
หนา้ที ่1 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน 466,000.00      546,000.00     เฉพาะเจาะจง ̶ หจก.สวรรค์ส่งมาเกิด 466,000.00    หจก.สวรรค์ส่งมาเกิด ราคาโดยอ้างอิงจาก สัญญา จ้าง

กุดรูเช่ือม-บ้านหนองหญ้าป้อง บ้านกุดรู #REF! 466,000.00                     ราคาผู้เสนอราคาต่่าสุด และมี เลขท่ี 12/65

#REF! #REF! คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ลว 2 ก.พ. 65

#REF! #REF!

2 ซ้ือผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร canon 7,600.00         7,600.00        เฉพาะเจาะจง ̶ บ.ชัยภูมิก๊อปป้ีฯ 7,600.00        บ.ชัยภูมิก๊อปป้ีฯ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

จ่านวน  2  หลอด #REF! 7,600.00                        ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 24/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 11 ก.พ. 65

#REF! #REF!

3 ซ้ิอวัสดุงานบ้านงานครัว ส่านักปลัด 12,570.00       12,570.00       เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านกิตติรวมภัณฑ์ 12,570.00      ร้านกิตติรวมภัณฑ์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

จ่านวน  11  รายการ #REF! 12,570.00                       ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 25/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 11 ก.พ. 65

#REF! #REF!

4 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 11,185.00       11,185.00       เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านแสงทองซาวด์ 11,185.00      ร้านแสงทองซาวด์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

จ่านวน  7  รายการ #REF! 11,185.00                       ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 26/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 11 ก.พ. 65

#REF! #REF!

5 จ้างท่าตรายางช่ือและต่าแหน่งผู้บริหาร 1,930.00         1,930.00        เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านนานาพรรณ 1,930.00        ร้านนานาพรรณ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

องค์การบริหารส่วนต่าบลแวงน้อย #REF! 1,930.00                        ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 83/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 11 ก.พ. 65

#REF! #REF!

6 จ้างท่าป้ายและช่ือต่าแหน่งคณะผู้บริหาร 780.00           780.00           เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านเมืองพลโฆษณา 780.00          ร้านเมืองพลโฆษณา ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

องค์การบริหารส่วนต่าบลแวงน้อย #REF! 780.00                           ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 84/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 11 ก.พ. 65

#REF! #REF!

7 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ กองลัง 3,350.00         3,350.00        เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านด๊ีดีคอมพิวเตอร์ 3,350.00        ร้านด๊ีดีคอมพิวเตอร์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

จ่านวน  4 รายการ #REF! 3,350.00                        ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 27/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 14 ก.พ. 65

#REF! #REF!

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน กุมภาพันธ์  2565

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนองบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันท่ี  28 เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



หนา้ที ่2 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน กุมภาพันธ์  2565

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนองบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันท่ี  28 เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

8 ซ้ือวัสดุส่านักงานกองคลัง 6,830.00         6,830.00        เฉพาะเจาะจง ̶ ร้ากิตติรวมภัณฑ์ 6,830.00        ร้ากิตติรวมภัณฑ์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

จ่านวน  4 รายการ #REF! 6,830.00                        ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 28/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 14 ก.พ. 65

#REF! #REF!

9 ซ้ือวัสดุส่านักงานส่านักปลัด 1,350.00         1,350.00        เฉพาะเจาะจง ̶ ร้ากิตติรวมภัณฑ์ 1,350.00        ร้ากิตติรวมภัณฑ์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

จ่านวน  7 รายการ #REF! 1,350.00                        ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 29/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 15 ก.พ. 65

#REF! #REF!

10 จ้างท่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ประชุม 1,050.00         1,050.00        เฉพาะเจาะจง ̶ ร้างเมืองพลโฆษณา 1,050.00        ร้างเมืองพลโฆษณา ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

ประชาคมท้องถ่ิน (ระดับต่าบล) #REF! 1,050.00                        ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 85/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 17 ก.พ. 65

#REF! #REF!

11 ซ้ือวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมช่องทางลอด 17,000.00       17,000.00       เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านสมยงค์ค้าไม้ 17,000.00      ร้านสมยงค์ค้าไม้ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

ก่าแพงส่านักงาน  อบต.แวงน้อย #REF! 17,000.00                       ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 30/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 18 ก.พ. 65

#REF! #REF!

12 ซ้ือวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมช่องทางลอด 43,500.00       43,500.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายประมวล  สุวรรณเหลา 43,500.00      นายประมวล  สุวรรณเหลา ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

ก่าแพงส่านักงาน  อบต.แวงน้อย #REF! 43,500.00                       ราคาผู้เสนอราคาต่่าสุด และมี เลขท่ี 31/65

#REF! #REF! คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ลว 18 ก.พ. 65

#REF! #REF!

13 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน ขฉ 4,700.00         4,700.00        เฉพาะเจาะจง ̶ นายประยง   จงแพทย์ 4,700.00        นายประยง   จงแพทย์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

4017 ขอนแก่น จ่านวน 2 รายการ #REF! 4,700.00                        ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 86/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 23 ก.พ. 65

#REF! #REF!

14 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน 85-3584 2,800.00         2,800.00        เฉพาะเจาะจง ̶ นายประยง   จงแพทย์ 2,800.00        นายประยง   จงแพทย์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

จ่านวน  2 รายการ #REF! 2,800.00                        ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 87/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 23 ก.พ. 65

#REF! #REF!



หนา้ที ่3 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน กุมภาพันธ์  2565

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนองบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันท่ี  28 เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

15 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 11,500.00       11,500.00       เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านบ้านยาแวงน้อย 11,500.00      ร้านบ้านยาแวงน้อย ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

จ่านวน  4  รายการ #REF! 11,500.00                       ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 32/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 24 ก.พ. 65

#REF! #REF!

16 จ้างโครงการฝังกลบขยะมูลฝอยบ่อท้ิงขยะ 6,000.00         6,000.00        เฉพาะเจาะจง ̶ นายพอน  หมวดครบุรี 6,000.00        นายพอน  หมวดครบุรี ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

ประจ่าปี 2556 #REF! 6,000.00                        ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 88/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 25 ก.พ. 65

#REF! #REF!

17 จ้างซ่อมรถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน ผฉ 5970 32,610.00       32,610.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายประยง   จงแพทย์ 32,610.00      นายประยง   จงแพทย์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

ขอนแก่น จ่านวน 28 รายการ #REF! 32,610.00                       ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 89/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 25 ก.พ. 65

#REF! #REF!

18 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 6,200.00         6,200.00        เฉพาะเจาะจง ̶ นายสุชาติ  ทองเรียง 6,200.00        นายสุชาติ  ทองเรียง ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 6,200.00                        ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 90/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 28 ก.พ. 65

#REF! #REF!

19 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 6,200.00         6,200.00        เฉพาะเจาะจง ̶ นายบุญชู  พรรณนา 6,200.00        นายบุญชู  พรรณนา ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 6,200.00                        ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 91/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 28 ก.พ. 65

#REF! #REF!

20 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 6,200.00         6,200.00        เฉพาะเจาะจง ̶ นายบุญเลิศ  ฝ่ายจันทร์ 6,200.00        นายบุญเลิศ  ฝ่ายจันทร์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 6,200.00                        ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 92/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 28 ก.พ. 65

#REF! #REF!

21 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 6,200.00         6,200.00        เฉพาะเจาะจง ̶ นายบรรจง   โสภี 6,200.00        นายบรรจง   โสภี ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 6,200.00                        ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 93/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 28 ก.พ. 65

#REF! #REF!



หนา้ที ่4 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน กุมภาพันธ์  2565

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนองบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันท่ี  28 เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

22 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 6,200.00         6,200.00        เฉพาะเจาะจง ̶ นายกฤษดา  ทนเล 6,200.00        นายกฤษดา  ทนเล ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 6,200.00                        ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 94/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 28 ก.พ. 65

#REF! #REF!

23 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 6,200.00         6,200.00        เฉพาะเจาะจง ̶ นายสมิต  ประเสริฐสังค์ 6,200.00        นายสมิต  ประเสริฐสังค์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 6,200.00                        ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 95/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 28 ก.พ. 65

#REF! #REF!

24 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 96/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 28 ก.พ. 65

#REF! #REF!

25 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 97/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 28 ก.พ. 65

#REF! #REF!

26 จ้างเหมาบริการแม่บ้านท่าความสะอาด 6,500.00         6,500.00        เฉพาะเจาะจง ̶ นางอุไรรัก  วัฒนะบุตร 6,500.00        นางอุไรรัก  วัฒนะบุตร ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

ดูแลส่านักงาน #REF! 6,500.00                        ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 98/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 28 ก.พ. 65

#REF! #REF!

27 จ้างเหมาบริการพนักงานประจ่ารถ 7,000.00         7,000.00        เฉพาะเจาะจง ̶ นายณัฐวุฒิ   ธรรมนิยม 7,000.00        นายณัฐวุฒิ   ธรรมนิยม ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

บรรทุกขยะ #REF! 7,000.00                        ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 99/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 28 ก.พ. 65

#REF! #REF!

28 จ้างเหมาบริการพนักงานประจ่ารถ 7,000.00         7,000.00        เฉพาะเจาะจง ̶ นายนิคม   คุ้มเหล่ายูง 7,000.00        นายนิคม   คุ้มเหล่ายูง ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

บรรทุกขยะ #REF! 7,000.00                        ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 100/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 28 ก.พ. 65

#REF! #REF!



หนา้ที ่5 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน กุมภาพันธ์  2565

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนองบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันท่ี  28 เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

29 จ้างเหมาบริการพนักงานประจ่ารถ 7,000.00         7,000.00        เฉพาะเจาะจง ̶ นายทองค่า  พันตัน 7,000.00        นายทองค่า  พันตัน ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

บรรทุกขยะ #REF! 7,000.00                        ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 101/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 28 ก.พ. 65

#REF! #REF!

30 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีประจ่าศูนย์ 9,000.00         9,000.00        เฉพาะเจาะจง ̶ นางสาวกาญจนา  มูลไธสง 9,000.00        นางสาวกาญจนา  มูลไธสง ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

ช่วยเหลือประชาชน อ่าเภอแวงน้อย #REF! 9,000.00                        ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 102/65

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 28 ก.พ. 65

#REF! #REF!


