
หน้าที ่1 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รบัการคัดเลือก

และราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

1 จา้งท าป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ 3,211 3,211            เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านเมืองพลโฆษณา 3,211              ร้านเมืองพลโฆษณา ตกลงราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จา้ง

สมเด็จพระเจา้อยู่หัว ร. 10 0 3,211 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 138/62

0 ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 2 พ.ค. 62
0 0

2 ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU 32,400 32,400          เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านสุขุมแอร์บ้าน 32,400             ร้านสุขุมแอร์บ้าน ตกลงราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

ห้องกองคลัง 0 32,400 ราคามาตราฐานครุภัณฑ์ เลขที่ 57/62

0 ลว 8 พ.ค. 62
0 0

3 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เมนเบรคเกอร์ 1,000 1,000            เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านนิเวชอุปกรณ์ไฟฟ้า 1,000              ร้านนิเวชอุปกรณ์ไฟฟ้า ตกลงราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

ขนาด 63 แอมป์ 0 1,000 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 58/62

0 ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 10 พ.ค. 62

0 0

4 ซ้ือยางรถยนต์กูช้ีพ ทะเบียน ผฉ 5970 2,300 2,300            เฉพาะเจาะจง ̶ นายประยงค์  จงแพทย์ 2,300              นายประยงค์  จงแพทย์ ตกลงราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

0 2,300 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 59/62

0 ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 10 พ.ค. 62

0 0

5 จา้งซ่อมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน 1,600 1,600            เฉพาะเจาะจง ̶ นายประยงค์  จงแพทย์ 1,600              นายประยงค์  จงแพทย์ ตกลงราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จา้ง

กต. 8039 ขอนแกน่ 0 1,600 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 184/62

0 ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 10 พ.ค. 62

0 0

6 จา้งซ่อมรถยนต์กูช้ีพ ทะเบียน ผฉ 5970 2,440 2,440            เฉพาะเจาะจง ̶ นายประยงค์  จงแพทย์ 2,440              นายประยงค์  จงแพทย์ ตกลงราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จา้ง

ขอนแกน่ ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 185/62

0 0 2,440 ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 10 พ.ค. 62

0 0

7 จา้งซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ าเอนกประสงค์ 17,300 17,300          เฉพาะเจาะจง ̶ นายอ านาจ  สิงห์มหาพรหม 17,300             นายอ านาจ  สิงห์มหาพรหม ตกลงราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จา้ง

ทะเบียน บห 4173 ขอนแกน่ 0 17,300 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 187/62

0 0 ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 10 พ.ค. 62

0 0

งบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

องค์การบรหิารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันที่...31.....เดือน…พฤษภาคม....พ.ศ. ....2562.....

ราคากลาง
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรอื

ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

สรปุข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  2562

ล าดับที่ รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ



หน้าที ่2 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รบัการคัดเลือก

และราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง
งบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

องค์การบรหิารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันที่...31.....เดือน…พฤษภาคม....พ.ศ. ....2562.....

ราคากลาง
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรอื

ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

สรปุข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  2562

ล าดับที่ รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ

8 จา้งปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน อาคาร 17,800 17,800          เฉพาะเจาะจง ̶ นายด ารง   สวนไผ่ 17,800             นายด ารง   สวนไผ่ ตกลงราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จา้ง

เอนกประสงค์ส านักงาน #REF! 17,800 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 188/62

0 ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 14 พ.ค. 62

0 0

9 จา้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 105,000 98,000          เฉพาะเจาะจง ̶ หจก. อาร์ดีเจริญพาณิชย์ 97,000             หจก. อาร์ดีเจริญพาณิชย์ ตกลงราคาจากผู้เสนอราคา สัญญา จา้ง

สายคันห้วยทราย บ้านดอนหัน ม.2 #REF! 97,000 ต่ าสุด เลขที่ 20/62

0 ลว 21 พ.ค. 62

0 0

10 จา้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 280,000 262,000        เฉพาะเจาะจง ̶ หจก. อาร์ดีเจริญพาณิชย์ 260,000           หจก. อาร์ดีเจริญพาณิชย์ ตกลงราคาจากผู้เสนอราคา สัญญา จา้ง

สายบ้านแวงน้อย ม.1 ถึงถนนลาดยาง 0 260,000 ต่ าสุด เลขที่ 21/62

สายศรีเมืองน้ าซับ บ้านแวงน้อย ม.1 0 ลว 21 พ.ค. 62

0 0

11 ซ้ือหมึกเคร่ืองแฟกซ์ส านักงาน ย่ีห้อ 7,800 7,800            เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านด๊ีดีคอมพิวเตอร์ 7,800              ร้านด๊ีดีคอมพิวเตอร์ ตกลงราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

Brother MFC-7470 D 0 7,800 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 60/62

0 0 ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 22 พ.ค. 62

0 0

12 ซ้ือวัสดุส านักงาน ส านักปลัด 1,800 1,800            เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านกติติรวมภัณฑ์ 1,800              ร้านกติติรวมภัณฑ์ ตกลงราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

0 1,800 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 61/62

0 0 ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 22 พ.ค. 62

0 0

13 จา้งโครงการกอ่สร้างถนน คสล. สาย 478,500 748,500        เฉพาะเจาะจง ̶ หจก. สวรรค์ส่งมาเกดิ 475,000           หจก. สวรรค์ส่งมาเกดิ ตกลงราคาจากผู้เสนอราคา สัญญา จา้ง

ประชารัฐ บ้านอีโล หมู ่5 0 475,000 ต่ าสุด เลขที่ 23/62

0 0 ลว 21 พ.ค. 62

0 0

14 ซ้ือวัสดุส านักงาน กองคลัง 8,035 8,035            เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านกติติรวมภัณฑ์ 8,035              ร้านกติติรวมภัณฑ์ ตกลงราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

#REF! 8,035 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 62/62

0 #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 พ.ค. 62
#REF! #REF!



หน้าที ่3 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รบัการคัดเลือก

และราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง
งบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

องค์การบรหิารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันที่...31.....เดือน…พฤษภาคม....พ.ศ. ....2562.....

ราคากลาง
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรอื

ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

สรปุข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  2562

ล าดับที่ รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ

15 จา้งเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,000 4,000            เฉพาะเจาะจง ̶ นายสง่า  เชือ้กดุรู 4,000              นายสง่า  เชือ้กดุรู ตกลงราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จา้ง

การแพทย์ฉุกเฉิน  0 4,000 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 189/62

0 0 ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 พ.ค. 62

0 0

16 จา้งเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,000 4,000            เฉพาะเจาะจง ̶ นายสุชาติ  ทองเรียง 4,000              นายสุชาติ  ทองเรียง ตกลงราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จา้ง

การแพทย์ฉุกเฉิน  0 4,000 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 190/62

0 0 ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 พ.ค. 62

0 0

17 จา้งเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,000 4,000            เฉพาะเจาะจง ̶ นายดุลย์  แสนล า 4,000              นายดุลย์  แสนล า ตกลงราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จา้ง

การแพทย์ฉุกเฉิน 0 4,000 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 191/62

0 0 ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 พ.ค. 62

0 0

18 จา้งเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,000 4,000            เฉพาะเจาะจง ̶ นายบุญเลิศ  ฝ่ายจนัทร์ 4,000              นายบุญเลิศ  ฝ่ายจนัทร์ ตกลงราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จา้ง

การแพทย์ฉุกเฉิน  0 4,000 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 192/62

0 0 ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 พ.ค. 62

0 0

19 จา้งเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,000 4,000            เฉพาะเจาะจง ̶ นายติ   จนัทร์เขต 4,000              นายติ   จนัทร์เขต ตกลงราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จา้ง

การแพทย์ฉุกเฉิน  0 4,000 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 193/62

0 0 ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 พ.ค. 62

0 0

20 จา้งเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,000 4,000            เฉพาะเจาะจง ̶ นายกฤษดา  ทนเล 4,000              นายกฤษดา  ทนเล ตกลงราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จา้ง

การแพทย์ฉุกเฉิน  0 4,000 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 194/62

0 0 ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 พ.ค. 62

0 0

21 จา้งเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,000 4,000            เฉพาะเจาะจง ̶ นายสมิต  ประเสริฐสังค์ 4,000              นายสมิต  ประเสริฐสังค์ ตกลงราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จา้ง

การแพทย์ฉุกเฉิน 0 4,000 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 195/62

0 0 ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 พ.ค. 62

0 0



หน้าที ่4 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รบัการคัดเลือก

และราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง
งบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

องค์การบรหิารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันที่...31.....เดือน…พฤษภาคม....พ.ศ. ....2562.....

ราคากลาง
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรอื

ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

สรปุข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  2562

ล าดับที่ รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ

22 จา้งเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,000 4,000            เฉพาะเจาะจง ̶ นายบุญชู   พรรณนา 4,000              นายบุญชู   พรรณนา ตกลงราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จา้ง

การแพทย์ฉุกเฉิน  0 4,000 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 196/62

0 0 ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 พ.ค. 62

0 0

23 จา้งเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,000 4,000            เฉพาะเจาะจง ̶ นายณรงค์   นาอุดม 4,000              นายณรงค์   นาอุดม ตกลงราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จา้ง

การแพทย์ฉุกเฉิน  0 4,000 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 197/62

0 0 ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 พ.ค. 62

0 0

24 จา้งเหมาบริการผู้ดูแลทรัพย์สินและสถานที่ 5,400 5,400            เฉพาะเจาะจง ̶ นายอนงค์  ไชยวงษ์ 5,400              นายอนงค์  ไชยวงษ์ ตกลงราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จา้ง

ราชการ ศพด.บ้านหนองแขม 0 5,400 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 198/62

0 0 ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 พ.ค. 62

0 0

25 จา้งเหมาบริการผู้ดูแลทรัพย์สินและสถานที่ 5,400 5,400            เฉพาะเจาะจง ̶ นายบรรพจน์   สีหะครัง 5,400              นายบรรพจน์   สีหะครัง ตกลงราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จา้ง

ราชการ ศพด.บ้านนาจาน 0 5,400 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 199/62

0 0 ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 พ.ค. 62

0 0

26 จา้งเหมาบริการแม่บ้านท าความสะอาด 6,200 6,200            เฉพาะเจาะจง ̶ นางอุไรรัก  วัฒนะบุตร 6,200              นางอุไรรัก  วัฒนะบุตร ตกลงราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จา้ง

ดูแลส านักงาน 0 6,200 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 200/62

0 0 ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 พ.ค. 62

0 0

27 จา้งเหมาบริการพนักงานประจ ารถ 7,000 7,000            เฉพาะเจาะจง ̶ นายถวิล  สุขก าเนิด 7,000              นายถวิล  สุขก าเนิด ตกลงราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จา้ง

บรรทุกขยะ 0 7,000 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 201/62

0 0 ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 พ.ค. 62

0 0

28 จา้งเหมาบริการพนักงานประจ ารถ 7,000 7,000            เฉพาะเจาะจง ̶ นายนิคม   คุ้มเหล่ายูง 7,000              นายนิคม   คุ้มเหล่ายูง ตกลงราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จา้ง

บรรทุกขยะ 0 7,000 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 202/62

0 0 ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 พ.ค. 62

0 0



หน้าที ่5 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รบัการคัดเลือก

และราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง
งบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

องค์การบรหิารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันที่...31.....เดือน…พฤษภาคม....พ.ศ. ....2562.....

ราคากลาง
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรอื

ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

สรปุข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  2562

ล าดับที่ รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ

29 จา้งเหมาบริการพนักงานประจ ารถ 7,000 7,000            เฉพาะเจาะจง ̶ นายทองค า  พันตัน 7,000              นายทองค า  พันตัน ตกลงราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จา้ง

บรรทุกขยะ 0 7,000 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 203/62

0 0 ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 พ.ค. 62

0 0

30 จา้งเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียนที่ยากจน 10,000 10,000          เฉพาะเจาะจง ̶ นายม้วน  ทันทะ 10,000             นายม้วน  ทันทะ ตกลงราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จา้ง

ยากไร้ มาเรียนที่ บ้านหนองแขม 0 10,000 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 204/62

0 0 ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 พ.ค. 62

0 0

31 จา้งเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียนที่ยากจน 11,000 11,000          เฉพาะเจาะจง ̶ นายณรงค์  นาอุดม 11,000             นายณรงค์  นาอุดม ตกลงราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จา้ง

ยากไร้ มาเรียนที่ ศพด.บ้านนาจาน 0 11,000 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 205/62

0 0 ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 พ.ค. 62

0 0


