
หน้าที ่1 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รบัการคัดเลือก

และราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

1 จดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส ำนักงำน 16,000 16,000 เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนด๊ีดีคอมพิวเตอร์ 16,000             ร้ำนด๊ีดีคอมพิวเตอร์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง ชือ้

จ ำนวน 1 เคร่ือง -                  16,000 รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 17/62

#REF! -                  ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 7 ม.ค. 62
#REF! #REF!

2 จดัซ้ือวัสดุโครงกำรจดังำนวันเด็กแห่งชำติ 3,685 3,685 เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนกติติรวมภัณฑ์ 3,685              ร้ำนกติติรวมภัณฑ์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

ประจ ำปี 2562 #REF! 3,685 รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 18/62

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 8 ม.ค. 62
#REF! #REF!

3 จดัซ้ืออำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืมโครงกำร 17,125 17,125 เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนจ ำลองพำณิชย์ 17,125             ร้ำนจ ำลองพำณิชย์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

จดังำนวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี 2562 #REF! 17,125 รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 19/62

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 8 ม.ค. 62

#REF! #REF!

4 จำ้งท ำป้ำยไวนิลโครงกำรจดังำนวันลอย 3,160 3,160 เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนเมืองพลโฆษณำ 3,160              ร้ำนเมืองพลโฆษณำ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จำ้ง

กระทง ประจ ำปี 2562 #REF! 3,160 รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 84/62

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 8 ม.ค. 62

#REF! #REF!

5 จำ้งซ่อมรถยนต์กูช้ีพ อบต.แวงน้อย 7,500 7,500 เฉพำะเจำะจง ̶ นำยอ ำนำจ สิงห์มหำพรม 7,500              นำยอ ำนำจ สิงห์มหำพรม รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จำ้ง

ทะเบียน ผฉ 5970 ขอนแกน่ #REF! 7,500 รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 85/62

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 11 ม.ค. 62

#REF! #REF!

6 จำ้งจดัหำเวทีกำรแสดง โครงกำรจดังำน 3,000 3,000 เฉพำะเจำะจง ̶ นำยสมชำย   สุคชำ 3,000              นำยสมชำย   สุคชำ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จำ้ง

วันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี 2562 #REF! 3,000 รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 86/62

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 11 ม.ค. 62

#REF! #REF!

7 ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ซ่อมระบบไฟฟ้ำ 6,000 6,000 เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนนิเวชอุปกรณ์ไฟฟ้ำ 6,000              ร้ำนนิเวชอุปกรณ์ไฟฟ้ำ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

แสงสว่ำงสำธำรณะ ในพื้นที่ #REF! 6,000 รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 20/62

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 11 ม.ค. 62

#REF! #REF!

สรปุข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  2562

ล าดับที่ รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนองบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

องค์การบรหิารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันที่  31   เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2562

ราคากลาง
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรอื

ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง



หน้าที ่2 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รบัการคัดเลือก

และราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

สรปุข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  2562

ล าดับที่ รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนองบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

องค์การบรหิารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันที่  31   เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2562

ราคากลาง
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรอื

ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

8 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน ส ำนักปลัด จ ำนวน 4,939 4,939 เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนกติติรวมภัรฑ์ 4,939              ร้ำนกติติรวมภัรฑ์ ตกลงรำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

7 รำยกำร #REF! 4,939 รำคำกลำง และเป็นผู้เสนอรำคำ เลขที่ 21/62

#REF! #REF! ต่ ำสุด ลว 14 ม.ค. 62

#REF! #REF!

9 จำ้งท ำป้ำยไวนิลโครงกำร 1 อปท. 1 ถนน 990 990 เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนเมืองพลโฆษณำ 990                 ร้ำนเมืองพลโฆษณำ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จำ้ง

ท้องถิน่ใส่ใจส่ิงแวดล้อม ปี 2562 #REF! 990 รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 87/62

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 16 ม.ค. 62

#REF! #REF!

10 โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงผิวจรำจร 8,090,000 8,089,894 e - bidding หจก.ป.ธีรวุฒิ บริษัท อ ำพนวิศวกรรม จ ำกดั 5,880,000        หจก. ไทยกจิแมชชีน ตกลงรำคำโดยอ้ำงอิงจำก สัญญำ จำ้ง

เคปซีล รหัสทำงหลวงท้องถิน่ ขก.ถ. 54- หจก.ประกติลักษณ์กอ่สร้ำง หจก.ทีวีพี กำรโยธำ 5,946,072        5,200,000 รำคำกลำง และเป็นผู้เสนอรำคำ เลขที่ 9/62

01 สำยบ้ำนกดุรู - หนองไผ่ หจก.โครำชพัฒนำ หจก.อึ้งแซเฮง 6,650,400        ต่ ำสุด ลว 21 ม.ค. 62

หจก.เทพย์ทัศน์ แอสเซท หจก.ไทยกจิแมชชีนเนอร่ี 5,200,000        

หจก.กนัทรลักษ์ต้ังพนูผลสวัสด์ิ หจก. ป.รุ่งเรืองคอนกรีต 6,840,000        

บ. อุดร ต. วิศวกรรม จ ำกดั หจก. บ้ำนไผ่ธนทรัพย์ 6,800,000        

หจก. อุดรรอนวัชกอ่สร้ำง หจก. ต.ไทยเจริญอุทมพร 6,899,000        

หจก. ส.พัฒนวิศวกำรโยธำ หจก. ไทยเจริญศรีสระเกษ 5,580,000        

หจก. อ ำพนวิศวกรรม หจก.ณัฐพลกอ่สร้ำง 5,988,000        

หจก.ทีวีพีกำรโยธำ

บ.อุดรวิภำดำ จ ำกดั

บ.ศิลำเพชร จ ำกดั

บ.บีอีซีเอ็นจเินียร่ิง ฯ

บ.เอชีเอ็มดีเวลอปเมนท์

บ.วรัญญำเรียลเอสเตท

หจก. ณรงค์ รสชก

หจก.อึ้งแซเฮง

หจก.ทวีทรัพย์เจริญ

หจก.ไทยกจิแมชชีนเนอร่ี

หจก.ขอนแกน่ต้ังย่ิงเจริญ



หน้าที ่3 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รบัการคัดเลือก

และราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

สรปุข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  2562

ล าดับที่ รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนองบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

องค์การบรหิารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันที่  31   เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2562

ราคากลาง
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรอื

ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

หจก.ท่ำพระคอนสตรัคชัน่

บ.บุญท ำโชคพัฒนำ

ป.รุ่งเรืองคอนกรีต

หจก.บ้ำนไผ่ธนทรัพย์

หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพร

หจก.ไทยเจริญศรีสระเกษ

หจก.เกศรินทร์ค้ำไม้

หจก.ณัฐพลกอ่สร้ำง

11 โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงผิวจรำจร 4,240,000 4,100,197 e - bidding บ.มหำนครมงคล จ ำกดั หจก.ไทยกจิแมชชีนเนอร่ี 4,100,000        บริษัท ทรำยชลทิศ จ ำกดั ตกลงรำคำโดยอ้ำงอิงจำก สัญญำ จำ้ง

เคปซีล รหัสทำงหลวงท้องถิน่ ขก.ถ. 184 - สยำมโพรเกรสอุดร หจก.ขอนแกน่ต้ังย่ิงเจริญ 3,194,900        2,992,962 รำคำกลำง และเป็นผู้เสนอรำคำ เลขที่ 10/62

02 สำย ขก 2124 เชือ่มถนนทำงหลวง - หจก.ป.ธีรวุฒิ หจก.อุดรอนวัชกอ่สร้ำง 4,200,000        ต่ ำสุด ลว 22 ม.ค. 62

บ้ำนอีโล ไทยกจิแมชชีนเนอร่ี บริษัท ทรำยชลทิศ จ ำกดั 2,992,962        
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั โครำช
พัฒนะ

บริษัท อ ำพนวิศวกรรม จ ำกดั 3,180,000        
หจก.ขอนแกน่ต้ังย่ิงเจริญ หจก.ณัฐพลกอ่สร้ำง 3,485,900        
บริษัท อุดร ต.วิศวกรรม 
จ ำกดั

หจก.อึ้งแซเฮง 3,935,400        
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั อุดร
อนวัชกอ่สร้ำง

หจก.เกศรินทร์ค้ำไม้ 3,278,000        
บริษัท  ทรำยชลทิศ  จ ำกดั หจก.ไทยเจริญอุทุมพร 3,599,000        
บริษัท อ ำพนวิศวกรรม

บริษัท สมบูรณ์สุข จ ำกดั

หจก.ณัฐพลกอ่สร้ำง

หจก. บัวขาวเฟอร์นิเจอร์

บ. เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท์

บ. บี อี ซี เอ็นจเินียร่ิง 

แอนด์ คอนสตรัคชัน่บ. วรัญญาเรียลเอสเตท

บ. ท่าพระแทรคเตอร์และ

กอ่สร้างหจก. อึ้งแซเฮง

หจก. ท่าพระคอนสตรัคชัน่

หจก. เกศรินทร์ค้าไม้



หน้าที ่4 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รบัการคัดเลือก

และราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

สรปุข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  2562

ล าดับที่ รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนองบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

องค์การบรหิารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันที่  31   เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2562

ราคากลาง
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรอื

ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง
หจก. ทวีทรัพย์สหกจิ

หจก. ต.ไทยเจริญอุทุมพร

กอ่สร้างหจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ

12 จดัซ้ือวัสดุโครงกำร ห้องน้ ำท้องถิน่สะอำด 990 990 เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนเหรียญชัยวัสดุ 990                 ร้ำนเหรียญชัยวัสดุ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

และปลอดภัย #REF! 990 รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 22/62

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 24 ม.ค. 62

#REF! #REF!

13 จดัซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ศพด. บ้ำน 19,285 19,285 เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนกติติรวมภัณฑ์ 19,285             ร้ำนกติติรวมภัณฑ์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

หนองแขม และ ศพด.บ้ำนนำจำน #REF! 19,285 รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 23/62

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 28 ม.ค. 62

#REF! #REF!

14 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ กองส่งเสริมกำร 5,700 5,700 เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนด๊ีดีคอมพิวเตอร์ 5,700              ร้ำนด๊ีดีคอมพิวเตอร์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

เกษตร #REF! 5,700 รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 24/62

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 28 ม.ค. 62

#REF! #REF!

15 โครงกำรวำงฝำปิดรำงระบำยน้ ำ บ้ำนหนอง 256,000 241,000 เฉพำะเจำะจง ̶ หจก.สวรรค์ส่งมำเกดิ 240,000           หจก.สวรรค์ส่งมำเกดิ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก สัญญำ จำ้ง

แขม ม.13 #REF! 240,000 รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 11/62

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 29 ม.ค. 62

#REF! #REF!

16 โครงกำรปรับเกรดซ่อมถนนที่ช ำรุด จ ำนวน 148,100 148,100 เฉพำะเจำะจง ̶ หจก.สวรรค์ส่งมำเกดิ 148,000           หจก.สวรรค์ส่งมำเกดิ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก สัญญำ จำ้ง

15 โครงกำร #REF! 148,000 รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 12/62

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 29 ม.ค. 62

#REF! #REF!

17 โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล.สำยทำงเข้ำหมู่ 354,500 344,000 เฉพำะเจำะจง ̶ หจก.สวรรค์ส่งมำเกดิ 340,000           หจก.สวรรค์ส่งมำเกดิ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก สัญญำ จำ้ง

บ้ำนเชือ่มถนนสำยศรีเมืองน้ ำซับ #REF! 340,000 รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 13/62

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 29 ม.ค. 62

#REF! #REF!



หน้าที ่5 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รบัการคัดเลือก

และราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

สรปุข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  2562

ล าดับที่ รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนองบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

องค์การบรหิารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันที่  31   เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2562

ราคากลาง
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรอื

ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

18 โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล.สำยหลังโรงเรียน 151,300 150,000 เฉพำะเจำะจง ̶ หจก.สวรรค์ส่งมำเกดิ 148,000           หจก.สวรรค์ส่งมำเกดิ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก สัญญำ จำ้ง

บ้ำนดอนหันนำจำน หมูท่ี่ 2 #REF! 148,000 รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 14/62

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 29 ม.ค. 62

#REF! #REF!

19 จำ้งเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำน 4,000 4,000 เฉพำะเจำะจง ̶ นำยสง่ำ  เชือ้กดุรู 4,000              นำยสง่ำ  เชือ้กดุรู รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จำ้ง

กำรแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,000 รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 88/62

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 31 ม.ค. 62

#REF! #REF!

20 จำ้งเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำน 4,000 4,000 เฉพำะเจำะจง ̶ นำยสุชำติ  ทองเรียง 4,000              นำยสุชำติ  ทองเรียง รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จำ้ง

กำรแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,000 รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 89/62

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 31 ม.ค. 62

#REF! #REF!

21 จำ้งเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำน 4,000 4,000 เฉพำะเจำะจง ̶ นำยดุลย์  แสนล ำ 4,000              นำยดุลย์  แสนล ำ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จำ้ง

กำรแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,000 รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 90/62

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 31 ม.ค. 62

#REF! #REF!

22 จำ้งเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำน 4,200 4,200 เฉพำะเจำะจง ̶ นำยบุญเลิศ  ฝ่ำยจนัทร์ 4,200              นำยบุญเลิศ  ฝ่ำยจนัทร์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จำ้ง

กำรแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,200 รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 91/62

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 31 ม.ค. 62

#REF! #REF!

23 จำ้งเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำน 4,200 4,200 เฉพำะเจำะจง ̶ นำยติ   จนัทร์เขต 4,200              นำยติ   จนัทร์เขต รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จำ้ง

กำรแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,200 รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 92/62

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 31 ม.ค. 62

#REF! #REF!

24 จำ้งเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำน 4,200 4,200 เฉพำะเจำะจง ̶ นำยกฤษดำ  ทนเล 4,200              นำยกฤษดำ  ทนเล รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จำ้ง

กำรแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,200 รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 93/62

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 31 ม.ค. 62

#REF! #REF!



หน้าที ่6 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รบัการคัดเลือก

และราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

สรปุข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  2562

ล าดับที่ รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนองบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

องค์การบรหิารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันที่  31   เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2562

ราคากลาง
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรอื

ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

25 จำ้งเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำน 4,200 4,200 เฉพำะเจำะจง ̶ นำยสมิต  ประเสริฐสังค์ 4,200              นำยสมิต  ประเสริฐสังค์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จำ้ง

กำรแพทย์ฉุกเฉิน #REF! 4,200 รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 94/62

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 31 ม.ค. 62

#REF! #REF!

26 จำ้งเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำน 4,200 4,200 เฉพำะเจำะจง ̶ นำยบุญชู   พรรณำ 4,200              นำยบุญชู   พรรณำ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จำ้ง

กำรแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,200 รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 95/62

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 31 ม.ค. 62

#REF! #REF!

27 จำ้งเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำน 4,200 4,200 เฉพำะเจำะจง ̶ นำยณรงค์   นำอุดม 4,200              นำยณรงค์   นำอุดม รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จำ้ง

กำรแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,200 รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 96/62

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 31 ม.ค. 62

#REF! #REF!

28 จำ้งเหมำบริกำรผู้ดูแลทรัพย์สินและสถำนที่ 5,400 5,400 เฉพำะเจำะจง ̶ นำยอนงค์  ไชยวงษ์ 5,400              นำยอนงค์  ไชยวงษ์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จำ้ง

รำชกำร ศพด.บ้ำนหนองแขม #REF! 5,400 รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 97/62

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 31 ม.ค. 62

#REF! #REF!

29 จำ้งเหมำบริกำรผู้ดูแลทรัพย์สินและสถำนที่ 5,400 5,400 เฉพำะเจำะจง ̶ นำยกองพัน  สีหะครัง 5,400              นำยกองพัน  สีหะครัง รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จำ้ง

รำชกำร ศพด.บ้ำนนำจำน #REF! 5,400 รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 98/62

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 31 ม.ค. 62

#REF! #REF!

30 จำ้งเหมำบริกำรแม่บ้ำนท ำควำมสะอำด 6,200 6,200 เฉพำะเจำะจง ̶ นำงอุไรรัก  วัฒนะบุตร 6,200              นำงอุไรรัก  วัฒนะบุตร รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จำ้ง

ดูแลส ำนักงำน #REF! 6,200 รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 99/62

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 31 ม.ค. 62

#REF! #REF!

31 จำ้งเหมำบริกำรพนักงำนประจ ำรถ 7,000 7,000 เฉพำะเจำะจง ̶ นำยถวิล  สุขก ำเนิด 7,000              นำยถวิล  สุขก ำเนิด รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จำ้ง

บรรทุกขยะ #REF! 7,000 รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 100/62

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 31 ม.ค. 62

#REF! #REF!



หน้าที ่7 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รบัการคัดเลือก

และราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

สรปุข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  2562

ล าดับที่ รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนองบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

องค์การบรหิารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันที่  31   เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2562

ราคากลาง
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรอื

ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

32 จำ้งเหมำบริกำรพนักงำนประจ ำรถ 7,000 7,000 เฉพำะเจำะจง ̶ นำยนิคม   คุ้มเหล่ำยูง 7,000              นำยนิคม   คุ้มเหล่ำยูง รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จำ้ง

บรรทุกขยะ #REF! 7,000 รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 101/62

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 31 ม.ค. 62

#REF! #REF!

33 จำ้งเหมำบริกำรพนักงำนประจ ำรถ 7,000 7,000 เฉพำะเจำะจง ̶ นำยทองค ำ  พันตัน 7,000              นำยทองค ำ  พันตัน รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จำ้ง

บรรทุกขยะ #REF! 7,000 รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 102/62

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 31 ม.ค. 62

#REF! #REF!

34 จำ้งเหมำบริกำรรถรับ-ส่งนักเรียนที่ยำกจน 10,000 10,000 เฉพำะเจำะจง ̶ นำยม้วน  ทันทะ 10,000             นำยม้วน  ทันทะ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จำ้ง

ยำกไร้ มำเรียนที่ บ้ำนหนองแขม #REF! 10,000 รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 103/62

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 31 ม.ค. 62

#REF! #REF!

35 จำ้งเหมำบริกำรรถรับ-ส่งนักเรียนที่ยำกจน 11,000 11,000 เฉพำะเจำะจง ̶ นำยณรงค์  นำอุดม 11,000             นำยณรงค์  นำอุดม รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จำ้ง

ยำกไร้ มำเรียนที่ ศพด.บ้ำนนำจำน #REF! 11,000 รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 104/62

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 31 ม.ค. 62

#REF! #REF!


