
หนา้ที ่1 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 7,600.00     7,600.00       เฉพาะเจาะจง ̶ บ.ชัยภูมิก๊อปป้ีฯ 7,600.00         บ.ชัยภูมิก๊อปป้ีฯ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

จ านวน 2 หลอด #REF! 7,600.00                         ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 49/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 2 ส.ค. 64

#REF! #REF!

2 ซ้ือชุดปฏิบัติงานป้องกันเช้ือโรค 5,400.00     5,400.00       เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านยาแวงน้อย 5,400.00         ร้านยาแวงน้อย ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

#REF! 5,400.00                         ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 50/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 3 ส.ค. 64

#REF! #REF!

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 148,000.00  150,000.00   เฉพาะเจาะจง ̶ หจก.แสงทอง รุ่งเรืองกิจ 146,000.00      หจก.แสงทอง รุ่งเรืองกิจ ผู้เสนอราคาต่ าสุด สัญญา จ้าง

สายรอบบ้าน บ้านโนน้ีเหล็ก หมู่ 11 #REF! 146,000.00                      และมีคุณสมบัติถูกต้องครบ เลขท่ี 21/64

#REF! #REF! ลว 9 ส.ค. 64

#REF! #REF!

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 290,000.00  294,000.00   เฉพาะเจาะจง ̶ หจก.แสงทอง รุ่งเรืองกิจ 290,000.00      หจก.แสงทอง รุ่งเรืองกิจ ผู้เสนอราคาต่ าสุด สัญญา จ้าง

สายทางเข้าหมู่บ้าน บ้านป่าเป้ง หมู่ 9 #REF! 290,000.00                      และมีคุณสมบัติถูกต้องครบ เลขท่ี 22/64

#REF! #REF! ลว 9 ส.ค. 64

#REF! #REF!

5 ซ้ือวัสดุส านักงาน กองคลัง 3,900.00     3,900.00       เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านกิตติรวมภัณฑ์ 3,900.00         ร้านกิตติรวมภัณฑ์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

จ านวน 1 รายการ #REF! 3,900.00                         ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 51/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 10 ส.ค. 64

#REF! #REF!

6 ซ้ือวัสดุส านักงาน กองช่าง 4,900.00     4,900.00       เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านกิตติรวมภัณฑ์ 4,900.00         ร้านกิตติรวมภัณฑ์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

จ านวน 11 รายการ #REF! 4,900.00                         ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 52/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 11 ส.ค. 64

#REF! #REF!

7 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 8,350.00     8,350.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายประยง  จงแพทย์ 8,350.00         นายประยง  จงแพทย์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

85-3584 จ านวน 8 รายการ #REF! 8,350.00                         ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 207/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 20 ส.ค. 64

#REF! #REF!

งบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

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

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน สิงหาคม  2564

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ



หนา้ที ่2 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
งบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

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

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน สิงหาคม  2564

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

8 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ า ทะเบียน 4,300.00     4,300.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายอ านาจ  สิงห์มหาพรหม 4,300.00         นายอ านาจ  สิงห์มหาพรหม ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

บห 4173 ขอนแก่น #REF! 4,300.00                         ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 208/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 20 ส.ค. 64

#REF! #REF!

9 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ กองคลัง 4,090.00     4,090.00       เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านด๊ีดีคอมพิวเตอร์ 4,090.00         ร้านด๊ีดีคอมพิวเตอร์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

จ านวน 2 เคร่ือง #REF! 4,090.00                         ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 209/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 20 ส.ค. 64

#REF! #REF!

10 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,400.00     4,400.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายสุชาติ  ทองเรียง 4,400.00         นายสุชาติ  ทองเรียง ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,400.00                         ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 210/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ส.ค. 64

#REF! #REF!

11 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,400.00     4,400.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายดุลย์  แสนล า 4,400.00         นายดุลย์  แสนล า ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,400.00                         ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 211/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ส.ค. 64

#REF! #REF!

12 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 212/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ส.ค. 64

#REF! #REF!

13 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 213/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ส.ค. 64

#REF! #REF!

14 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,400.00     4,400.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายกฤษดา  ทนเล 4,400.00         นายกฤษดา  ทนเล ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,400.00                         ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 214/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ส.ค. 64

#REF! #REF!



หนา้ที ่3 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
งบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

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

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน สิงหาคม  2564

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

15 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,600.00     4,600.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายสมิต  ประเสริฐสังค์ 4,600.00         นายสมิต  ประเสริฐสังค์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,600.00                         ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 215/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ส.ค. 64

#REF! #REF!

16 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,600.00     4,600.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายบุญชู   พรรณา 4,600.00         นายบุญชู   พรรณา ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน #REF! 4,600.00                         ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 216/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ส.ค. 64

#REF! #REF!

17 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,400.00     4,400.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายณรงค์   นาอุดม 4,400.00         นายณรงค์   นาอุดม ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,400.00                         ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 217/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ส.ค. 64

#REF! #REF!

18 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 218/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ส.ค. 64

#REF! #REF!

19 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 219/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ส.ค. 64

#REF! #REF!

20 จ้างเหมาบริการแม่บ้านท าความสะอาด 6,200.00     6,200.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นางอุไรรัก  วัฒนะบุตร 6,200.00         นางอุไรรัก  วัฒนะบุตร ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

ดูแลส านักงาน #REF! 6,200.00                         ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 220/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ส.ค. 64

#REF! #REF!

21 จ้างเหมาบริการพนักงานประจ ารถ 7,000.00     7,000.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายณัฐวุฒิ  ธรรมนิยม 7,000.00         นายณัฐวุฒิ  ธรรมนิยม ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

บรรทุกขยะ #REF! 7,000.00                         ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 221/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ส.ค. 64

#REF! #REF!



หนา้ที ่4 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
งบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

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

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน สิงหาคม  2564

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

22 จ้างเหมาบริการพนักงานประจ ารถ 7,000.00     7,000.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายนิคม   คุ้มเหล่ายูง 7,000.00         นายนิคม   คุ้มเหล่ายูง ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

บรรทุกขยะ #REF! 7,000.00                         ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 222/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ส.ค. 64

#REF! #REF!

23 จ้างเหมาบริการพนักงานประจ ารถ 7,000.00     7,000.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายทองค า  พันตัน 7,000.00         นายทองค า  พันตัน ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

บรรทุกขยะ #REF! 7,000.00                         ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 223/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ส.ค. 64

#REF! #REF!


