
หนา้ที ่1 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

1 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 100,000.00   98,000.00      เฉพาะเจาะจง ̶ หจก.สวรรค์ส่งมาเกิด 95,000.00        หจก.สวรรค์ส่งมาเกิด ราคาโดยอ้างอิงจาก สัญญา จ้าง

สายหน้าวัด-ป่าช้า บ้านอีโล หมู่ 5 #REF! 95,000.00                         ราคาผู้เสนอราคาต ่า และ เลขที 20/63

#REF! #REF! มีคุณสมบัติครบถ้วน ลว 11 ก.ย. 63

#REF! #REF!

2 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ 2,410.00      2,410.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายประยง  จงแพทย์ 2,410.00          นายประยง  จงแพทย์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบสั ง จ้าง

จ่านวน 4 รายการ #REF! 2,410.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขที 265/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 11 ก.ย. 63

#REF! #REF!

3 จ้างโครงการฝังกลบขยะมูลฝอย 16,200.00    16,200.00      เฉพาะเจาะจง ̶ นายสัญญา  ทิพย์วงษ์ 15,000.00        นายสัญญา  ทิพย์วงษ์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบสั ง จ้าง

ประจ่าปี 2563 #REF! 15,000.00                         ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขที 266/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 11 ก.ย. 63

#REF! #REF!

4 ซ้ือวัสดุส่านักงาน ส่านักปลัด 1,800.00      1,800.00       เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านกิตติรวมภัณฑ์ 1,800.00          ร้านกิตติรวมภัณฑ์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบสั ง ซ้ือ

จ่านวน  3 รายการ #REF! 1,800.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขที 83/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 14 ก.ย. 63

#REF! #REF!

5 ซ้ือวัสดุส่านักงานบ้านงานครัว 12,230.00    12,230.00      เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านกิตติรวมภัณฑ์ 12,230.00        ร้านกิตติรวมภัณฑ์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบสั ง ซ้ือ

จ่านวน  13 รายการ #REF! 12,230.00                         ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขที 84/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 14 ก.ย. 63

#REF! #REF!

6 ซ้ือวัสดุส่านักงาน ส่านักปลัด 4,900.00      4,900.00       เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านกิตติรวมภัณฑ์ 4,900.00          ร้านกิตติรวมภัณฑ์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบสั ง ซ้ือ

จ่านวน  4 รายการ #REF! 4,900.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขที 85/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 15 ก.ย. 63

#REF! #REF!

7 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง 3,314.00      3,314.00       เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านด๊ีดีคอมพิวเตอร์ 3,314.00          ร้านด๊ีดีคอมพิวเตอร์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบสั ง ซ้ือ

จ่านวน  10 รายการ #REF! 3,314.00                           ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 62 เลขที 86/63

#REF! #REF! ลว 15 ก.ย. 63

#REF! #REF!

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน กันยายน  2563

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนองบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันท่ี  30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2563

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



หนา้ที ่2 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน กันยายน  2563

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนองบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันท่ี  30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2563

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

8 ซ้ือผงหมึกเครื องถ่ายเอกสาร Canon 7,600.00      7,600.00       เฉพาะเจาะจง ̶ บมจ.ชัยภูมิกีอปป้ี ฯ 7,600.00          บมจ.ชัยภูมิกีอปป้ี ฯ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบสั ง ซ้ือ

จ่านวน   2 ตลับ #REF! 7,600.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขที 87/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 17 ก.ย. 63

#REF! #REF!

9 จ้างซ่อมเครื องคอมพิวเตอร์ 400.00         400.00          เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านด๊ีดีคอมพิวเตอร์ 400.00             ร้านด๊ีดีคอมพิวเตอร์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบสั ง จ้าง

ทะเบียน 416 - 54 - 0013 #REF! 400.00                              ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขที 267/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 17 ก.ย. 63

#REF! #REF!

10 ซ้ือหมึกเครื องพิมพ์ Brother TN 2360 3,000.00      3,000.00       เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านด๊ีดีคอมพิวเตอร์ 3,000.00          ร้านด๊ีดีคอมพิวเตอร์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบสั ง ซ้ือ

จ่านวน  2  ตลับ #REF! 3,000.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขที 88/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 18 ก.ย. 63

#REF! #REF!

11 ซ้ือหมึกเครื องพิมพ์ Brother TN 2361 3,000.00      3,000.00       เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านด๊ีดีคอมพิวเตอร์ 3,000.00          ร้านด๊ีดีคอมพิวเตอร์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบสั ง ซ้ือ

จ่านวน  2  ตลับ #REF! 3,000.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขที 89/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 18 ก.ย. 63

#REF! #REF!

12 ซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้เด็กนักเรียน ศพด. 10,462.20    10,462.20      เฉพาะเจาะจง ̶ วิทยาลังเกษตรฯ 10,462.20        วิทยาลังเกษตรฯ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบสั ง ซ้ือ

และ นักเรียนสังกัด สพฐ. จ่านวน 4 แห่ง #REF! 10,462.20                         ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขที 90/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 7 ส.ค. 63

#REF! #REF!

13 ซ้ือวัสดุส่านักงาน กองคลัง 7,790.00      7,790.00       เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านกิตติรวมภัณฑ์ 7,790.00          ร้านกิตติรวมภัณฑ์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบสั ง ซ้ือ

จ่านวน  7 รายการ #REF! 7,790.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขที 91/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 22 ก.ย. 63

#REF! #REF!


