
หนา้ที ่1 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือวัสดุส ำนักงำนกองคลัง 5,890.00        5,890.00          เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนกิตติรวมภัณฑ์ 5,890.00          ร้ำนกิตติรวมภัณฑ์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

จ ำนวน  4  รำยกำร #REF! 5,890.00                          รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 16/65

#REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 2 ธ.ค. 64

#REF! #REF!

2 จ้ำซ่อมแซมรถบรรทุกน้ ำอเนกประสงค์ 3,400.00        3,400.00          เฉพำะเจำะจง ̶ นำยอ ำนำจ  สิงห์มหำพรม 3,400.00          นำยอ ำนำจ  สิงห์มหำพรม รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

จ ำนวน  2  รำยกำร #REF! 3,400.00                          รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 49/65

#REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 2 ธ.ค. 64

#REF! #REF!

3 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ กองช่ำง 5,200.00        5,200.00          เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนสุขุมแอร์บ้ำน 5,200.00          ร้ำนสุขุมแอร์บ้ำน รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย #REF! 5,200.00                          รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 50/65

#REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 8 ธ.ค. 64

#REF! #REF!

4 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลำง 4,040.00        4,040.00          เฉพำะเจำะจง ̶ นำยประยง  จงแพทย์ 4,040.00          นำยประยง  จงแพทย์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

ทะเบียน กต.8039 ขก จ ำนวน 5 รำยกำร #REF! 4,040.00                          รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 51/65

#REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 9 ธ.ค. 64

#REF! #REF!

5 ซ้ือชุดตรวจเช้ือ Covid-19) 20,900.00      20,900.00         เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนพชรพำณิชย์ 20,900.00        ร้ำนพชรพำณิชย์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

จ ำนวน  220 ชุด #REF! 20,900.00                         สืบรำคำจำกท้องตลำด เลขท่ี 17/65

#REF! เดือน ธันวำคม 2564 ลว 15 ธ.ค. 64

#REF! #REF!

6 จ้ำซ่อมแซมรถบรรทุกน้ ำอเนกประสงค์ 4,300.00        4,300.00          เฉพำะเจำะจง ̶ นำยอ ำนำจ  สิงห์มหำพรม 4,300.00          นำยอ ำนำจ  สิงห์มหำพรม รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

จ ำนวน  2  รำยกำร #REF! 4,300.00                          รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 52/65

#REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 17 ธ.ค. 64

#REF! #REF!

7 จ้ำงเหมำบริกำรจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 3,698.00        3,698.00          เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนเมืองพลโฆษณำ 3,698.00          ร้ำนเมืองพลโฆษณำ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

กำรช ำระภำษี ประจ ำปี 2565 #REF! 3,698.00                          รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 53/65

#REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 23 ธ.ค. 64

#REF! #REF!

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน ธันวาคม  2564

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนองบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันท่ี  31 เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2564

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



หนา้ที ่2 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน ธันวาคม  2564

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนองบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันท่ี  31 เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2564

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

8 จ้ำงเหมำบริกำรจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 345.00           345.00             เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนเมืองพลโฆษณำ 345.00            ร้ำนเมืองพลโฆษณำ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

พ้ืนท่ีปลูกต้นไม้ฟ้ืนฟูสภำพดิน #REF! 345.00                             รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 54/65

#REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 23 ธ.ค. 64

#REF! #REF!

9 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำงท ำร่ัวกันบ่อขยะ ของ 5,330.00        5,330.00          เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนเหรียญชัยวัสดุ 5,330.00          ร้ำนเหรียญชัยวัสดุ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย #REF! 5,330.00                          สืบรำคำจำกท้องตลำด เลขท่ี 18/65

#REF! เดือน ธันวำคม 2564 ลว 23 ธ.ค. 64

#REF! #REF!

10 โครงกำรซ่อมแซมถนนช ำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ 223,000.00     223,000.00       เฉพำะเจำะจง ̶ หจก.สวรรค์ส่งมำเกิด 220,000.00      หจก.สวรรค์ส่งมำเกิด รำคำโดยอ้ำงอิงจำก สัญญำ จ้ำง

แก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน #REF! 220,000.00                       รำคำท่ีผู้เสนอรำคำต่ ำสุด เลขท่ี 10/65

ประจ ำปีงบประมำณ 2565 #REF! และมีคุณสมบัติตรงตำมต้องกำร ลว 24 ธ.ค. 64

#REF! #REF!

11 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน ส ำนักปลัด 4,100.00        4,100.00          เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนกิตติรวมภัณฑ์ 4,100.00          ร้ำนกิตติรวมภัณฑ์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

จ ำนวน  3 รำยกำร #REF! 4,100.00                          รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 19/65

#REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 27 ธ.ค. 64

#REF! #REF!

12 จ้ำงเหมำบริกำรจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 432.00           432.00             เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนเมืองพลโฆษณำ 432.00            ร้ำนเมืองพลโฆษณำ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

กำรประชุมสภำ อบต.แวงน้อย คร้ังแรก #REF! 432.00                             รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 55/65

#REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 23 ธ.ค. 64

#REF! #REF!

13 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำน 5,400.00        5,400.00          เฉพำะเจำะจง ̶ นำยสุชำติ  ทองเรียง 5,400.00          นำยสุชำติ  ทองเรียง รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

กำรแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 5,400.00                          รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 56/65

#REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 30 ธ.ค. 64

#REF! #REF!

14 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำน 5,200.00        5,200.00          เฉพำะเจำะจง ̶ นำยดุลย์  แสนล ำ 5,200.00          นำยดุลย์  แสนล ำ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

กำรแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 5,200.00                          รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 57/65

#REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 30 ธ.ค. 64

#REF! #REF!



หนา้ที ่3 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน ธันวาคม  2564

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนองบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันท่ี  31 เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2564

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

15 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำน 5,400.00        5,400.00          เฉพำะเจำะจง ̶ นำยบุญเลิศ  ฝ่ำยจันทร์ 5,400.00          นำยบุญเลิศ  ฝ่ำยจันทร์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

กำรแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 5,400.00                          รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 58/65

#REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 30 ธ.ค. 64

#REF! #REF!

16 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำน 5,400.00        5,400.00          เฉพำะเจำะจง ̶ นำยบรรจง   โสภี 5,400.00          นำยบรรจง   โสภี รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

กำรแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 5,400.00                          รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 59/65

#REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 30 ธ.ค. 64

#REF! #REF!

17 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำน 5,200.00        5,200.00          เฉพำะเจำะจง ̶ นำยกฤษดำ  ทนเล 5,200.00          นำยกฤษดำ  ทนเล รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

กำรแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 5,200.00                          รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 60/65

#REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 30 ธ.ค. 64

#REF! #REF!

18 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำน 5,400.00        5,400.00          เฉพำะเจำะจง ̶ นำยสมิต  ประเสริฐสังค์ 5,400.00          นำยสมิต  ประเสริฐสังค์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

กำรแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 5,400.00                          รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 61/65

#REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 30 ธ.ค. 64

#REF! #REF!

19 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำน 5,200.00        5,200.00          เฉพำะเจำะจง ̶ นำยณรงค์  นำอุดม 5,200.00          นำยณรงค์  นำอุดม รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

กำรแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 5,200.00                          รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 62/65

#REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 30 ธ.ค. 64

#REF! #REF!

20 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ดูแลทรัพย์สินและสถำนท่ี 5,400.00        5,400.00          เฉพำะเจำะจง ̶ นำยอนงค์  ไชยวงษ์ 5,400.00          นำยอนงค์  ไชยวงษ์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

รำชกำร ศพด.บ้ำนหนองแขม #REF! 5,400.00                          รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 63/65

#REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 30 ธ.ค. 64

#REF! #REF!

21 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ดูแลทรัพย์สินและสถำนท่ี 5,400.00        5,400.00          เฉพำะเจำะจง ̶ นำยบรรพจน์  สีหะครัง 5,400.00          นำยบรรพจน์  สีหะครัง รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

รำชกำร ศพด.บ้ำนนำจำน #REF! 5,400.00                          รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 64/65

#REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 30 ธ.ค. 64

#REF! #REF!



หนา้ที ่4 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน ธันวาคม  2564

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนองบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันท่ี  31 เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2564

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

22 จ้ำงเหมำบริกำรแม่บ้ำนท ำควำมสะอำด 6,500.00        6,500.00          เฉพำะเจำะจง ̶ นำงอุไรรัก  วัฒนะบุตร 6,500.00          นำงอุไรรัก  วัฒนะบุตร รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

ดูแลส ำนักงำน #REF! 6,500.00                          รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 65/65

#REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 30 ธ.ค. 64

#REF! #REF!

23 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนประจ ำรถ 7,000.00        7,000.00          เฉพำะเจำะจง ̶ นำยณัฐวุฒิ   ธรรมนิยม 7,000.00          นำยณัฐวุฒิ   ธรรมนิยม รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

บรรทุกขยะ #REF! 7,000.00                          รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 66/65

#REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 30 ธ.ค. 64

#REF! #REF!

24 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนประจ ำรถ 7,000.00        7,000.00          เฉพำะเจำะจง ̶ นำยนิคม   คุ้มเหล่ำยูง 7,000.00          นำยนิคม   คุ้มเหล่ำยูง รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

บรรทุกขยะ #REF! 7,000.00                          รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 67/65

#REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 30 ธ.ค. 64

#REF! #REF!

25 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนประจ ำรถ 7,000.00        7,000.00          เฉพำะเจำะจง ̶ นำยทองค ำ  พันตัน 7,000.00          นำยทองค ำ  พันตัน รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

บรรทุกขยะ #REF! 7,000.00                          รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 68/65

#REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 30 ธ.ค. 64

#REF! #REF!

26 จ้ำงเหมำบริกำรเจ้ำหน้ำท่ีธุกำรประจ ำ 9,000.00        9,000.00          เฉพำะเจำะจง ̶ นำยสำวกำญจนำ  มูลไธสง 9,000.00          นำยสำวกำญจนำ  มูลไธสง รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

ศูนย์บริกำรประชำชน อ ำเภอแวงน้อย #REF! 9,000.00                          รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 69/65

#REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 30 ธ.ค. 64

#REF! #REF!


