
หนา้ที ่1 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน ส ำนักปลัด 7,246.00      7,240.00       เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนกิตติรวมภัณฑ์ 7,246.00          ร้ำนกิตติรวมภัณฑ์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

จ ำนวน 9 รำยกำร #REF! 7,246.00                           รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 67/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 4 มิ.ย. 63

#REF! #REF!

2 ซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 6,300.00      6,300.00       เฉพำะเจำะจง ̶ นำยประยง  จงแพทย์ 6,300.00          นำยประยง  จงแพทย์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

จ ำนวน 5 รำยกำร #REF! 6,300.00                           รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 68/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 5 มิ.ย. 63

#REF! #REF!

3 จ้ำงปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้ำงทำง 18,000.00    18,000.00      เฉพำะเจำะจง ̶ นำงค ำมูล  ทิพวงษ์ 15,000.00        นำงค ำมูล  ทิพวงษ์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

ถนนลำดยำงสำยศรีเมือง-น้ ำซับ #REF! 15,000.00                         รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 199/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 5 มิ.ย. 63

#REF! #REF!

4 ซ้ือวัสดุด้ำนกำรเกษตร โครงกำรเพำะพันธ์ุ 12,900.00    12,900.00      เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนจ ำลอง 2 12,900.00        ร้ำนจ ำลอง 2 รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

และขยำยพันธ์ุไม้ จ ำนวน 15 รำยกำร #REF! 12,900.00                         รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 69/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 11 มิ.ย. 63

#REF! #REF!

5 ซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ำยเอกสำร Canon 7,600.00      7,600.00       เฉพำะเจำะจง ̶ บ.ชัยภูมิก๊อปป้ีฯ 7,600.00          บ.ชัยภูมิก๊อปป้ีฯ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

Advance 4045 จ ำนวน 2 ตลับ #REF! 7,600.00                           รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 70/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 16 มิ.ย. 63

#REF! #REF!

6 ซ้ือทรำยก ำจัดลูกน้ ำยุงลำยและน้ ำยำพ่น 53,400.00    53,400.00      เฉพำะเจำะจง ̶ หจก.เอฟเคเอส ซัพพลำย 53,400.00        หจก.เอฟเคเอส ซัพพลำย รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

หมอกควัน 2.5 % #REF! 53,400.00                         รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 71/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 18 มิ.ย. 63

#REF! #REF!

7 ซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองพ่นหมอกควัน 59,000.00    59,000.00      เฉพำะเจำะจง ̶ หจก.เอฟเคเอส ซัพพลำย 59,000.00        หจก.เอฟเคเอส ซัพพลำย รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

จ ำนวน  1  เคร่ือง #REF! 59,000.00                         รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ 62 เลขท่ี 72/63

#REF! #REF! ลว 18 มิ.ย. 63

#REF! #REF!

วันท่ี  30 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2563

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน มิถุนายน  2563

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. 2563

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน มิถุนายน  2563

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนองบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น

8 จ้ำงซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน 6,810.00      6,810.00       เฉพำะเจำะจง ̶ นำยประยง  จงแพทย์ 6,810.00          นำยประยง  จงแพทย์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

ผฉ 5970 ขอนแก่น จ ำนวน 3 รำยกำร #REF! 6,810.00                           รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 200/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 19 มิ.ย. 63

#REF! #REF!

9 จ้ำงท ำป้ำยไวนิลโครงกำรรณรงค์ป้องกัน 432.00         432.00          เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนเมืองโฆษณำ 432.00             ร้ำนเมืองโฆษณำ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

โรคไข้เลือดออก ประจ ำปี 2563 #REF! 432.00                              รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 201/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 22 มิ.ย. 63

#REF! #REF!

10 ซ้ือเคมีบรรจุถังดับเพลิง ชนิดแห้ง 10,050.00    10,050.00      เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนอำร์ที  เซอร์วิส 10,050.00        ร้ำนอำร์ที  เซอร์วิส รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

จ ำนวน 2 รำยกำร #REF! 10,050.00                         รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 73/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 22 มิ.ย. 63

#REF! #REF!

11 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 347,000.00   345,000.00    เฉพำะเจำะจง ̶ หจก.สวรรค์ส่งมำเกิด 340,000.00       หจก.สวรรค์ส่งมำเกิด รำคำโดยอ้ำงอิงจำก สัญญำ จ้ำง

สำยหน้ำวัด-ป่ำช้ำ บ้ำนอีโล หมู่ท่ี 5 #REF! 340,000.00                        ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด เลขท่ี 16/63

#REF! #REF! ลว 22 มิ.ย. 63

#REF! #REF!

12 จ้ำงซ่อมอำคำรส ำนักงำน และอำคำร 81,000.00    81,000.00      เฉพำะเจำะจง ̶ นำยอภิสิทธ์ิ  ตอพล 75,000.00        นำยอภิสิทธ์ิ  ตอพล รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

ศูนย์ฝึกอำชีพ #REF! 75,000.00                         รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 202/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 25 มิ.ย. 63

#REF! #REF!

13 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 347,000.00   345,000.00    เฉพำะเจำะจง ̶ หจก.สวรรค์ส่งมำเกิด 340,000.00       หจก.สวรรค์ส่งมำเกิด รำคำโดยอ้ำงอิงจำก สัญญำ จ้ำง

สำยรอบบ้ำน บ้ำนดอนหัน หมู่ท่ี 2 #REF! 340,000.00                        ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด เลขท่ี 15/63

#REF! #REF! ลว 29 มิ.ย. 63

#REF! #REF!

14 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำน 4,200.00      4,200.00       เฉพำะเจำะจง ̶ นำยสง่ำ  เช้ือกุดรู 4,200.00          นำยสง่ำ  เช้ือกุดรู รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

กำรแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,200.00                           รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 203/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 30 มิ.ย. 63

#REF! #REF!



หนา้ที ่3 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

วันท่ี  30 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2563

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน มิถุนายน  2563

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนองบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น

15 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำน 4,200.00      4,200.00       เฉพำะเจำะจง ̶ นำยสุชำติ  ทองเรียง 4,200.00          นำยสุชำติ  ทองเรียง รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

กำรแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,200.00                           รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 204/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 30 มิ.ย. 63

#REF! #REF!

16 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำน 4,200.00      4,200.00       เฉพำะเจำะจง ̶ นำยดุลย์  แสนล ำ 4,200.00          นำยดุลย์  แสนล ำ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

กำรแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,200.00                           รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 205/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 30 มิ.ย. 63

#REF! #REF!

17 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำน 4,200.00      4,200.00       เฉพำะเจำะจง ̶ นำยบุญเลิศ  ฝ่ำยจันทร์ 4,200.00          นำยบุญเลิศ  ฝ่ำยจันทร์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

กำรแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,200.00                           รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 206/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 30 มิ.ย. 63

#REF! #REF!

18 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำน 4,200.00      4,200.00       เฉพำะเจำะจง ̶ นำยติ   จันทร์เขต 4,200.00          นำยติ   จันทร์เขต รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

กำรแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,200.00                           รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 207/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 30 มิ.ย. 63

#REF! #REF!

19 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำน 4,200.00      4,200.00       เฉพำะเจำะจง ̶ นำยกฤษดำ  ทนเล 4,200.00          นำยกฤษดำ  ทนเล รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

กำรแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,200.00                           รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 208/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 30 มิ.ย. 63

#REF! #REF!

20 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำน 4,000.00      4,000.00       เฉพำะเจำะจง ̶ นำยสมิต  ประเสริฐสังค์ 4,000.00          นำยสมิต  ประเสริฐสังค์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

กำรแพทย์ฉุกเฉิน #REF! 4,000.00                           รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 209/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 30 มิ.ย. 63

#REF! #REF!

21 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำน 4,000.00      4,000.00       เฉพำะเจำะจง ̶ นำยบุญชู   พรรณำ 4,000.00          นำยบุญชู   พรรณำ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

กำรแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,000.00                           รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 210/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 30 มิ.ย. 63

#REF! #REF!



หนา้ที ่4 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

วันท่ี  30 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2563

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน มิถุนายน  2563

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนองบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น

22 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำน 4,000.00      4,000.00       เฉพำะเจำะจง ̶ นำยณรงค์   นำอุดม 4,000.00          นำยณรงค์   นำอุดม รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

กำรแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,000.00                           รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 211/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 30 มิ.ย. 63

#REF! #REF!

23 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 212/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 30 มิ.ย. 63

#REF! #REF!

24 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 213/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 30 มิ.ย. 63

#REF! #REF!

25 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 214/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 30 มิ.ย. 63

#REF! #REF!

26 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนประจ ำรถ 7,000.00      7,000.00       เฉพำะเจำะจง ̶ นำยถวิล  สุขก ำเนิด 7,000.00          นำยถวิล  สุขก ำเนิด รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

บรรทุกขยะ #REF! 7,000.00                           รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 215/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 30 มิ.ย. 63

#REF! #REF!

27 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 216/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 30 มิ.ย. 63

#REF! #REF!

28 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 217/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 30 มิ.ย. 63

#REF! #REF!



หนา้ที ่5 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

วันท่ี  30 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2563

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน มิถุนายน  2563

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนองบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น

29 จ้ำงเหมำบริกำรรถรับ-ส่งนักเรียนท่ียำกจน 10,000.00    10,000.00      เฉพำะเจำะจง ̶ นำยม้วน  ทันทะ 10,000.00        นำยม้วน  ทันทะ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

ยำกไร้ มำเรียนท่ี บ้ำนหนองแขม #REF! 10,000.00                         รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 218/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 30 มิ.ย. 63

#REF! #REF!

30 จ้ำงเหมำบริกำรรถรับ-ส่งนักเรียนท่ียำกจน 11,000.00    11,000.00      เฉพำะเจำะจง ̶ นำยณรงค์  นำอุดม 11,000.00        นำยณรงค์  นำอุดม รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

ยำกไร้ มำเรียนท่ี ศพด.บ้ำนนำจำน #REF! 11,000.00                         รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 219/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 30 มิ.ย. 63

#REF! #REF!


