
หน้าที ่1 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รบัการคัดเลือก

และราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

1 จา้งซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านเมืองพลคอมพิวเตอร์ 1,200              ร้านเมืองพลคอมพิวเตอร์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จา้ง

จ านวน 1 เคร่ือง -                  1,200 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 105/62

#REF! -                  ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 6 ก.พ. 62
#REF! #REF!

2 จา้งจดัหารถเทเลอร์และรถไถลากจงู 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง ̶ นางสง่า   มนตรี 3,000              นางสง่า   มนตรี ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จา้ง

ใช้ในโครงการบุญคูนลาน ปี 2562 -                  3,000 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 106/62

#REF! -                  ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 11 ก.พ. 62
#REF! #REF!

3 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 7,600 7,600 เฉพาะเจาะจง ̶ บ.ชัยภูมิกอ๊ปปี้แอนเซอร์วิส 7,600              บ.ชัยภูมิกอ๊ปปี้แอนเซอร์วิส ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

-                  7,600 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 26/62

#REF! -                  ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 11 ก.พ. 62

#REF! #REF!

4 ซ้ืออุปกรณ์ตกแต่งปราสาทฟางข้าว 1,603 1,603 เฉพาะเจาะจง ̶ หจก.สมยงค้าไม้ 2 1,603              หจก.สมยงค้าไม้ 2 ราคาโดยอ้างอิงราคาจาก ใบส่ัง ซ้ือ

ใช้ในโครงการบุญคูนลาน ปี 2562 -                  1,603 ตามท้องตลาด เลขที่ 27/62

#REF! -                  ลว 11 ก.พ. 62

#REF! #REF!

5 ซ้ืออุปกรณ์ตกแต่งปราสาทฟางข้าว 5,300 5,300 เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านกติติรวมภัรฑ์ 5,300              ร้านกติติรวมภัรฑ์ ราคาโดยอ้างอิงราคาจาก ใบส่ัง ซ้ือ

ใช้ในโครงการบุญคูนลาน ปี 2562 -                  5,300 ตามท้องตลาด เลขที่ 28/62

#REF! -                  ลว 11 ก.พ. 62

#REF! #REF!

6 ซ้ือข้าวเปลือกตกแต่งปราสาทฟางข้าว 3,720 3,720 เฉพาะเจาะจง ̶ นายสุชาติ   ทองเรียง 3,720              นายสุชาติ   ทองเรียง ราคาโดยอ้างอิงราคาจาก ใบส่ัง ชือ้

ใช้ในโครงการบุญคูนลาน ปี 2562 -                  3,720 ตามท้องตลาด เลขที่ 29/62

#REF! -                  ลว 11 ก.พ. 62

#REF! #REF!

7 ซ้ือน้ าด่ืม ส าหรับผู้ร่วมขบวนแห่งปราสาท 5,750 5,750 เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านจ าลองพาณิชย์ 5,750              ร้านจ าลองพาณิชย์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

ฟางข้าว โครงการบุญคูนลาน ปี 2562 -                  5,750 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 30/62

#REF! -                  ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 12 ก.พ. 62

#REF! #REF!

งบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

องค์การบรหิารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันที่  28   เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562

ราคากลาง
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรอื

ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

สรปุข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  2562

ล าดับที่ รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ



หน้าที ่2 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รบัการคัดเลือก

และราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง
งบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

องค์การบรหิารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันที่  28   เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562

ราคากลาง
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรอื

ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

สรปุข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  2562

ล าดับที่ รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ

8 จา้งจดัท าพานบายศรีใบตองสด 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง ̶ นางสมปอง  พรมพร้อม 1,500              นางสมปอง  พรมพร้อม ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จา้ง

ใช้ในโครงการบุญคูนลาน ปี 2562 -                  1,500 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 107/62

#REF! -                  ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 12 ก.พ. 62

#REF! #REF!

9 จา้งจดัหาเคร่ืองขยายเสียง เพื่อใช้ใน 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง ̶ นายโสพิน  แกว้อุดร 4,000              นายโสพิน  แกว้อุดร ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จา้ง

โครงการบุญคูนลาน ปี 2562 -                  4,000 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 108/62

#REF! -                  ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 13 ก.พ. 62

#REF! #REF!

10 ซ้ือหมึกพิมพ์ Brother L2360D 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านด้ีดีคอมพิวเตอร์ 3,000              ร้านด้ีดีคอมพิวเตอร์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

-                  3,000 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 31/62

#REF! -                  ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 14 ก.พ. 62

#REF! #REF!

11 ชือ้วัสดุส านักงาน ส านักปลัด 1,800 1,800 เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านกติติรวมภัณฑ์ 1,800              ร้านกติติรวมภัณฑ์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

-                  1,800 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 32/62

#REF! -                  ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 14 ก.พ. 62

#REF! #REF!

12 ซ้ือถังฉีดน้ าพลาสติกชนิดโยกแบบสะพาย 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านจ าลอง 2 3,000              ร้านจ าลอง 2 ราคาโดยอ้างอิงราคาจาก ใบส่ัง ซ้ือ

-                  3,000 ตามท้องตลาด เลขที่ 33/62

#REF! -                  ลว 15 ก.พ. 62

#REF! #REF!

13 จา้งซ่อมรถจกัรยานยนต์ ขธก 781 ขก. 3,850 3,850 เฉพาะเจาะจง ̶ นายอุเทน   เจริญภูมิ 3,850              หจก.สวรรค์ส่งมาเกดิ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จา้ง

-                  3,850 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 109/62

#REF! -                  ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 15 ก.พ. 62

#REF! #REF!

14 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายรอบบ้าน 249,000 248,000 เฉพาะเจาะจง ̶ หจก.สวรรค์ส่งมาเกดิ 245,000           หจก.สวรรค์ส่งมาเกดิ ราคาโดยอ้างอิงจาก สัญญา จา้ง

บ้านโนนขีเ้หล็ก ม.11 -                  245,000 ผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 15/62

#REF! -                  ลว 18 ก.พ. 62

#REF! #REF!



หน้าที ่3 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รบัการคัดเลือก

และราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง
งบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

องค์การบรหิารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันที่  28   เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562

ราคากลาง
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรอื

ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

สรปุข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  2562

ล าดับที่ รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ

15 โครงการกอ่สร้างขยายถนน คสล. สายรอบ 250,000 244,000 เฉพาะเจาะจง ̶ หจก.สวรรค์ส่งมาเกดิ 240,000           หจก.สวรรค์ส่งมาเกดิ ราคาโดยอ้างอิงจาก สัญญา จา้ง

บ้านนาจาน หมูท่ี่ 10 -                  240,000 ผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 16/62

#REF! -                  ลว 21 ก.พ. 62

#REF! #REF!

16 จา้งท าป้ายโครงการ อบต.พบประชาชน 864 864 เฉพาะเจาะจง ̶ ร้างเมืองพลคอมพิวเตอร์ 864                 ร้างเมืองพลคอมพิวเตอร์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จา้ง

ประจ าปี 2562 -                  864 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 110/62

#REF! -                  ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 21 ก.พ. 62

#REF! #REF!

17 จา้งซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 1,550 1,550 เฉพาะเจาะจง ̶ นายประยง  จงแพทย์ 1,550              นายประยง  จงแพทย์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จา้ง

กต. 8039 ขอนแกน่ -                  1,550 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 111/62

#REF! -                  ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 21 ก.พ. 62

#REF! #REF!

18 ซ้ือวัสดุส านักงาน ส านักปลัด 4,400 4,400 เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านกติติรวมภัณฑ์ 4,400              ร้านกติติรวมภัณฑ์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

-                  4,400 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 34/62

#REF! -                  ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 21 ก.พ. 62

#REF! #REF!

19 ซ้ือวัสดุส านักงาน กองการศึกษา 8,015 8,015 เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านกติติรวมภัณฑ์ 8,015              ร้านกติติรวมภัณฑ์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

-                  8,015 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 35/62

#REF! -                  ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 21 ก.พ. 62

#REF! #REF!

20 ซ้ือน้ าด่ืมโครงการ อบต.พบประชาชน 4,590 4,590 เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านจ าลองพาณิชย์ 4,590              ร้านจ าลองพาณิชย์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

-                  4,590 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 36/62

#REF! -                  ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 22 ก.พ. 62

#REF! #REF!

21 ซ้ือวัสดุโครงการอบรมเฝ้าระวังไฟป่า 1,600 1,600 เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านกติติรวมภัณฑ์ 1,600              ร้านกติติรวมภัณฑ์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

-                  1,600 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 37/62

#REF! -                  ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 26 ก.พ. 62

#REF! #REF!



หน้าที ่4 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รบัการคัดเลือก

และราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง
งบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

องค์การบรหิารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันที่  28   เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562

ราคากลาง
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรอื

ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

สรปุข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  2562

ล าดับที่ รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ

22 จา้งท าป้ายโครงการอบรมเฝ้าระวังไฟป่า 666 666 เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านกติติรวมภัณฑ์ 666                 ร้านกติติรวมภัณฑ์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จา้ง

-                  666 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 112/62

#REF! -                  ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 26 ก.พ. 62

#REF! #REF!

23 จา้งประกอบอาหารและอาหารว่าง 9,775 9,775 เฉพาะเจาะจง ̶ นางอรทัย  สีหามาตร 9,775              นางอรทัย  สีหามาตร ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จา้ง

โครงการอบรมเฝ้าระวังไฟป่า -                  9,775 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 113/62

#REF! -                  ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 27 ก.พ. 62

#REF! #REF!

24 ซ้ือทรายก าจดัลูกน้ ายุงลาย ทีมีฟอส 1 % 54,000 54,000 เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านทรัพย์เจริญ 54,000             ร้านทรัพย์เจริญ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

ร้านศรีเจริญ -                  54,000 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 38/62

#REF! ร้านทวีทอง ซัพพลาย -                  ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 27 ก.พ. 62

#REF! #REF!

25 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายคริสจกัร 352,800 351,000 เฉพาะเจาะจง ̶ หจก.สวรรค์ส่งมาเกดิ 350,000           หจก.สวรรค์ส่งมาเกดิ ราคาโดยอ้างอิงจาก สัญญา จา้ง

ไปทุ่งนา บ้านหนองแขม 2 หมูท่ี่ 13 -                  348,000 ผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 17/62

#REF! -                  ลว 27 ก.พ. 62

#REF! #REF!

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

การแพทย์ฉุกเฉิน  -                  4,200 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 114/62

#REF! -                  ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 28 ก.พ. 62

#REF! #REF!

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

การแพทย์ฉุกเฉิน  -                  4,200 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 115/62

#REF! -                  ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 28 ก.พ. 62

#REF! #REF!

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

การแพทย์ฉุกเฉิน  -                  4,200 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 116/62

#REF! -                  ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 28 ก.พ. 62

#REF! #REF!



หน้าที ่5 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รบัการคัดเลือก

และราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง
งบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

องค์การบรหิารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันที่  28   เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562

ราคากลาง
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรอื

ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

สรปุข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  2562

ล าดับที่ รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ

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

การแพทย์ฉุกเฉิน  -                  4,000 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 117/62

#REF! -                  ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 28 ก.พ. 62

#REF! #REF!

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

การแพทย์ฉุกเฉิน  -                  4,000 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 118/62

#REF! -                  ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 28 ก.พ. 62

#REF! #REF!

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

การแพทย์ฉุกเฉิน  -                  4,000 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 119/62

#REF! -                  ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 28 ก.พ. 62

#REF! #REF!

32 จา้งเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,200 4,200 เฉพาะเจาะจง ̶ นายสมิต  ประเสริฐสังค์ 4,200              นายสมิต  ประเสริฐสังค์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จา้ง

การแพทย์ฉุกเฉิน -                  4,200 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 120/62

#REF! -                  ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 28 ก.พ. 62

#REF! #REF!

33 จา้งเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,200 4,200 เฉพาะเจาะจง ̶ นายบุญชู   พรรณา 4,200              นายบุญชู   พรรณา ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จา้ง

การแพทย์ฉุกเฉิน  -                  4,200 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 121/62

#REF! -                  ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 28 ก.พ. 62

#REF! #REF!

34 จา้งเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,200 4,200 เฉพาะเจาะจง ̶ นายณรงค์   นาอุดม 4,200              นายณรงค์   นาอุดม ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จา้ง

การแพทย์ฉุกเฉิน  -                  4,200 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 122/62

#REF! -                  ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 28 ก.พ. 62

#REF! #REF!

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

ราชการ ศพด.บ้านหนองแขม -                  5,400 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 123/62

#REF! -                  ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 28 ก.พ. 62

#REF! #REF!



หน้าที ่6 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รบัการคัดเลือก

และราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง
งบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

องค์การบรหิารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันที่  28   เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562

ราคากลาง
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรอื

ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

สรปุข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  2562

ล าดับที่ รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ

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

ราชการ ศพด.บ้านนาจาน -                  5,400 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 124/62

#REF! -                  ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 28 ก.พ. 62

#REF! #REF!

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

ดูแลส านักงาน -                  6,200 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 125/62

#REF! -                  ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 28 ก.พ. 62

#REF! #REF!

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

บรรทุกขยะ -                  7,000 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 126/62

#REF! -                  ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 28 ก.พ. 62

#REF! #REF!

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

บรรทุกขยะ -                  7,000 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 127/62

#REF! -                  ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 28 ก.พ. 62

#REF! #REF!

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

บรรทุกขยะ -                  7,000 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 128/62

#REF! -                  ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 28 ก.พ. 62

#REF! #REF!

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

ยากไร้ มาเรียนที่ บ้านหนองแขม -                  10,000 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 129/62

#REF! -                  ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 28 ก.พ. 62

#REF! #REF!

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

ยากไร้ มาเรียนที่ ศพด.บ้านนาจาน -                  11,000 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 130/62

#REF! -                  ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 28 ก.พ. 62

#REF! #REF!


