
หน้าที ่1 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รบัการคัดเลือก

และราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

1 เช่าอุปกรณ์และสัญญาณอินเตอร์เน็ต 6,944 6,944 เฉพาะเจาะจง ̶ บ.ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต 6,944              บ.ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต ตกลงราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ชือ้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน #REF! 6,944 ราคาตามท้องตลาด เลขที่ 7/62

#REF! #REF! ลว 1 พ.ย. 61
#REF! #REF!

2 จา้งท าป้ายโฟมบอร์ดประชาสัมพันธ์ 2,300 2,300 เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านเมืองพลโฆษณา 2,300              ร้านเมืองพลโฆษณา ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จา้ง

ขัน้ตอนปฎบัติงาน ศพด. #REF! 2,300 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 38/62

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 7 พ.ย. 61
#REF! #REF!

3 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,760 2,760 เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านด๊ีดีคอมพิวเตอร์ 2,760              ร้านด๊ีดีคอมพิวเตอร์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

ส านักปลัด #REF! 2,760 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 2/62

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 14 พ.ย. 61

#REF! #REF!

4 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,090 1,090 เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านด๊ีดีคอมพิวเตอร์ 1,090              ร้านด๊ีดีคอมพิวเตอร์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

กองคลัง #REF! 1,090 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 3/62

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 14 พ.ย. 61

#REF! #REF!

5 ซ้ือวัสดุส านักงาน ผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 7,600 7,600 เฉพาะเจาะจง ̶ บ.ชัยภูมิกอ๊ปปี้ฯ 7,600              บ.ชัยภูมิกอ๊ปปี้ฯ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

#REF! 7,600 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 4/62

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 14 พ.ย. 61

#REF! #REF!

6 จา้งโครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายจาก 269,000 271,000 เฉพาะเจาะจง ̶ หจก.สวรรค์ส่งมาเกดิ 267,000           หจก.สวรรค์ส่งมาเกดิ ตกลงราคาโดยอ้างอิงจาก สัญญา จา้ง

เขตเทศบาลถึงหนองนาเมือง ม.1 #REF! 267,000 ราคากลาง และเป็นผู้เสนอราคา เลขที่ 6/62

#REF! #REF! ต่ าสุด ลว 14 พ.ย. 61

#REF! #REF!

7 จา้งโครงการกอ่สร้างถนน คสล.สาย 230,000 229,000 เฉพาะเจาะจง ̶ หจก.สวรรค์ส่งมาเกดิ 228,000           หจก.สวรรค์ส่งมาเกดิ ตกลงราคาโดยอ้างอิงจาก สัญญา จา้ง

ประชารัฐ บ้านอีโล หมูท่ี่ 5 #REF! 227,000 ราคากลาง และเป็นผู้เสนอราคา เลขที่ 7/62

#REF! #REF! ต่ าสุด ลว 14 พ.ย. 61

#REF! #REF!

วันที่  30   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561

ราคากลาง
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรอื

ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

สรปุข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน  2561

ล าดับที่ รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนองบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

องค์การบรหิารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น



หน้าที ่2 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รบัการคัดเลือก

และราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

วันที่  30   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561

ราคากลาง
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรอื

ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

สรปุข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน  2561

ล าดับที่ รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนองบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

องค์การบรหิารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น

8 ซ้ือวัสดุเพื่อใช้โครงการจดังานวัยลอย 5,325 5,325 เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านนิเวชอุปกรณ์ไฟฟ้า 5,325              ร้านนิเวชอุปกรณ์ไฟฟ้า ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

กระทง ประจ าปี 2561 #REF! 5,325 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 5/62

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 20 พ.ย. 61

#REF! #REF!

9 จา้งท าป้ายโครงการจดังานวันลอย 2,160 2,160 เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านเมืองพลโฆษณา 2,160              ร้านเมืองพลโฆษณา ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จา้ง

กระทง ประจ าปี 2561 #REF! 2,160 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 40/62

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 20 พ.ย. 61

#REF! #REF!

10 จา้งจดัหาเคร่ืองขยายเสียงโครงการ 4,900 4,900 เฉพาะเจาะจง ̶ นายโสพิน  แกว้อุดร 4,900              นายโสพิน  แกว้อุดร ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จา้ง

จดังานวันลอยกระทง ประจ าปี 2561 #REF! 4,900 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 41/62

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 21 พ.ย. 61

#REF! #REF!

11 ซ้ือน้ าด่ืมโครงการจดังานวันลอยกระทง 3,575 3,575 เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านจ าลงพาณิชย์ 3,575              ร้านจ าลงพาณิชย์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

ประจ าปี 2561 #REF! 3,575 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 6/62

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 21 พ.ย. 61

#REF! #REF!

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

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,200 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 42/62

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 พ.ย. 61

#REF! #REF!

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

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,200 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 43/62

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 พ.ย. 61

#REF! #REF!

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

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,200 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 44/62

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 พ.ย. 61

#REF! #REF!



หน้าที ่3 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รบัการคัดเลือก

และราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

วันที่  30   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561

ราคากลาง
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรอื

ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

สรปุข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน  2561

ล าดับที่ รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนองบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

องค์การบรหิารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น

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

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,000 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 45/62

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 พ.ย. 61

#REF! #REF!

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

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,000 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 46/62

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 พ.ย. 61

#REF! #REF!

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

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,000 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 47/62

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 พ.ย. 61

#REF! #REF!

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

การแพทย์ฉุกเฉิน #REF! 4,200 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 48/62

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 พ.ย. 61

#REF! #REF!

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

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,200 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 49/62

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 พ.ย. 61

#REF! #REF!

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

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,200 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 50/62

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 พ.ย. 61

#REF! #REF!

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

ราชการ ศพด.บ้านหนองแขม #REF! 5,400 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 51/62

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 พ.ย. 61

#REF! #REF!



หน้าที ่4 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รบัการคัดเลือก

และราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

วันที่  30   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561

ราคากลาง
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรอื

ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

สรปุข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน  2561

ล าดับที่ รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนองบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

องค์การบรหิารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น

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

ราชการ ศพด.บ้านนาจาน #REF! 5,400 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 52/62

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 พ.ย. 61

#REF! #REF!

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

ดูแลส านักงาน #REF! 6,200 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 53/62

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 พ.ย. 61

#REF! #REF!

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

บรรทุกขยะ #REF! 7,000 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 54/62

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 พ.ย. 61

#REF! #REF!

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

บรรทุกขยะ #REF! 7,000 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 55/62

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 พ.ย. 61

#REF! #REF!

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

บรรทุกขยะ #REF! 7,000 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 56/62

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 พ.ย. 61

#REF! #REF!

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

ยากไร้ มาเรียนที่ บ้านหนองแขม #REF! 10,000 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 57/62

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 พ.ย. 61

#REF! #REF!

28 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 58/62

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 พ.ย. 61

#REF! #REF!


