
หนา้ที ่1 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือวัสดุส ำนักงำนส ำนักปลัด 2,910.00     2,910.00       เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนกิตติรวมภัณฑ์ 2,910.00         ร้ำนกิตติรวมภัณฑ์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

จ ำนวน  9  รำยกำร #REF! 2,910.00                         รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 30/64

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 7 พ.ค. 64

#REF! #REF!

2 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 240,000.00  237,000.00   เฉพำะเจำะจง ̶ หจก.สวรรค์ส่งมำเกิด 235,000.00      หจก.สวรรค์ส่งมำเกิด รำคำโดยอ้ำงอิงจำก สัญญำ จ้ำง

สำยดอนป่ำ บ้ำนโคกสี หมู่ท่ี 6 #REF! 235,000.00                      ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด เลขท่ี 15/64

#REF! #REF! ลว 12 พ.ค. 64

#REF! #REF!

3 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 223,000.00  219,000.00   เฉพำะเจำะจง ̶ หจก.สวรรค์ส่งมำเกิด 216,000.00      หจก.สวรรค์ส่งมำเกิด รำคำโดยอ้ำงอิงจำก สัญญำ จ้ำง

สำยเช่ือมเขตเทศบำลแวงน้อย บ้ำนนำจำน #REF! 216,000.00                      ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด เลขท่ี 16/64

#REF! #REF! ลว 12 พ.ค. 64

#REF! #REF!

4 จ้ำงออกแบบงำนก่อสร้ำงอำคำร 200,000.00  192,150.00   เฉพำะเจำะจง ̶ นำยจิรภำส   พิมพ์ค ำไหล 150,000.00      นำยจิรภำส   พิมพ์ค ำไหล รำคำโดยอ้ำงอิงจำก สัญญำ จ้ำง

จ ำนวน  4  โครงกำร #REF! 150,000.00                      รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 17/64

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 14 พ.ค. 64

#REF! #REF!

5 จ้ำงซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ 1,100.00     1,100.00       เฉพำะเจำะจง ̶ นำยอ ำนำจ  สิงห์มหำพรม 1,100.00         นำยอ ำนำจ  สิงห์มหำพรม รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

ทะเบียน 85-3584 จ ำนวน 1 รำยกำร #REF! 1,100.00                         รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 155/64

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 14 พ.ค. 64

#REF! #REF!

6 จ้ำงซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ 1,570.00     1,570.00       เฉพำะเจำะจง ̶ นำยประยง  จงแพทย์ 1,570.00         นำยประยง  จงแพทย์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

ทะเบียน 85-3584 #REF! 1,570.00                         รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 156/64

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 18 พ.ค. 64

#REF! #REF!

7 ซ้ือวัสดุโครงกำรเผ้ำระวังป้องกันและควบคุม 20,120.00    20,120.00     เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนบ้ำนยำแวงน้อย 20,120.00        ร้ำนบ้ำนยำแวงน้อย รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

โรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 #REF! 20,120.00                        รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 31/64

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 19 พ.ค. 64

#REF! #REF!

8 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ อำคำรส ำนักงำน 6,400.00     6,400.00       เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนสุขุมแอร์บ้ำน 6,400.00         ร้ำนสุขุมแอร์บ้ำน รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

วันท่ี  31 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน พฤษภาคม  2564

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนองบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น



หนา้ที ่2 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

วันท่ี  31 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน พฤษภาคม  2564

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนองบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น

ห้องส ำนักปลัด และกองกำรศึกษำฯ #REF! 6,400.00                         รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 157/64

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 21 พ.ค. 64

#REF! #REF!

9 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำน 4,400.00     4,400.00       เฉพำะเจำะจง ̶ นำยสุชำติ  ทองเรียง 4,400.00         นำยสุชำติ  ทองเรียง รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

กำรแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,400.00                         รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 158/64

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 31 พ.ค. 64

#REF! #REF!

10 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำน 4,600.00     4,600.00       เฉพำะเจำะจง ̶ นำยดุลย์  แสนล ำ 4,600.00         นำยดุลย์  แสนล ำ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

กำรแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,600.00                         รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 159/64

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 31 พ.ค. 64

#REF! #REF!

11 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำน 4,600.00     4,600.00       เฉพำะเจำะจง ̶ นำยบุญเลิศ  ฝ่ำยจันทร์ 4,600.00         นำยบุญเลิศ  ฝ่ำยจันทร์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

กำรแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,600.00                         รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 160/64

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 31 พ.ค. 64

#REF! #REF!

12 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำน 4,400.00     4,400.00       เฉพำะเจำะจง ̶ นำยบรรจง  โสภี 4,400.00         นำยบรรจง  โสภี รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

กำรแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,400.00                         รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 161/64

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 31 พ.ค. 64

#REF! #REF!

13 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำน 4,600.00     4,600.00       เฉพำะเจำะจง ̶ นำยกฤษดำ  ทนเล 4,600.00         นำยกฤษดำ  ทนเล รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

กำรแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,600.00                         รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 162/64

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 31 พ.ค. 64

#REF! #REF!

14 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำน 4,600.00     4,600.00       เฉพำะเจำะจง ̶ นำยสมิต  ประเสริฐสังค์ 4,600.00         นำยสมิต  ประเสริฐสังค์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

กำรแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,600.00                         รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 163/64

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 31 พ.ค. 64

#REF! #REF!

15 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำน 4,400.00     4,400.00       เฉพำะเจำะจง ̶ นำยบุญชู   พรรณำ 4,400.00         นำยบุญชู   พรรณำ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

กำรแพทย์ฉุกเฉิน #REF! 4,400.00                         รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 164/64



หนา้ที ่3 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

วันท่ี  31 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน พฤษภาคม  2564

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนองบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 31 พ.ค. 64

#REF! #REF!

16 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำน 4,400.00     4,400.00       เฉพำะเจำะจง ̶ นำยณรงค์   นำอุดม 4,400.00         นำยณรงค์   นำอุดม รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

กำรแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,400.00                         รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 165/64

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 31 พ.ค. 64

#REF! #REF!

17 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 166/64

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 31 พ.ค. 64

#REF! #REF!

18 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 167/64

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 31 พ.ค. 64

#REF! #REF!

19 จ้ำงเหมำบริกำรแม่บ้ำนท ำควำมสะอำด 6,200.00     6,200.00       เฉพำะเจำะจง ̶ นำงอุไรรัก  วัฒนะบุตร 6,200.00         นำงอุไรรัก  วัฒนะบุตร รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

ดูแลส ำนักงำน #REF! 6,200.00                         รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 168/64

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 31 พ.ค. 64

#REF! #REF!

20 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 169/64

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 31 พ.ค. 64

#REF! #REF!

21 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 170/64

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 31 พ.ค. 64

#REF! #REF!

22 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 171/64

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 31 พ.ค. 64



หนา้ที ่4 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

วันท่ี  31 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน พฤษภาคม  2564

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนองบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น

#REF! #REF!


