  ทองเรียง ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,400.00                          ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 18/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 29 ต.ค. 64

#REF! #REF!

30 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,600.00         4,600.00         เฉพาะเจาะจง ̶ นายดุลย์  แสนล า 4,600.00          นายดุลย์  แสนล า ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,600.00                          ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 19/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 29 ต.ค. 64

#REF! #REF!

31 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,400.00         4,400.00         เฉพาะเจาะจง ̶ นายบุญเลิศ  ฝ่ายจันทร์ 4,400.00          นายบุญเลิศ  ฝ่ายจันทร์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,400.00                          ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 20/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 29 ต.ค. 64

#REF! #REF!

32 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,600.00         4,600.00         เฉพาะเจาะจง ̶ นายบรรจง    โสภี 4,600.00          นายบรรจง    โสภี ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,600.00                          ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 21/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 29 ต.ค. 64

#REF! #REF!

33 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,400.00         4,400.00         เฉพาะเจาะจง ̶ นายกฤษดา  ทนเล 4,400.00          นายกฤษดา  ทนเล ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,400.00                          ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 22/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 29 ต.ค. 64

#REF! #REF!

34 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,600.00         4,600.00         เฉพาะเจาะจง ̶ นายสมิต  ประเสริฐสังค์ 4,600.00          นายสมิต  ประเสริฐสังค์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,600.00                          ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 23/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 29 ต.ค. 64

#REF! #REF!

35 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,600.00         4,600.00         เฉพาะเจาะจง ̶ นายบุญชู   พรรณา 4,600.00          นายบุญชู   พรรณา ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน #REF! 4,600.00                          ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 24/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 29 ต.ค. 64

#REF! #REF!



หนา้ที ่6 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
งบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันท่ี  31   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2564

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

36 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,400.00         4,400.00         เฉพาะเจาะจง ̶ นายณรงค์   นาอุดม 4,400.00          นายณรงค์   นาอุดม ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,400.00                          ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 25/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 29 ต.ค. 64

#REF! #REF!

37 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 26/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 29 ต.ค. 64

#REF! #REF!

38 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 27/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 29 ต.ค. 64

#REF! #REF!

39 จ้างเหมาบริการแม่บ้านท าความสะอาด 6,500.00         6,500.00         เฉพาะเจาะจง ̶ นางอุไรรัก  วัฒนะบุตร 6,500.00          นางอุไรรัก  วัฒนะบุตร ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

ดูแลส านักงาน #REF! 6,500.00                          ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 28/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 29 ต.ค. 64

#REF! #REF!

40 จ้างเหมาบริการพนักงานประจ ารถ 7,000.00         7,000.00         เฉพาะเจาะจง ̶ นายณัฐวุฒิ  ธรรมนิยม 7,000.00          นายณัฐวุฒิ  ธรรมนิยม ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

บรรทุกขยะ #REF! 7,000.00                          ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 29/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 29 ต.ค. 64

#REF! #REF!

41 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 30/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 29 ต.ค. 64

#REF! #REF!

42 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 31/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 29 ต.ค. 64

#REF! #REF!



หนา้ที ่7 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
งบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันท่ี  31   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2564

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

43 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีธุรการประจ า 9,000.00         9,000.00         เฉพาะเจาะจง ̶ น.ส.กาญจนา  มูลโธสง 9,000.00          น.ส.กาญจนา  มูลโธสง ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนอ าเภอแวงน้อย #REF! 9,000.00                          ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 32/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 29 ต.ค. 64

#REF! #REF!


