
หนา้ที ่1 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 278,000.00   272,000.00     เฉพาะเจาะจง ̶ หจก.สวรรค์ส่งมาเกิด 270,000.00       หจก.สวรรค์ส่งมาเกิด ราคาโดยอ้างอิงจาก สัญญา จ้าง

สายหน้าวัด - ป่าช้า บ้านอีโล หมู่ท่ี 5 #REF! 270,000.00                        เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขท่ี 6/64

#REF! #REF! ลว 2 ก.พ. 64

#REF! #REF!

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 217,000.00   212,000.00     เฉพาะเจาะจง ̶ หจก.สวรรค์ส่งมาเกิด 210,000.00       หจก.สวรรค์ส่งมาเกิด ราคาโดยอ้างอิงจาก สัญญา จ้าง

สายโนนป่าแต้ บ้านกุดรู หมู่ท่ี 4 #REF! 210,000.00                        เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขท่ี 7/64

#REF! #REF! ลว 2 ก.พ. 64

#REF! #REF!

3 จ้างออกแบบงานก่อสร้าง 40,000.00     33,525.00      เฉพาะเจาะจง ̶ นายจิรภาส  พิมพ์ค่าไหล 22,350.00        นายจิรภาส  พิมพ์ค่าไหล ราคาโดยอ้างอิงจาก สัญญา จ้าง

จ่านวน 3 โครงการ #REF! 22,350.00                         เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขท่ี 8/64

#REF! #REF! ลว 4 ก.พ. 64

#REF! #REF!

4 ซ้ือวัสดุส่านักงาน ส่านักปลัด 6,724.00       6,724.00        เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านกิตติรวมภัณฑ์ 6,724.00          ร้านกิตติรวมภัณฑ์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

จ่านวน 13 รายการ #REF! 6,724.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 13/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 5 ก.พ. 64

#REF! #REF!

5 ซ้ือวัสดุส่านักงาน กองคลัง 8,806.00       8,806.00        เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านกิตติรวมภัณฑ์ 8,806.00          ร้านกิตติรวมภัณฑ์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

จ่านวน 15 รายการ #REF! 8,806.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 14/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 5 ก.พ. 64

#REF! #REF!

6 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 900.00         900.00           เฉพาะเจาะจง ̶ นายประยงค์  จงแพทย์ 900.00             นายประยงค์  จงแพทย์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

ทะเบียน ขฉ 4107 ขอนแก่น #REF! 900.00                              ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 95/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 10 ก.พ. 64

#REF! #REF!

7 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ 15,740.00     15,740.00      เฉพาะเจาะจง ̶ นายประยงค์  จงแพทย์ 15,740.00        นายประยงค์  จงแพทย์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

ทะเบียน ผฉ 5970 ขอนแก่น #REF! 15,740.00                         ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 96/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 11 ก.พ. 64

#REF! #REF!

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน กุมภาพันธ์  2564

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนองบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันท่ี  28 เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



หนา้ที ่2 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน กุมภาพันธ์  2564

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนองบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันท่ี  28 เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

8 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศกองคลัง 2,100.00       2,100.00        เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านสุขุมแอร์บ้าน 2,100.00          ร้านสุขุมแอร์บ้าน ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

ทะเบียน 420-54-0007 #REF! 2,100.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 97/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 16 ก.พ. 64

#REF! #REF!

9 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศส่านักปลัด 17,700.00     17,700.00      เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านสุขุมแอร์บ้าน 17,700.00        ร้านสุขุมแอร์บ้าน ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

ทะเบียน 420-54-0010 #REF! 17,700.00                         ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 98/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 16 ก.พ. 64

#REF! #REF!

10 ซ้ือวัสดุส่านักงานกองกองการศึกษา 15,670.00     15,670.00      เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านกิตติรวมภัณฑ์ 15,670.00        ร้านกิตติรวมภัณฑ์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

จ่านวน 10 รายการ #REF! 15,670.00                         ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 15/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 18 ก.พ. 64

#REF! #REF!

11 ซ้ือวัสดุโครงการฝึกอบรมป้องกันและ 1,800.00       1,800.00        เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านกิตติรวมภัณฑ์ 1,800.00          ร้านกิตติรวมภัณฑ์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

แก้ไขปัญหายาเสพติด #REF! 1,800.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 16/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 19 ก.พ. 64

#REF! #REF!

12 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ 17,060.00     17,060.00      เฉพาะเจาะจง ̶ นายประยง จงแพทย์ 17,060.00        นายประยง จงแพทย์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

ทะเบียน 85-3584 #REF! 17,060.00                         ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 99/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 19 ก.พ. 64

#REF! #REF!

13 จ้างท่าป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมป้องกัน 960.00         960.00           เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านเมืองพลโฆษณา 960.00             ร้านเมืองพลโฆษณา ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

และแก้ปัญหายาเสพติด #REF! 960.00                              ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 100/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 19 ก.พ. 64

#REF! #REF!

14 ซ้ือวัสดุโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 1,520.00       1,520.00        เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านเหรียญชัยวัสดุ 1,520.00          ร้านเหรียญชัยวัสดุ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

อันเน่ืองมาจากพระราชด่าริสมเด็จพระเทพฯ #REF! 1,520.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 17/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 23 ก.พ. 64

#REF! #REF!



หนา้ที ่3 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน กุมภาพันธ์  2564

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนองบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันท่ี  28 เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

15 จ้างฝังกลบขยะมูลฝอยลงบ่อขยะเดิม 15,000.00     15,000.00      เฉพาะเจาะจง ̶ นายประเท่ียง  โงนข่า 14,000.00        นายประเท่ียง  โงนข่า ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

ประจ่าปี 2564 #REF! 14,000.00                         ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 101/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 24 ก.พ. 64

#REF! #REF!

16 โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริม 4,638,000     4,613,635.14  เฉพาะเจาะจง ̶ หจก.สวรรค์ส่งมาเกิด 3,050,000.00    หจก.สวรรค์ส่งมาเกิด ราคาโดยอ้างอิงจาก สัญญา จ้าง

รหัสทางหลวงท้องถ่ิน ขก.ถ 184-12 #REF! 3,050,000.00                     เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขท่ี 9/64

#REF! #REF! ลว 24 ก.พ. 64

#REF! #REF!

17 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,200.00       4,200.00        เฉพาะเจาะจง ̶ นายสง่า  เช้ือกุดรู 4,200.00          นายสง่า  เช้ือกุดรู ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,200.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 102/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 25 ก.พ. 64

#REF! #REF!

18 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,200.00       4,200.00        เฉพาะเจาะจง ̶ นายสุชาติ  ทองเรียง 4,200.00          นายสุชาติ  ทองเรียง ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,200.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 103/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 25 ก.พ. 64

#REF! #REF!

19 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,200.00       4,200.00        เฉพาะเจาะจง ̶ นายดุลย์  แสนล่า 4,200.00          นายดุลย์  แสนล่า ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,200.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 104/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 25 ก.พ. 64

#REF! #REF!

20 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,000.00       4,000.00        เฉพาะเจาะจง ̶ นายบุญเลิศ  ฝ่ายจันทร์ 4,000.00          นายบุญเลิศ  ฝ่ายจันทร์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,000.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 105/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 25 ก.พ. 64

#REF! #REF!

21 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,000.00       4,000.00        เฉพาะเจาะจง ̶ นายบรรจง  โสภี 4,000.00          นายบรรจง  โสภี ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,000.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 106/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 25 ก.พ. 64

#REF! #REF!



หนา้ที ่4 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน กุมภาพันธ์  2564

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนองบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันท่ี  28 เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

22 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,000.00       4,000.00        เฉพาะเจาะจง ̶ นายกฤษดา  ทนเล 4,000.00          นายกฤษดา  ทนเล ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,000.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 107/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 25 ก.พ. 64

#REF! #REF!

23 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,200.00       4,200.00        เฉพาะเจาะจง ̶ นายสมิต  ประเสริฐสังค์ 4,200.00          นายสมิต  ประเสริฐสังค์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน #REF! 4,200.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 108/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 25 ก.พ. 64

#REF! #REF!

24 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,200.00       4,200.00        เฉพาะเจาะจง ̶ นายบุญชู   พรรณา 4,200.00          นายบุญชู   พรรณา ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,200.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 109/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 25 ก.พ. 64

#REF! #REF!

25 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,200.00       4,200.00        เฉพาะเจาะจง ̶ นายณรงค์   นาอุดม 4,200.00          นายณรงค์   นาอุดม ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,200.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 110/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 25 ก.พ. 64

#REF! #REF!

26 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 111/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 25 ก.พ. 64

#REF! #REF!

27 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 112/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 25 ก.พ. 64

#REF! #REF!

28 จ้างเหมาบริการแม่บ้านท่าความสะอาด 6,200.00       6,200.00        เฉพาะเจาะจง ̶ นางอุไรรัก  วัฒนะบุตร 6,200.00          นางอุไรรัก  วัฒนะบุตร ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

ดูแลส่านักงาน #REF! 6,200.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 113/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 25 ก.พ. 64

#REF! #REF!



หนา้ที ่5 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน กุมภาพันธ์  2564

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนองบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันท่ี  28 เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

29 จ้างเหมาบริการพนักงานประจ่ารถ 7,000.00       7,000.00        เฉพาะเจาะจง ̶ นายณัฐวุฒิ  ธรรมนิยม 7,000.00          นายณัฐวุฒิ  ธรรมนิยม ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

บรรทุกขยะ #REF! 7,000.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 114/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 25 ก.พ. 64

#REF! #REF!

30 จ้างเหมาบริการพนักงานประจ่ารถ 7,000.00       7,000.00        เฉพาะเจาะจง ̶ นายนิคม   คุ้มเหล่ายูง 7,000.00          นายนิคม   คุ้มเหล่ายูง ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

บรรทุกขยะ #REF! 7,000.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 115/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 25 ก.พ. 64

#REF! #REF!

31 จ้างเหมาบริการพนักงานประจ่ารถ 7,000.00       7,000.00        เฉพาะเจาะจง ̶ นายทองค่า  พันตัน 7,000.00          นายทองค่า  พันตัน ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

บรรทุกขยะ #REF! 7,000.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 116/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 25 ก.พ. 64

#REF! #REF!

32 จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียนท่ียากจน 10,000.00     10,000.00      เฉพาะเจาะจง ̶ นายม้วน  ทันทะ 10,000.00        นายม้วน  ทันทะ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

ยากไร้ มาเรียนท่ี บ้านหนองแขม #REF! 10,000.00                         ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 117/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 25 ก.พ. 64

#REF! #REF!

33 จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียนท่ียากจน 11,000.00     11,000.00      เฉพาะเจาะจง ̶ นายณรงค์  นาอุดม 11,000.00        นายณรงค์  นาอุดม ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

ยากไร้ มาเรียนท่ี ศพด.บ้านนาจาน #REF! 11,000.00                         ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 118/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 25 ก.พ. 64

#REF! #REF!


