
หนา้ที ่1 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างเจาะบ่อบาดาลเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 260,000.00   254,000.00    เฉพาะเจาะจง ̶ นายวราพล  เผือกโธสง 235,000.00       นายวราพล  เผือกโธสง ราคาโดยอ้างอิงจาก สัญญา จ้าง

บ้านดอนหัน  และบ้านโนนศิลา #REF! 235,000.00                        ผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขท่ี 12/63

#REF! #REF! ลว 5 พ.ค. 63

#REF! #REF!

2 ซ้ือวัสดุจัดต้ังศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกัน 3,000.00      3,000.00        เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านทรัพย์เจริญ 3,000.00          ร้านทรัพย์เจริญ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

โรคพิษสุนัขบ้า #REF! 3,000.00                            ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 63/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 8 พ.ค. 63

#REF! #REF!

3 จ้างท่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ศูนย์ 432.00         432.00          เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านเมืองพลโฆษณา 432.00             ร้านเมืองพลโฆษณา ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า #REF! 432.00                              ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 180/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 8 พ.ค. 63

#REF! #REF!

4 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,875.00      2,875.00        เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านนิเวชอุปกรณ์ไฟฟ้า 2,875.00          ร้านนิเวชอุปกรณ์ไฟฟ้า ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

จ่านวน 2 รายการ #REF! 2,875.00                            ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 64/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 12 พ.ค. 63

#REF! #REF!

5 ซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้เด็กนักเรียน 79,576.32     79,576.32      เฉพาะเจาะจง ̶ วิทยาลัยเกษตรฯ 79,576.32         วิทยาลัยเกษตรฯ ราคาโดยอ้างอิงจาก สัญญา ซ้ือ

ศพด. 2 แห่ง และ สพฐ. 4 แห่ง #REF! 79,576.32                          ราคาตามประกาศคณะกรรมการ เลขท่ี 6/63

#REF! #REF! อาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชนฯ ลว 13 พ.ค. 63

#REF! #REF!

6 จ้างท่าป้ายไวนิลประชุมสภาองค์การ 834.00         834.00          เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านเมืองพลโฆษณา 834.00             ร้านเมืองพลโฆษณา ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

บริหารส่วนต่าบลแวงน้อย #REF! 834.00                              ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 181/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 15 พ.ค. 63

#REF! #REF!

7 จ้างเจาะบ่อบาดาลเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 170,000.00   170,000.00    เฉพาะเจาะจง ̶ นายวราพล  เผือกโธสง 158,000.00       นายวราพล  เผือกโธสง ราคาโดยอ้างอิงจาก สัญญา จ้าง

บ้านป่าเป้ง  หมู่ท่ี 8 #REF! 158,000.00                        ผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขท่ี 13/63

#REF! #REF! ลว 18 พ.ค. 63

#REF! #REF!

งบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันท่ี  31 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2563

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน พฤษภาคม  2563

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 พฤษภาคม  พ.ศ. 2563

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน พฤษภาคม  2563

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

8 ซ้ือวัสไฟฟ้าและวิทยุ 6,980.00      6,980.00        เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านเจเจซาวด์ 6,980.00          ร้านเจเจซาวด์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

จ่านวน 5 รายการ #REF! 6,980.00                            ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 65/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 21 พ.ค. 63

#REF! #REF!

9 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 500.00         500.00          เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านด้ีดีคอมพิวเตอร์ 500.00             ร้านด้ีดีคอมพิวเตอร์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

ส่านักปลัด #REF! 500.00                              ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 182/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 22 พ.ค. 63

#REF! #REF!

10 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 5,080.00      5,080.00        เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านด้ีดีคอมพิวเตอร์ 5,080.00          ร้านด้ีดีคอมพิวเตอร์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

กองช่าง #REF! 5,080.00                            ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 183/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 22 พ.ค. 63

#REF! #REF!

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 291,000.00   291,000.00    เฉพาะเจาะจง ̶ หจก.สวรรค์ส่งมาเกิด 290,000.00       หจก.สวรรค์ส่งมาเกิด ราคาโดยอ้างอิงจาก สัญญา จ้าง

สายรอบบ้าน บ้านโนนข้ีเหล็ก ม.11 #REF! 290,000.00                        ผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขท่ี 14/63

#REF! #REF! ลว 22 พ.ค. 63

#REF! #REF!

12 ซ้ือวัสดุส่านักงานกองคลัง 8,350.00      8,350.00        เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านกิตติรวมภัณฑ์ 8,350.00          ร้านกิตติรวมภัณฑ์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

จ่านวน  9 รายการ #REF! 8,350.00                            ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 66/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 25 พ.ค. 63

#REF! #REF!

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 253,000.00   252,000.00    เฉพาะเจาะจง ̶ หจก.สวรรค์ส่งมาเกิด 250,000.00       หจก.สวรรค์ส่งมาเกิด ราคาโดยอ้างอิงจาก สัญญา จ้าง

สายหนองหอย-โคกกลาง บ้านหนองหอย ม.7 #REF! 250,000.00                        ผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขท่ี 15/63

#REF! #REF! ลว 29 พ.ค. 63

#REF! #REF!

14 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,000.00      4,000.00        เฉพาะเจาะจง ̶ นายสง่า  เช้ือกุดรู 4,000.00          นายสง่า  เช้ือกุดรู ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,000.00                            ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 184/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 29 พ.ค. 63

#REF! #REF!



หนา้ที ่3 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
งบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันท่ี  31 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2563

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน พฤษภาคม  2563

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

15 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,000.00      4,000.00        เฉพาะเจาะจง ̶ นายสุชาติ  ทองเรียง 4,000.00          นายสุชาติ  ทองเรียง ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,000.00                            ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 185/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 29 พ.ค. 63

#REF! #REF!

16 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,000.00      4,000.00        เฉพาะเจาะจง ̶ นายดุลย์  แสนล่า 4,000.00          นายดุลย์  แสนล่า ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,000.00                            ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 186/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 29 พ.ค. 63

#REF! #REF!

17 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 187/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 29 พ.ค. 63

#REF! #REF!

18 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,000.00      4,000.00        เฉพาะเจาะจง ̶ นายติ   จันทร์เขต 4,000.00          นายติ   จันทร์เขต ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,000.00                            ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 188/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 29 พ.ค. 63

#REF! #REF!

19 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 189/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 29 พ.ค. 63

#REF! #REF!

20 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,000.00      4,000.00        เฉพาะเจาะจง ̶ นายสมิต  ประเสริฐสังค์ 4,000.00          นายสมิต  ประเสริฐสังค์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน #REF! 4,000.00                            ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 190/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 29 พ.ค. 63

#REF! #REF!

21 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,000.00      4,000.00        เฉพาะเจาะจง ̶ นายบุญชู   พรรณา 4,000.00          นายบุญชู   พรรณา ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,000.00                            ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 191/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 29 พ.ค. 63

#REF! #REF!



หนา้ที ่4 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
งบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันท่ี  31 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2563

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน พฤษภาคม  2563

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

22 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,000.00      4,000.00        เฉพาะเจาะจง ̶ นายณรงค์   นาอุดม 4,000.00          นายณรงค์   นาอุดม ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,000.00                            ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 192/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 29 พ.ค. 63

#REF! #REF!

23 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 193/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 29 พ.ค. 63

#REF! #REF!

24 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 194/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 29 พ.ค. 63

#REF! #REF!

25 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 195/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 29 พ.ค. 63

#REF! #REF!

26 จ้างเหมาบริการพนักงานประจ่ารถ 7,000.00      7,000.00        เฉพาะเจาะจง ̶ นายถวิล  สุขก่าเนิด 7,000.00          นายถวิล  สุขก่าเนิด ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

บรรทุกขยะ #REF! 7,000.00                            ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 196/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 29 พ.ค. 63

#REF! #REF!

27 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 197/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 29 พ.ค. 63

#REF! #REF!

28 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 198/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 29 พ.ค. 63

#REF! #REF!


