
หนา้ที ่1 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างปรับเกรดท าแนวกันไฟพ้ืนท่ีสาธารณะ 8,000.00           8,000.00            เฉพาะเจาะจง ̶ นายสัญา  ทิพวงศ์ 8,000.00          นายสัญา  ทิพวงศ์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

ท าเลเล้ียงสัตว์ บ้านป่าเป้ง ม.8 #REF! 8,000.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 119/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 4 มี.ค. 64

#REF! #REF!

2 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง 7,500.00           7,500.00            เฉพาะเจาะจง ̶ บ. แอดไวซ์เมืองพล 7,500.00          บ. แอดไวซ์เมืองพล ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

จ านวน 1 รายการ #REF! 7,500.00                           ราคามาตราฐาน คอมพิวเตอร์ เลขท่ี 18/64

#REF! #REF! 2563 ลว 8 มี.ค. 64

#REF! #REF!

3 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส านักปลัด 24,500.00         24,500.00           เฉพาะเจาะจง ̶ บ. แอดไวซ์เมืองพล 24,500.00        บ. แอดไวซ์เมืองพล ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

จ านวน 2 รายการ #REF! 24,500.00                         ราคามาตราฐาน คอมพิวเตอร์ เลขท่ี 19/64

#REF! #REF! 2563 ลว 8 มี.ค. 64

#REF! #REF!

4 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ 4,300.00           4,300.00            เฉพาะเจาะจง ̶ บ. แอดไวซ์เมืองพล 4,300.00          บ. แอดไวซ์เมืองพล ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

จ านวน 1 รายการ #REF! 4,300.00                           ราคามาตราฐาน คอมพิวเตอร์ เลขท่ี 20/64

#REF! #REF! 2563 ลว 8 มี.ค. 64

#REF! #REF!

5  ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง 2,200.00           2,200.00            เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านด๊ีดีคอมพิวเตอร์ 2,200.00          ร้านด๊ีดีคอมพิวเตอร์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

จ านวน  6  รายการ #REF! 2,200.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 21/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 10 มี.ค. 64

#REF! #REF!

6  ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ส านักปลัด 3,760.00           3,760.00            เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านด๊ีดีคอมพิวเตอร์ 3,760.00          ร้านด๊ีดีคอมพิวเตอร์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

จ านวน  11  รายการ #REF! 3,760.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 22/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 10 มี.ค. 64

#REF! #REF!

7 ซ้ือวัสดุส านักงาน กองทุนหลักประกัน 8,552.00           8,552.00            เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านกิตติรวมภัณฑ์ 8,552.00          ร้านกิตติรวมภัณฑ์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

สุขภาพ อบต.แวงน้อย #REF! 8,552.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 23/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 12 มี.ค. 64

#REF! #REF!

งบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันท่ี  31 เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2564

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน มีนาคม  2564

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ



หนา้ที ่2 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
งบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันท่ี  31 เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2564

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน มีนาคม  2564

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

8 ก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถ่ิน 9,306,000.00     9,253,624.06      เฉพาะเจาะจง ̶ หจก.มัชรินทร์เอ็นจิเนียร่ิง 8,188,000.00    หจก.มัชรินทร์เอ็นจิเนียร่ิง ราคาจากผู้เสนอแข่งขันราคา ใบส่ัง ซ้ือ

ขก.ถ.184-10 เขตเทศบาลแวงน้อย - ถนน #REF! 8,188,000.00                     เสนอราคาต่ าสุด และคุณสมบัติ เลขท่ี 10/64

#REF! #REF! ถูกต้อง ครบถ้วน ลว 16 มี.ค. 64

#REF! #REF!

9 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต 19,030.00         19,030.00           เฉพาะเจาะจง ̶ นายประยง  จงแพทย์ 19,030.00        นายประยง  จงแพทย์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

8039 ขอนแก่น #REF! 19,030.00                         ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 120/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 19 มี.ค. 64

#REF! #REF!

10 ซ้ือวัสดุส านักงาน กองคลัง 6,160.00           6,160.00            เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านกิตติรวมภัณฑ์ 6,160.00          ร้านกิตติรวมภัณฑ์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

จ านวน 6 รายการ #REF! 6,160.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 24/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 23 มี.ค. 64

#REF! #REF!

11 ก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. 500,000.00       500,000.00         เฉพาะเจาะจง ̶ หจก.แสงทองรุ่งเรืองกิจ 495,000.00       หจก.แสงทองรุ่งเรืองกิจ ราคาจากผู้เสนอต่ าสุด และ สัญญา จ้าง

พร้อมรางระบายน้ าไร้ท่อ สายภายใน #REF! 495,000.00                        เป็นผ้ีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 11/64

#REF! #REF! ครบถ้วน ลว 24 มี.ค. 64

#REF! #REF!

12 ซ้ือวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสพวาตภัย 8,535.00           8,535.00            เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านโชคประภาพร 8,535.00          ร้านโชคประภาพร ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

จ านวน  7 รายการ #REF! 8,535.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 25/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 25 มี.ค. 64

#REF! #REF!

13 ก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถ่ิน 10,045,000.00   998,754,299.00   เฉพาะเจาะจง ̶ หจก.ฉัตรเพชรแลนด์แอนด์เฮาส์8,450,000.00    หจก.ฉัตรเพชรแลนด์แอนด์เฮาส์ ราคาจากผู้เสนอแข่งขันราคา สัญญา จ้าง

ขก.ถ. 184-11 เขตเทศบาลต าบลแวงน้อย - #REF! 8,450,000.00                     เสนอราคาต่ าสุด และคุณสมบัติ เลขท่ี 12/64

#REF! #REF! ถูกต้อง ครบถ้วน ลว 26 มี.ค. 64

#REF! #REF!

14 ซ้ือวัสดุโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 37,760.00         37,760.00           เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านทรัพย์เจริญ 37,760.00        ร้านทรัพย์เจริญ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

จากโรคพิษสุนักบ้า #REF! 37,760.00                         ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 26/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 29 มี.ค. 64

#REF! #REF!



หนา้ที ่3 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
งบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันท่ี  31 เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2564

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน มีนาคม  2564

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

15 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็ก 690.00             690.00               เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านเมืองพลโฆษณา 690.00             ร้านเมืองพลโฆษณา ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก #REF! 690.00                              ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 121/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 29 มี.ค. 64

#REF! #REF!

16 จ้างท าป้ายโครงการสัตว์ปลอดโรค 432.00             432.00               เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านเมืองพลโฆษณา 432.00             ร้านเมืองพลโฆษณา ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนักบ้า #REF! 432.00                              ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 122/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 29 มี.ค. 64

#REF! #REF!

17 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,000.00           4,000.00            เฉพาะเจาะจง ̶ นายสง่า  เช้ือกุดรู 4,000.00          นายสง่า  เช้ือกุดรู ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,000.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 123/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 มี.ค. 64

#REF! #REF!

18 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,000.00           4,000.00            เฉพาะเจาะจง ̶ นายสุชาติ  ทองเรียง 4,000.00          นายสุชาติ  ทองเรียง ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,000.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 124/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 มี.ค. 64

#REF! #REF!

19 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,000.00           4,000.00            เฉพาะเจาะจง ̶ นายดุลย์  แสนล า 4,000.00          นายดุลย์  แสนล า ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,000.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 125/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 มี.ค. 64

#REF! #REF!

20 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,000.00           4,000.00            เฉพาะเจาะจง ̶ นายบุญเลิศ  ฝ่ายจันทร์ 4,000.00          นายบุญเลิศ  ฝ่ายจันทร์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,000.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 126/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 มี.ค. 64

#REF! #REF!

21 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,000.00           4,000.00            เฉพาะเจาะจง ̶ นายบรรจง  โสภี 4,000.00          นายบรรจง  โสภี ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,000.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 127/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 มี.ค. 64

#REF! #REF!



หนา้ที ่4 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
งบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันท่ี  31 เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2564

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน มีนาคม  2564

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

22 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,000.00           4,000.00            เฉพาะเจาะจง ̶ นายกฤษดา  ทนเล 4,000.00          นายกฤษดา  ทนเล ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,000.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 128/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 มี.ค. 64

#REF! #REF!

23 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,000.00           4,000.00            เฉพาะเจาะจง ̶ นายสมิต  ประเสริฐสังค์ 4,000.00          นายสมิต  ประเสริฐสังค์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน #REF! 4,000.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 129/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 มี.ค. 64

#REF! #REF!

24 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,000.00           4,000.00            เฉพาะเจาะจง ̶ นายบุญชู   พรรณา 4,000.00          นายบุญชู   พรรณา ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,000.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 130/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 มี.ค. 64

#REF! #REF!

25 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,000.00           4,000.00            เฉพาะเจาะจง ̶ นายณรงค์   นาอุดม 4,000.00          นายณรงค์   นาอุดม ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,000.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 131/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 มี.ค. 64

#REF! #REF!

26 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 132/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 มี.ค. 64

#REF! #REF!

27 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 133/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 มี.ค. 64

#REF! #REF!

28 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 134/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 มี.ค. 64

#REF! #REF!



หนา้ที ่5 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
งบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันท่ี  31 เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2564

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน มีนาคม  2564

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

29 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 135/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 มี.ค. 64

#REF! #REF!

30 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 136/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 มี.ค. 64

#REF! #REF!

31 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 137/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 มี.ค. 64

#REF! #REF!

32 จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียนท่ียากจน 10,000.00         10,000.00           เฉพาะเจาะจง ̶ นายม้วน  ทันทะ 10,000.00        นายม้วน  ทันทะ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

ยากไร้ มาเรียนท่ี บ้านหนองแขม #REF! 10,000.00                         ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 138/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 มี.ค. 64

#REF! #REF!

33 จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียนท่ียากจน 11,000.00         11,000.00           เฉพาะเจาะจง ̶ นายณรงค์  นาอุดม 11,000.00        นายณรงค์  นาอุดม ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

ยากไร้ มาเรียนท่ี ศพด.บ้านนาจาน #REF! 11,000.00                         ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 139/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 มี.ค. 64

#REF! #REF!


