
หนา้ที ่1 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือวัสดุงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 20,000.00    20,000.00     เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านอาร์ทีเซอร์วิส 20,000.00        ร้านอาร์ทีเซอร์วิส ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

จ านวน  2  รายการ #REF! 20,000.00                        ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 32/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 1 มิ.ย. 64

#REF! #REF!

2 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,550.00     3,550.00       เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านเจเจซาวด์ 3,550.00         ร้านเจเจซาวด์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

จ านวน  4 รายการ #REF! 3,550.00                         ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 32/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 7 มิ.ย. 64

#REF! #REF!

3 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 1,600.00     1,600.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายประยง  จงแพทย์ 1,600.00         นายประยง  จงแพทย์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

ขฉ 4107 ขก จ านวน 2 รายการ #REF! 1,600.00                         ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 172/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 7 มิ.ย. 64

#REF! #REF!

4 ซ้ือเวชภัณฑ์ฉีดพ่นก าจัดแมลงพาหะป้อง 164,000.00  164,000.00   เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านทรัพย์เจริญ 164,000.00      ร้านทรัพย์เจริญ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

กันโรคลัมปี สกินในโค และกระบือ #REF! 164,000.00                      สืบราคาจากท้องตลาด เลขท่ี 35/64

#REF! #REF! เดือน มิถุนายน 2564 ลว 10 มิ.ย. 64

#REF! #REF!

5 จ้างรถรับ-ส่งเด็กนักเรียนมาเรียน ศูนย์ 5,000.00     5,000.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายม้วน  นันทะ 5,000.00         นายม้วน  นันทะ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม #REF! 5,000.00                         ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 173/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 11 มิ.ย. 64

#REF! #REF!

6 จ้างรถรับ-ส่งเด็กนักเรียนมาเรียน ศูนย์ 5,500.00     5,500.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายณรงค์  นาอุดม 5,500.00         นายณรงค์  นาอุดม ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน #REF! 5,500.00                         ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 174/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 11 มิ.ย. 64

#REF! #REF!

7 ซ้ือวัสดุก่อสร้างใช้ในการปฏิบัติงาน 1,620.00     1,620.00       เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านเหรียญชัยวัสดุ 1,620.00         ร้านเหรียญชัยวัสดุ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

จ านวน  8  รายการ #REF! 1,620.00                         ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 36/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 14 มิ.ย. 64

#REF! #REF!

8 ซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 7,600.00     7,600.00       เฉพาะเจาะจง ̶ บ.ชัยภูมิก๊อป้ีฯ 7,600.00         บ.ชัยภูมิก๊อป้ีฯ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

วันท่ี  30 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2564

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน มิถุนายน  2564

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนองบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น



หนา้ที ่2 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

วันท่ี  30 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2564

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน มิถุนายน  2564

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนองบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น

จ านวน  2  หลอด #REF! 7,600.00                         ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 37/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 16 มิ.ย. 64

#REF! #REF!

9 ซ้ือวัสดุส านักงาน กองคลัง 7,060.00     7,060.00       เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านกิตติรวมภัณฑ์ 7,060.00         ร้านกิตติรวมภัณฑ์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

จ านวน  7  รายการ #REF! 7,060.00                         ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 38/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 24 มิ.ย. 64

#REF! #REF!

10 ก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องน้ า 410,000.00  41,000.00     เฉพาะเจาะจง ̶ นายอภิสิทธ์ิ  ตอพล 380,000.00      นายอภิสิทธ์ิ  ตอพล ราคาโดยอ้างอิงจาก สัญญา จ้าง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน #REF! 380,000.00                      ราคาผู้เสนอราคต่ า และเป็น เลขท่ี 18/64

#REF! #REF! ผู้มีอาชีพท างานดังกล่าว ลว 29 มิ.ย. 64

#REF! #REF!

11 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,600.00     4,600.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายสุชาติ  ทองเรียง 4,600.00         นายสุชาติ  ทองเรียง ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,600.00                         ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 175/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 มิ.ย. 64

#REF! #REF!

12 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,600.00     4,600.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายดุลย์  แสนล า 4,600.00         นายดุลย์  แสนล า ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,600.00                         ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 176/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 มิ.ย. 64

#REF! #REF!

13 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,800.00     4,800.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายบุญเลิศ  ฝ่ายจันทร์ 4,800.00         นายบุญเลิศ  ฝ่ายจันทร์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,800.00                         ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 177/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 มิ.ย. 64

#REF! #REF!

14 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 178/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 มิ.ย. 64

#REF! #REF!

15 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,600.00     4,600.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายกฤษดา  ทนเล 4,600.00         นายกฤษดา  ทนเล ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,600.00                         ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 179/64



หนา้ที ่3 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

วันท่ี  30 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2564

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน มิถุนายน  2564

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนองบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 มิ.ย. 64

#REF! #REF!

16 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,800.00     4,800.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายสมิต  ประเสริฐสังค์ 4,800.00         นายสมิต  ประเสริฐสังค์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,800.00                         ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 180/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 มิ.ย. 64

#REF! #REF!

17 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 181/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 มิ.ย. 64

#REF! #REF!

18 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,600.00     4,600.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายณรงค์   นาอุดม 4,600.00         นายณรงค์   นาอุดม ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,600.00                         ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 182/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 มิ.ย. 64

#REF! #REF!

19 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 183/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 มิ.ย. 64

#REF! #REF!

20 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 184/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 มิ.ย. 64

#REF! #REF!

21 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 185/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 มิ.ย. 64

#REF! #REF!

22 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 186/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 มิ.ย. 64



หนา้ที ่4 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

วันท่ี  30 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2564

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน มิถุนายน  2564

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนองบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น

#REF! #REF!

23 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 187/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 มิ.ย. 64

#REF! #REF!

24 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 188/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 มิ.ย. 64

#REF! #REF!


