
หนาที่ 1 แบบ  สขร. 1

วงเงินทีจะซื้อ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
หรือจ�าง ข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

1 จัดซื้อวัสดุกอสร�าง คอนกรีตผสม 30,600.00     29,600.00     ตกลงราคา สมยงค�าไม�อําเภอแวงน�อย 29,600.00     ตกลงราคา อ�างอิงราคากลาง บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
เสร็จ ค.2 เพื่อซอมแซมลานหน�า เลขที่ 93/2559
อบต. บริเวณมีน้ําทวมขัง . ลว. 5 ก.ย.  2559

2 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 2,355.00       2,355.00       ตกลงราคา กิตติรวมภัณฑ4 2,355.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
กองชาง ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 94/2559

. ระยะเวลา 2 ป: งปม. ลว. 6 ก.ย.  2559

3 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 10,350.00     10,350.00     ตกลงราคา กิตติรวมภัณฑ4 10,350.00     ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
กองคลัง ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 95/2559

. ระยะเวลา 2 ป: งปม. ลว. 6 ก.ย.  2559

4 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร4 จํานวน 2 รายการ 1,010.00       1,010.00       ตกลงราคา ดี๊ดีคอมพิวเตอร4 1,010.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
สวนสงเสริมการเกษตร ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 96/2559

. ระยะเวลา 2 ป: งปม. ลว. 6 ก.ย.  2559

5 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร4 จํานวน 3 รายการ 1,800.00       1,800.00       ตกลงราคา ดี๊ดีคอมพิวเตอร4 1,800.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
กองชาง ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 97/2559

. ระยะเวลา 2 ป: งปม. ลว. 6 ก.ย.  2559

6 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร4 จํานวน 1 รายการ 2,100.00       2,100.00       ตกลงราคา ชัยภูมิก@อปป:Aแอนด4เซอร4วิส 2,100.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
สํานักงานปลัด ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 98/2559

. ระยะเวลา 2 ป: งปม. ลว. 12 ก.ย.  2559

ดี๊ดีคอมพิวเตอร4
1,800.00                           

ชัยภูมิก@อปป:Aแอนด4เซอร4วิส
2,100.00                           

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน กันยายน  2559

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ�าง วิธีซื้อหรือจ�าง รายชื่อผู�เสนอราคา ราคาที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

องค,การบริหารส-วนตําบลแวงน�อย  อําเภอแวงน�อย  จังหวัดขอนแก-น

สมยงค�าไม�อําเภอแวงน�อย
29,600.00                          

กิตติรวมภัณฑ4
2,355.00                           

กิตติรวมภัณฑ4
10,350.00                          

ดี๊ดีคอมพิวเตอร4
1,010.00                           

วันที่.......5....เดือน…ตุลาคม.....พ.ศ. ....2559.....
ผู�ได�รับการคัดเลือก

ราคากลาง
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง



หนาที่ 2 แบบ  สขร. 1

วงเงินทีจะซื้อ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
หรือจ�าง ข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน กันยายน  2559

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ�าง วิธีซื้อหรือจ�าง รายชื่อผู�เสนอราคา ราคาที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

องค,การบริหารส-วนตําบลแวงน�อย  อําเภอแวงน�อย  จังหวัดขอนแก-น
วันที่.......5....เดือน…ตุลาคม.....พ.ศ. ....2559.....

ผู�ได�รับการคัดเลือก
ราคากลาง

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง
7 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 1 รายการ 3,800.00       3,800.00       ตกลงราคา ชัยภูมิก@อปป:Aแอนด4เซอร4วิส 3,800.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย

ผงหมึกเครื่องเอกสาร ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 99/2559
. ระยะเวลา 2 ป: งปม. ลว. 12 ก.ย.  2559

8 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 5 รายการ 705.00          705.00          ตกลงราคา กิตติรวมภัณฑ4 705.00         ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
สวนสงเสริมการเกษตร ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่  100/2559

. ระยะเวลา 2 ป: งปม. ลว. 12 ก.ย.  2559

9 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 3 รายการ 3,828.00       3,828.00       ตกลงราคา หจก.โบ@ทบุ@คส4 3,828.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
กองคลัง ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่  101/2559

. ระยะเวลา 2 ป: งปม. ลว. 12 ก.ย.  2559

10 จ�างเหมาปรับปรุงบออนุบาลพันธุ4ปลา 4,000.00       4,000.00       ตกลงราคา นายสงา   เชื้อกุดรู 4,000.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 268/2559
โครงการผลิตลูกปลาวัยออนโดยใช� ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด ลว. 1 ก.ย.  2559
ชุดเพาะพันธุ4ปลาเคลื่อนที่ ระยะเวลา 2 ป: งปม.

11 จ�างเหมาซอมแซมรถยนต4กู�ชีพ 10,680.00     10,680.00     ตกลงราคา นายประยง  จงแพทย4 10,680.00     ตกลงราคา อ�างอิงราคาตลาด บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 269/2559
ทะเบียน ผฉ 5970 ขก และเปFนผู�มีเสนอราคาต่ําสุด ลว. 19 ก.ย.  2559

12 จ�างเหมาบริการสํารวจความพึงพอใจของ 30,000.00     30,000.00     ตกลงราคา มหาวิทยาลัยขอนแกน/ 30,000.00     ตกลงราคา อ�างอิงราคาตลาด บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 270/2559
ของผู�รับบริการ ของ อบต.แวงน�อย วิทยาลัยการปกครองฯ และเปFนผู�มีเสนอราคาต่ําสุด ลว. 28  ก.ย.  2559

ชัยภูมิก@อปป:Aแอนด4เซอร4วิส
3,800.00                           

นายประยง  จงแพทย4
10,680.00                          

กิตติรวมภัณฑ4
705.00                              

หจก.โบ@ทบุ@คส4
3,828.00                           

นายสงา   เชื้อกุดรู
4,000.00                           

มหาวิทยาลัยขอนแกน/
30,000.00                          


