
หนา้ที ่1 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือคู่มือประชาชนใช้ในการเลือกต้ัง นายก/ 30,000.00    30,000.00     เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านธงชัย 30,000.00        ร้านธงชัย ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

สมาชิกสภา อบต.แวงน้อย #REF! 30,000.00                         ผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขท่ี 8/65

#REF! #REF! ลว 4 พ.ย. 64

#REF! #REF!

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 290,000.00  296,000.00    เฉพาะเจาะจง ̶ หจก.สวรรค์ส่งมาเกิด 290,000.00      หจก.สวรรค์ส่งมาเกิด ราคาโดยอ้างอิงจาก สัญญา จ้าง

สายรอบบ้าน บ้านดอนหัน หมู่ท่ี 2 #REF! 290,000.00                       ผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขท่ี 7/65

#REF! #REF! ลว 4 พ.ย. 64

#REF! #REF!

3 ซ้ือวัสดุ อุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการ 151,250.00  151,250.00    เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านภัทราซีเนช่ัน 151,250.00      ร้านภัทราซีเนช่ัน ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

เลือกต้ังนายก/สมาชิกสภา อบต.แวงน้อย #REF! 151,250.00                       ผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขท่ี 9/65

#REF! #REF! ลว 9 พ.ย. 64

#REF! #REF!

4 ซ้ือสารฆ่าเช้ือภายนอกอาคาร 7,080.00      7,080.00       เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านพชรพาณิชย์ 7,080.00          ร้านพชรพาณิชย์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

ขนาด 1,000 ml. #REF! 7,080.00                          ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 10/65

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

#REF! #REF!

5 จ้างท่าป้ายใช้ในโครงการเลือกต้ังนายก/ 14,500.00    14,500.00     เฉพาะเจาะจง ̶ ร้าน ช.โฆษณา 14,500.00        ร้าน ช.โฆษณา ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

สมาชิก อบต.แวงน้อย #REF! 14,500.00                         ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 33/65

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

#REF! #REF!

6 ซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 7,600.00      7,600.00       เฉพาะเจาะจง ̶ บ.ชัยภูมิก๊อปป้ี แอนเซอร์วิส 7,600.00          บ.ชัยภูมิก๊อปป้ี แอนเซอร์วิส ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

จ่านวน  2 หลอด #REF! 7,600.00                          ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 11/65

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

#REF! #REF!

7 ซ้ือวัสดุส่านักงานใช้ในโครงการเลือกต้ัง 3,315.00      3,315.00       เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านกิตติรวมภัณฑ์ 3,315.00          ร้านกิตติรวมภัณฑ์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

นายก/สมาชิก อบต.แวงน้อย #REF! 3,315.00                          ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 12/65

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

#REF! #REF!

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2564

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนองบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันท่ี  30   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



หนา้ที ่2 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2564

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนองบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันท่ี  30   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

8 ซ้ือวัสดุก่อสร้างใช้ในโครงการเลือกต้ัง 3,825.00      3,825.00       เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านเหรียญชัยวัสดุ 3,825.00          ร้านเหรียญชัยวัสดุ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

นายก/สมาชิก อบต.แวงน้อย #REF! 3,825.00                          ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 13/65

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

#REF! #REF!

9 ซ้ือวัสดุก่อสร้างใช้ในต้อนรับองคมนนตรี 4,030.00      4,030.00       เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านเหรียญชัยวัสดุ 4,030.00          ร้านเหรียญชัยวัสดุ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

ในวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 #REF! 4,030.00                          ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 14/65

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

#REF! #REF!

10 ซ้ือวัสดุส่านักงานใช้ในต้อนรับองคมนนตรี 18,000.00    18,000.00     เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านเหรียญชัยวัสดุ 18,000.00        ร้านเหรียญชัยวัสดุ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

ในวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 #REF! 18,000.00                         ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 15/65

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

#REF! #REF!

11 โครงการฝังกลบบ่อขยะต่าบลแวงน้อย 331,000.00  331,000.00    -              ̶ นายพิชาญ  ทิพย์วงษ์ 309,000.00      นายพิชาญ  ทิพย์วงษ์ ราคาโดยอ้างอิงจาก สัญญา จ้าง

หมู่ท่ี 9 บ้านโนนศิลา #REF! 309,000.00                       ผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขท่ี 8/65

#REF! #REF! ลว 25 พ.ย. 64

#REF! #REF!

12 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ องค์การ 500,000.00  500,000.00    -              ̶ นายอภิสิทธ์ิ  ตอพล 465,000.00      นายอภิสิทธ์ิ  ตอพล ราคาโดยอ้างอิงจาก สัญญา จ้าง

บริหารส่วนต่าบลแวงน้อย #REF! 465,000.00                       ผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขท่ี 9/65

#REF! #REF! ลว 30 พ.ย. 64

#REF! #REF!

13 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 34/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 พ.ย. 64

#REF! #REF!

14 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,600.00      4,600.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายดุลย์  แสนล่า 4,600.00          นายดุลย์  แสนล่า ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,600.00                          ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 35/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 พ.ย. 64

#REF! #REF!



หนา้ที ่3 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2564

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนองบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันท่ี  30   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

15 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 36/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 พ.ย. 64

#REF! #REF!

16 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 37/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 พ.ย. 64

#REF! #REF!

17 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 38/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 พ.ย. 64

#REF! #REF!

18 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 39/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 พ.ย. 64

#REF! #REF!

19 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 40/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 พ.ย. 64

#REF! #REF!

20 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 41/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 พ.ย. 64

#REF! #REF!

21 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 42/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 พ.ย. 64

#REF! #REF!



หนา้ที ่4 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2564

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนองบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันท่ี  30   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

22 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 43/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 พ.ย. 64

#REF! #REF!

23 จ้างเหมาบริการแม่บ้านท่าความสะอาด 6,500.00      6,500.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นางอุไรรัก  วัฒนะบุตร 6,500.00          นางอุไรรัก  วัฒนะบุตร ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

ดูแลส่านักงาน #REF! 6,500.00                          ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 44/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 พ.ย. 64

#REF! #REF!

24 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 45/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 พ.ย. 64

#REF! #REF!

25 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 46/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 พ.ย. 64

#REF! #REF!

26 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 47/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 พ.ย. 64

#REF! #REF!

27 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีธุรการประจ่า 9,000.00      9,000.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นางสาวกาญจนา มูลไธสง 9,000.00          นางสาวกาญจนา มูลไธสง ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

ศูยน์ช่วยเหลือประชาชน อ่าเภอแวงน้อย #REF! 9,000.00                          ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 48/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 พ.ย. 64

#REF! #REF!


