
หนา้ที ่1 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 7,600.00      7,600.00       เฉพาะเจาะจง ̶ บ.ชัยภูมิก๊อปป้ี ฯ 7,600.00          บ.ชัยภูมิก๊อปป้ี ฯ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

จ านวน 2 หลอด #REF! 7,600.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 27/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 19 เม.ย. 64

#REF! #REF!

2 ซ้ือวัสดุเพ่ือซ่อมแซมห้องน้ าอาคารส านักงาน 4,900.00      4,900.00       เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านเหรียญชัยวัสดุ 4,900.00          ร้านเหรียญชัยวัสดุ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

และป้ายประชาสัมพันธ์ #REF! 4,900.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 28/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 19 เม.ย. 64

#REF! #REF!

3 ซ้ือวัสดุ อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ ใช้ในการ 9,982.00      9,982.00       เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านคลังยาแวงน้อย 9,982.00          ร้านคลังยาแวงน้อย ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

ปฏิบัติงานบรระเทาสาธารณภัย #REF! 9,982.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 29/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 23 เม.ย. 64

#REF! #REF!

4  โครงการก่อสร้างโครงหลังคาลานอเนก 95,000.00    87,000.00      เฉพาะเจาะจง ̶ นายอภิสิทธ์ิ  ตอพล 81,000.00        นายอภิสิทธ์ิ  ตอพล ราคาโดยอ้างอิงจาก ราคาท่ีผู้ สัญญา จ้าง

ประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม #REF! 81,000.00                         เสนอราคาต่ าสุด และมีคุณสมบัติ เลขท่ี 13/64

#REF! #REF! ถูกต้อง ลว 26 เม.ย. 64

#REF! #REF!

5  โครงการก่อสร้างโครงหลังคาลานอเนก 240,000.00   221,000.00    เฉพาะเจาะจง ̶ นายอภิสิทธ์ิ  ตอพล 206,000.00       นายอภิสิทธ์ิ  ตอพล ราคาโดยอ้างอิงจาก สัญญา จ้าง

ประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน #REF! 206,000.00                        ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 14/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 26 เม.ย. 64

#REF! #REF!

6 จ้างเช่าพ้ืนท่ีอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ อบต. 8,000.00      8,000.00       เฉพาะเจาะจง ̶ บ.ไทร์สมีเดียเว็บดีไซน์ 8,000.00          บ.ไทร์สมีเดียเว็บดีไซน์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

แวงน้อย (W.W.W.weangnoiy.go.th) #REF! 8,000.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 140/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 เม.ย. 64

#REF! #REF!

7 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,600.00      4,600.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายสุชาติ  ทองเรียง 4,600.00          นายสุชาติ  ทองเรียง ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,600.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 141/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 เม.ย. 64

#REF! #REF!

วันท่ี  30 เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2564

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน เมษายน 2564

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนองบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น



หนา้ที ่2 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

วันท่ี  30 เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2564

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน เมษายน 2564

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนองบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น

8 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,600.00      4,600.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายดุลย์  แสนล า 4,600.00          นายดุลย์  แสนล า ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,600.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 142/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 เม.ย. 64

#REF! #REF!

9 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,600.00      4,600.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายบุญเลิศ  ฝ่ายจันทร์ 4,600.00          นายบุญเลิศ  ฝ่ายจันทร์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,600.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 143/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 เม.ย. 64

#REF! #REF!

10 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,800.00      4,800.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายบรรจง  โสภี 4,800.00          นายบรรจง  โสภี ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,800.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 144/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 เม.ย. 64

#REF! #REF!

11 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,600.00      4,600.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายกฤษดา  ทนเล 4,600.00          นายกฤษดา  ทนเล ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,600.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 145/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 เม.ย. 64

#REF! #REF!

12 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,800.00      4,800.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายสมิต  ประเสริฐสังค์ 4,800.00          นายสมิต  ประเสริฐสังค์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,800.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 146/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 เม.ย. 64

#REF! #REF!

13 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,600.00      4,600.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายบุญชู   พรรณา 4,600.00          นายบุญชู   พรรณา ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน #REF! 4,600.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 147/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 เม.ย. 64

#REF! #REF!

14 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,600.00      4,600.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายณรงค์   นาอุดม 4,600.00          นายณรงค์   นาอุดม ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,600.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 148/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 เม.ย. 64

#REF! #REF!



หนา้ที ่3 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

วันท่ี  30 เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2564

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน เมษายน 2564

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนองบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น

15 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 149/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 เม.ย. 64

#REF! #REF!

16 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 150/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 เม.ย. 64

#REF! #REF!

17 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 151/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 เม.ย. 64

#REF! #REF!

18 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 152/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 เม.ย. 64

#REF! #REF!

19 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 153/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 เม.ย. 64

#REF! #REF!

20 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 154/64

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 เม.ย. 64

#REF! #REF!


