
หนา้ที ่1 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน กองกำรศึกษำ 3,830.00          3,830.00         เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนกิตติรวมภัณฑ์ 3,830.00          ร้ำนกิตติรวมภัณฑ์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

จ ำนวน  8  รำยกำร #REF! 3,830.00                          รำคำผู้เสนอรำคำต่ ำ และ เลขท่ี 54/64

#REF! #REF! มีคุณสมบัติครบถ้วน ลว 7 ก.ย. 64

#REF! #REF!

2 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง กอช่ำง 1,485.00          1,485.00         เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนเหรียญชัย 1,485.00          ร้ำนเหรียญชัย รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

จ ำนวน 4 รำยกำร #REF! 1,485.00                          รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 55/64

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 8 ก.ย. 64

#REF! #REF!

3 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน ส ำนักปลัด 7,417.00          7,417.00         เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนกิตติรวมภัณฑ์ 7,417.00          ร้ำนกิตติรวมภัณฑ์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

จ ำนวน  9  รำยกำร #REF! 7,417.00                          รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 56/64

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 9 ก.ย. 64

#REF! #REF!

4 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน ส ำนักปลัด 1,800.00          7,417.00         เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนกิตติรวมภัณฑ์ 1,800.00          ร้ำนกิตติรวมภัณฑ์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

จ ำนวน  5  รำยกำร #REF! 1,800.00                          รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 57/64

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 9 ก.ย. 64

#REF! #REF!

5 จ้ำงซ่อมรถยนต์ส่วนกลำง ทะเบียน 3,675.00          3,675.00         เฉพำะเจำะจง ̶ นำยประยงค์  จงแพทย์ 3,675.00          นำยประยงค์  จงแพทย์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

กต 8039 ขก #REF! 3,675.00                          รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 224/64

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 10 ก.ย. 64

#REF! #REF!

6 จ้ำงซ่อมรถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน 3,730.00          3,730.00         เฉพำะเจำะจง ̶ นำยประยงค์  จงแพทย์ 3,730.00          นำยประยงค์  จงแพทย์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

ผฉ 5970  ขก #REF! 3,730.00                          รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 225/64

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 10 ก.ย. 64

#REF! #REF!

7 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน กองคลัง 2,460.00          2,460.00         เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนกิตติรวมภัณฑ์ 2,460.00          ร้ำนกิตติรวมภัณฑ์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

จ ำนวน  2 รำยกำร #REF! 2,460.00                          รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 58/64

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 13 ก.ย. 64

#REF! #REF!

งบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

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

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน กันยายน  2564

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ



หนา้ที ่2 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
งบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

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

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน กันยายน  2564

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

8 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร กองกำรเกษตร 6,540.00          6,540.00         เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนเคที 6,540.00          ร้ำนเคที รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

จ ำนวน   9  รำยกำร #REF! 6,540.00                          รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 59/64

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 14 ก.ย. 64

#REF! #REF!

9 จ้ำงซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลำงทะเบียน 1,500.00          1,500.00         เฉพำะเจำะจง ̶ นำยประยง  จงแพทย์ 1,500.00          นำยประยง  จงแพทย์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

ผฉ 5970 ขก #REF! 1,500.00                          รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 226/64

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 21 ก.ย. 64

#REF! #REF!

10 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 291,000.00      294,000.00      เฉพำะเจำะจง ̶ หจก.สวรรค์ส่งมำเกิด 290,000.00      หจก.สวรรค์ส่งมำเกิด รำคำอ้ำงอิงจำกผู้เสนอรำคำ สัญญำ จ้ำง

สำยถนนเพชรศิลำเหนือเช่ือมถนนเพชร #REF! 290,000.00                       ต่ ำสุด และมีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 23/64

#REF! #REF! ครบถ้วน ลว 23 ก.ย. 64

#REF! #REF!

11 โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรเอนกประสงค์ 1,600,000.00    1,600,000.00    e-bidding ̶ หจก.ขอนแก่นยนต์ 1,320,000.00    หจก.ขอนแก่นยนต์ รำคำอ้ำงอิงจำกผู้เสนอรำคำ สัญญำ จ้ำง

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย #REF! 1,320,000.00                    ต่ ำสุด และมีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 24/64

#REF! #REF! ครบถ้วน ลว 30 ก.ย. 64

#REF! #REF!


