
หนา้ที ่1 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรทุกขยะทะเบียน 4,650.00      4,650.00       เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านอานนท์ไดนาโมแอร์ 4,650.00          ร้านอานนท์ไดนาโมแอร์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

 85-3584 ขอนแก่อน #REF! 4,650.00                          ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 122/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 5 เม.ย. 65

#REF! #REF!

2 ซ้ือวัสดุกองทุนหลักประกันสุขภาพ 8,172.00      8,172.00       เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านกิตติรวมภัณฑ์ 8,172.00          ร้านกิตติรวมภัณฑ์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

จ านวน 18 รายการ #REF! 8,172.00                          ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 39/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 7 เม.ย. 65

#REF! #REF!

3 ซ้ือชุดตรวจการติดเช้ือไวรัรโคโรนา 2019 15,600.00    15,600.00     เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านบ้านยาแวงน้อย 15,600.00        ร้านบ้านยาแวงน้อย ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

(ATK) จ านวน 260 ชุด #REF! 15,600.00                         ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 40/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 18 เม.ย. 65

#REF! #REF!

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายถนนลาด 330,000.00  395,000.00    เฉพาะเจาะจง ̶ หจก.สวรรค์ส่งมาเกิด 330,000.00      หจก.สวรรค์ส่งมาเกิด ราคาโดยอ้างอิงจาก ราคาท่ีผู้ สัญญา จ้าง

ยางแวงน้อยน้ าซับ ถึงซอยหน้าบ้าน #REF! 330,000.00                       เสนอราคาต่ าสุด และมีคุณสมบัติ เลขท่ี 18/65

นายประนอม รุมประถา บ้านศรีเมือง #REF! ถูกต้อง ลว 19 เม.ย. 65

หมู่ท่ี 12 #REF! #REF!

5 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 5,400.00      5,400.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายสุชาติ  ทองเรียง 5,400.00          นายสุชาติ  ทองเรียง ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 5,400.00                          ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 124/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 29 เม.ย. 65

#REF! #REF!

6 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 5,200.00      5,200.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายเอกภูมิ  จันทร์อ่อน 5,200.00          นายเอกภูมิ  จันทร์อ่อน ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 5,200.00                          ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 125/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 29 เม.ย. 65

#REF! #REF!

7 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 5,200.00      5,200.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายบุญเลิศ  ฝ่ายจันทร์ 5,200.00          นายบุญเลิศ  ฝ่ายจันทร์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 5,200.00                          ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 126/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 29 เม.ย. 65

#REF! #REF!

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน เมษายน 2565

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนองบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันท่ี  30 เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2565

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



หนา้ที ่2 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน เมษายน 2565

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนองบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันท่ี  30 เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2565

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

8 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 5,400.00      5,400.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายบรรจง  โสภี 5,400.00          นายบรรจง  โสภี ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 5,400.00                          ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 127/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 29 เม.ย. 65

#REF! #REF!

9 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 5,400.00      5,400.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายกฤษดา  ทนเล 5,400.00          นายกฤษดา  ทนเล ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 5,400.00                          ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 128/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 29 เม.ย. 65

#REF! #REF!

10 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 5,200.00      5,200.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายสมิต  ประเสริฐสังค์ 5,200.00          นายสมิต  ประเสริฐสังค์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 5,200.00                          ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 129/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 29 เม.ย. 65

#REF! #REF!

11 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 5,400.00      5,400.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายพิทักษ์  จันทร์ปัญญา 5,400.00          นายพิทักษ์  จันทร์ปัญญา ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน #REF! 5,400.00                          ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 130/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 29 เม.ย. 65

#REF! #REF!

12 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 131/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 29 เม.ย. 65

#REF! #REF!

13 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 132/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 29 เม.ย. 65

#REF! #REF!

14 จ้างเหมาบริการแม่บ้านท าความสะอาด 6,500.00      6,500.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นางอุไรรัก  วัฒนะบุตร 6,500.00          นางอุไรรัก  วัฒนะบุตร ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

ดูแลส านักงาน #REF! 6,500.00                          ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 133/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 29 เม.ย. 65

#REF! #REF!



หนา้ที ่3 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน เมษายน 2565

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนองบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันท่ี  30 เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2565

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

15 จ้างเหมาบริการพนักงานประจ ารถ 7,000.00      7,000.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายสุรชัย  สีท าบุตร 7,000.00          นายสุรชัย  สีท าบุตร ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

บรรทุกขยะ #REF! 7,000.00                          ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 134/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 29 เม.ย. 65

#REF! #REF!

16 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 135/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 29 เม.ย. 65

#REF! #REF!

17 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 136/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 29 เม.ย. 65

#REF! #REF!


