
หนาที่ 1

วงเงินทีจะซื้อ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
หรือจ�าง ข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

1 โครงการขุดลอกหนองฝายบ�าน 197,000.00    197,000.00    สอบราคา หจก.ช.ทวีเจริญกิจ 136,000.00   มีคุณสมบัติตามประกาศ สัญญาจ�างเลขที่  21/2558
หมู1ที่ 8  บ�านป2าเป3ง หจก.สามพีคอนสตรัคชั่น 180,000.00   และเอกสารสอบราคาจ�าง ลว. 1  ก.ย.  2558

หจก.พีพีเอ็นคอนสตรัคชั่น 197,000.00   เลขที่  8/2558

หจก.บัวใหญ1ประสบผล 143,000.00   ลว. 28 ก.ค.  2558

ร�านสีชาวัสดุ 149,000.00   
หจก.สมบูรณ!โชคแทรคเตอร! 118,000.00   
หจก.รุ1งตะวันรวมทรัพย: 150,000.00   
หจก.เปรมป;ยะพร<อพเพอร:ตี้ 198,000.00   
หจก.บูระพันธ:ก1อสร�าง 120,000.00   
หจก.แม1อิงดอกคําใต� 120,000.00   
หจก.ไตรฟ3า 167,000.00   
หจก.ณัฐภพการโยธา 110,000.00   ขาดคุณสมบัติ ข�อ 7. ตามประกาศ

และเอกสารสอบราคาจ�าง
หจก.แวงใหญ1วัสดุก1อสร�าง 302,800.00   
หจก.วรธรรมการก1อสร�าง 128,000.00   

2 จัดซื้อวัสดุเพื่อใช�เปDนของสมนาคุณ 800.00          800.00          ตกลงราคา ร�านกิตติรวมภัณฑ: 800.00         ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
ธงตราสัญลักษณ: สก. สํานักงานปลัด ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 120/2558

ระยะเวลา 2 ปI งปม. ลว. 1  ก.ย.  2558

3 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  กองคลัง 7,600.00       7,600.00       ตกลงราคา ร�านชัยภูมิก<อปปIJ 7,600.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
แอนเซอร:วิส ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 121/2558

ระยะเวลา 2 ปI งปม. ลว. 1  ก.ย.  2558
.

4 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร:  3,760.00       3,760.00       ตกลงราคา ร�านชัยภูมิก<อปปIJ 3,760.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
สํานักงานปลัด แอนเซอร:วิส ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 122/2558

. ระยะเวลา 2 ปI งปม. ลว. 1  ก.ย.  2558

ราคากลาง
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง

ร�านกิตติรวมภัณฑ:

หจก.สมบูรณ:โชคแทรคเตอร:
118,000.00                        

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  กันยายน 2558

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

องค!การบริหารส8วนตําบลแวงน�อย  อําเภอแวงน�อย  จังหวัดขอนแก8น
วันที่......30.....เดือน...กันยายน.....พ.ศ. ....2558.....

ผู�ได�รับการคัดเลือก

ร�านชัยภูมิก<อปปIJแอนเซอร:วิส
3,760.00                           

800.00                              

ร�านชัยภูมิก<อปปIJแอนเซอร:วิส
7,600.00                           



หนาที่ 2

วงเงินทีจะซื้อ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
หรือจ�าง ข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

ราคากลาง
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  กันยายน 2558

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

องค!การบริหารส8วนตําบลแวงน�อย  อําเภอแวงน�อย  จังหวัดขอนแก8น
วันที่......30.....เดือน...กันยายน.....พ.ศ. ....2558.....

ผู�ได�รับการคัดเลือก

5 จ�างเหมาจัดทําป3ายไวนิล 720.00          720.00          ตกลงราคา ร�าน ช.โฆษณา 720.00         ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 240/2558
โครงการอนุรักษ:พันธุกรรมพืชตาม ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด ลว. 1  ก.ย.  2558
พระราชดําริฯ ระยะเวลา 2 ปI งปม.

6 โครงการขุดลอกหนองหอย 115,000.00    115,000.00    สอบราตา หจก.ช.ทวีเจริญกิจ 80,000.00     มีคุณสมบัติตามประกาศ สัญญาจ�างเลขที่  22/2558
หมู1ที่ 7  บ�านหนองหอย หจก.สามพีคอนสตรัคชั่น 98,000.00     และเอกสารสอบราคาจ�าง ลว. 2  ก.ย.  2558

หจก.พีพีเอ็นคอนสตรัคชั่น 115,000.00   เลขที่  8/2558

หจก.บัวใหญ1ประสบผล 83,000.00     ลว. 28 ก.ค.  2558

หจก.ณัฐภพการโยธา 160,000.00   
หจก.สมบูรณ:โชคแทรคเตอร: 78,000.00     
หจก.รุ1งตะวันรวมทรัพย: 110,000.00   
หจก.เปรมป;ยะพร<อพเพอร:ตี้ 140,000.00   
หจก.ไตรฟ3า 97,000.00     
หจก.แม1อิงดอกคําใต� 71,500.00     
หจก.แวงใหญ1วัสดุก1อสร�าง 100,000.00   

7 จ�างเหมาบริการรถยนต:โดยสาร 17,000.00     17,000.00     ตกลงราคา นายสันติพล  โยกมา 17,000.00     นายสันติพล   โยกมา ตกลงราคาโดยอ�างอิง บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 241/2558
ปรับอากาศไม1ประจําทาง 2 ชั้น จากราคาตามท�องตลาด ลว. 3  ก.ย. 2558
จํานวน 1 คัน

8 จ�างเหมาบริการซ1อมแซมรถยนต: 1,410.00       1,410.00       ตกลงราคา นายประยง  จงแพทย: 1,410.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิง บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 242/2558
กู�ชีพ อบต.แวงน�อย จากราคาตามท�องตลาด ลว. 10 ก.ย. 2558

9 จ�างเหมาจัดทําป3ายไวนิล 720.00          720.00          ตกลงราคา ร�าน ช.โฆษณา 720.00         ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 243/2558
โครงการส1งเสริมสนับสนุนศูนย:ถ1ายทอด ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด ลว. 10 ก.ย. 2558
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ระยะเวลา 2 ปI งปม.

17,000.00                          

720.00                              

1,410.00                           

ร�าน ช.โฆษณา

ร�าน ช.โฆษณา
720.00                              

หจก.แม1อิงดอกคําใต�
71,500.00                          

นายประยง  จงแพทย:



หนาที่ 3

วงเงินทีจะซื้อ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
หรือจ�าง ข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

ราคากลาง
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  กันยายน 2558

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

องค!การบริหารส8วนตําบลแวงน�อย  อําเภอแวงน�อย  จังหวัดขอนแก8น
วันที่......30.....เดือน...กันยายน.....พ.ศ. ....2558.....

ผู�ได�รับการคัดเลือก

10 จ�างเหมาถ1ายเอกสารพร�อมเข�าเล1ม 1,000.00       1,000.00       ตกลงราคา ร�านตุ<ก<อปปIJ 1,000.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 244/2558
โครงการส1งเสริมสนับสนุนศูนย:ถ1ายทอด ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด ลว. 10 ก.ย. 2558
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ระยะเวลา 2 ปI งปม.

11 จ�างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 3,600.00       3,600.00       ตกลงราคา นางนิรพร  ตงเท1ง 3,600.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 245/2558
โครงการส1งเสริมสนับสนุนศูนย:ถ1ายทอด ราคาท�องตลาด ลว.10  ก.ย. 2558
เทคโนโลยีประจําตําบล

12 จ�างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 3,600.00       3,600.00       ตกลงราคา นางนิรพร  ตงเท1ง 3,600.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 246/2558
อาหารว1างพร�อมเครื่องดื่ม รับรอง ราคาท�องตลาด ลว. 10  ก.ย.  2558
การประชุมสภา

13 จ�างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน: 37,000.00     37,000.00     ตกลงราคา นายเจริญ  ชาบุรี 37,000.00     นายเจริญ   ชาบุรี ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 247/2558
สองข�างทางถนนสายกุดรู-หนองไผ1 ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด ลว. 10  ก.ย.  2558
และสายแวงน�อย-ท1าวัด ระยะเวลา 2 ปI งปม.

14 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร: 4,200.00       4,200.00       ตกลงราคา ร�านชัยภูมิก<อปปIJแอนด:เซอร:วิส 4,200.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
สํานักงานปลัด ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 123/2558

. ระยะเวลา 2 ปI งปม. ลว. 10 ก.ย. 2558

15 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร: 3,760.00       3,760.00       ตกลงราคา ร�านชัยภูมิก<อปปIJแอนด:เซอร:วิส 3,760.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
ส1วนการศึกษาฯ ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 124/2558

. ระยะเวลา 2 ปI งปม. ลว. 10 ก.ย. 2558

16 จัดซื้อวัสดุโครงการส1งเสริมสนับสนุน 300.00          300.00          ตกลงราคา ร�านกิตติรวมภัณฑ: 300.00         ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
ศูนย:ถ1ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 125/2558
ประจําตําบล . ระยะเวลา 2 ปI งปม. ลว. 10 ก.ย. 2558

3,760.00                           

ร�านกิตติรวมภัณฑ:
300.00                              

37,000.00                          

ร�านชัยภูมิก<อปปIJแอนด:เซอร:วิส
4,200.00                           

ร�านชัยภูมิก<อปปIJแอนด:เซอร:วิส

นางนิรพร   ตงเท1ง

นางนิรพร  ตงเท1ง
3,600.00                           

ร�านตุ<ก<อปปIJ
1,000.00                           

3,600.00                           



หนาที่ 4

วงเงินทีจะซื้อ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
หรือจ�าง ข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

ราคากลาง
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  กันยายน 2558

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

องค!การบริหารส8วนตําบลแวงน�อย  อําเภอแวงน�อย  จังหวัดขอนแก8น
วันที่......30.....เดือน...กันยายน.....พ.ศ. ....2558.....

ผู�ได�รับการคัดเลือก

17 จัดซื้อยางมะตอยสําเร็จรูป 48,000.00     48,000.00     ตกลงราคา ร�านวิน ยางมิกซ: 48,000.00     ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
เพื่อใช�ซ1อมแซมถนนที่ชํารุดเปDนหลุม ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 126/2558
เปDนบ1อในเขต พท. ตําบลแวงน�อย . ระยะเวลา 2 ปI งปม. ลว. 15 ก.ย. 2558

18 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 2,950.00       2,950.00       ตกลงราคา ร�านกิตติรวมภัณฑ: 2,950.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
ส1วนส1งเสริมการเกษตร ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 127/2558

. ระยะเวลา 2 ปI งปม. ลว. 16 ก.ย. 2558

19 จัดซื้อวัสดุไฟฟ3า 6,120.00       6,120.00       ตกลงราคา ร�านนิเวชอุปกรณ:ไฟฟ3า 6,120.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
กองช1าง ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 128/2558

. ระยะเวลา 2 ปI งปม. ลว. 16 ก.ย. 2558

20 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 7,600.00       7,600.00       ตกลงราคา ร�านชัยภูมิก<อปปIJแอนด:เซอร:วิส 7,600.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
กองช1าง ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 129/2558

. ระยะเวลา 2 ปI งปม. ลว. 16 ก.ย. 2558

21 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 10,725.00     10,725.00     ตกลงราคา ร�านกิตติรวมภัณฑ: 10,725.00     ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
กองคลัง ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 130/2558

. ระยะเวลา 2 ปI งปม. ลว. 16 ก.ย. 2558

22 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 2,982.00       2,982.00       ตกลงราคา ร�านกิตติรวมภัณฑ: 2,982.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
กองช1าง ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 131/2558

. ระยะเวลา 2 ปI งปม. ลว. 16 ก.ย. 2558

23 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 4,568.00       4,568.00       ตกลงราคา ร�านกิตติรวมภัณฑ: 4,568.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
สํานักงานปลัด ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 132/2558

. ระยะเวลา 2 ปI งปม. ลว. 16 ก.ย. 2558

ร�านกิตติรวมภัณฑ:
2,982.00                           

ร�านกิตติรวมภัณฑ:
4,568.00                           

ร�านชัยภูมิก<อปปIJแอนด:เซอร:วิส
7,600.00                           

ร�านกิตติรวมภัณฑ:
10,725.00                          

ร�านกิตติรวมภัณฑ:
2,950.00                           

ร�านนิเวชอุปกรณ:ไฟฟ3า
6,120.00                           

ร�านวิน ยางมิกซ:
48,000.00                          



หนาที่ 5

วงเงินทีจะซื้อ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
หรือจ�าง ข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

ราคากลาง
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  กันยายน 2558

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

องค!การบริหารส8วนตําบลแวงน�อย  อําเภอแวงน�อย  จังหวัดขอนแก8น
วันที่......30.....เดือน...กันยายน.....พ.ศ. ....2558.....

ผู�ได�รับการคัดเลือก

24 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 3,510.00       3,510.00       ตกลงราคา ร�านกิตติรวมภัณฑ: 3,510.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
ส1วนการศึกษา ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 133/2558

. ระยะเวลา 2 ปI งปม. ลว. 16 ก.ย. 2558

25 จัดซื้อวัสดุก1อสร�าง 5,510.00       5,510.00       ตกลงราคา ร�านสมยงค�าไม�อําเภอแวงน�อย 5,510.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
เพื่อใช�ในการซ1อมแซมถนนที่ชํารุดฯ ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 134/2558

. ระยะเวลา 2 ปI งปม. ลว. 16 ก.ย. 2558

26 จัดซื้อนมยูเอชที 200 ซีซี สําหรับ 52,120.30     52,120.30     กรณีพิเศษ วิทยาลัยยเกษตรและ 52,120.30     ตามหนังสือด1วนที่สุด สัญญาซื้อขายเลขที่ 10/2558
ศูนย:พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 2 ศูนย: เทคโนโลยีขอนแก1น ที่ มท 0893.4/ว 2345 ลว. 16 ก.ย. 2558

. ลงวันที่ 19  ธันวาคม 2557 

27 จัดซื้อนมยูเอชที 200 ซีซี สําหรับ 46,154.82     46,154.82     กรณีพิเศษ วิทยาลัยยเกษตรและ 46,154.82     ตามหนังสือด1วนที่สุด สัญญาซื้อขายเลขที่ 11/2558
โรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 4 เทคโนโลยีขอนแก1น ที่ มท 0893.4/ว 2345 ลว. 16 ก.ย. 2558
โรงเรียน . ลงวันที่ 19  ธันวาคม 2557 

28 จ�างเหมาบริการซ1อมแซมรถยนต: 3,150.00       3,150.00       ตกลงราคา นายประเทือง  วุฒิยา 3,150.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิง บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 248/2558
ส1วนกลาง 4 ประตู จากราคาตามท�องตลาด ลว. 17 ก.ย. 2558

29 โครงการปรับปรุงถนนเปDนหลุม 79,600.00     79,600.00     ตกลงราคา หจก.สวรรค:ส1งมาเกิด 79,000.00     หจก.สวรรค:ส1งมาเกิด ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก สัญญาจ�างเลขที่  23/2558
เปDนบ1อ รมคากลางงานก1อสร�าง ลว. 18 ก.ย. 2558

30 จ�างเหมาถ1ายเอกสารเข�าเล1มข�อบัญญัติ 3,600.00       3,600.00       ตกลงราคา ร�านตุ<ก<อปปIJ 3,600.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 249/2558
ประจําปI งปม. 2559 ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด ลว. 21 ก.ย. 2558

ระยะเวลา 2 ปI งปม.

นายประเทือง  วุฒิยา
3,150.00                           

ร�านตุ<ก<อปปIJ
3,600.00                           

79,000.00                          

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฯ
52,120.30                          

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฯ
46,154.82                          

ร�านกิตติรวมภัณฑ:
3,510.00                           

ร�านสมยงค�าไม�อําเภอแวงน�อย
5,510.00                           



หนาที่ 6

วงเงินทีจะซื้อ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
หรือจ�าง ข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

ราคากลาง
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  กันยายน 2558

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

องค!การบริหารส8วนตําบลแวงน�อย  อําเภอแวงน�อย  จังหวัดขอนแก8น
วันที่......30.....เดือน...กันยายน.....พ.ศ. ....2558.....

ผู�ได�รับการคัดเลือก

31 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร: 5,800.00       5,800.00       ตกลงราคา ร�านดี๊ดีคอมพิวเตอร: 5,800.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
ส1วนส1งเสริมการเกษตร ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 135/2558

. ระยะเวลา 2 ปI งปม. ลว. 21 ก.ย. 2558

32 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร: 4,250.00       4,250.00       ตกลงราคา ร�านดี๊ดีคอมพิวเตอร: 4,250.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
กองช1าง ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 136/2558

. ระยะเวลา 2 ปI งปม. ลว. 21 ก.ย. 2558

33 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร: 14,580.00     14,580.00     ตกลงราคา ร�านดี๊ดีคอมพิวเตอร: 14,580.00     ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
ส1วนการศึกษาฯ ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 137/2558

. ระยะเวลา 2 ปI งปม. ลว. 21 ก.ย. 2558

34 โครงการก1อสร�างรางระบายน้ํา 178,000.00    178,000.00    สอบราตา หจก.โชคดําเนินเจริญกิจ 177,000.00   มีคุณสมบัติตามประกาศ สัญญาจ�างเลขที่  24/2558
ภายในหมู1บ�าน หมู1 10 บ�านนาจาน รุ1งเรือง และเอกสารสอบราคาจ�าง ลว. 21 ก.ย.  2558

ร�านทายาทวัสดุ ไม1เสนอราคา เลขที่  11/2558

ลว. 25  ส.ค.  2558

35 โครงการวางท1อระบายน้ํา 137,000.00    137,000.00    สอบราตา หจก.โชคดําเนินเจริญกิจ 136,000.00   มีคุณสมบัติตามประกาศ สัญญาจ�างเลขที่  25/2558
ศพด. บ�านนาจาน รุ1งเรือง และเอกสารสอบราคาจ�าง ลว. 21 ก.ย.  2558

ร�านทายาทวัสดุ 136,500.00   เลขที่  11/2558

ลว. 25  ส.ค.  2558

ร�านดี๊ดีคอมพิวเตอร:
14,580.00                          

หจก.โชคดําเนินเจริญกิจรุ1งเรือง
177,000.00                        

หจก.โชคดําเนินเจริญกิจรุ1งเรือง
136,000.00                        

ร�านดี๊ดีคอมพิวเตอร:
5,800.00                           

ร�านดี๊ดีคอมพิวเตอร:
4,250.00                           



หนาที่ 7

วงเงินทีจะซื้อ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
หรือจ�าง ข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

ราคากลาง
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  กันยายน 2558

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

องค!การบริหารส8วนตําบลแวงน�อย  อําเภอแวงน�อย  จังหวัดขอนแก8น
วันที่......30.....เดือน...กันยายน.....พ.ศ. ....2558.....

ผู�ได�รับการคัดเลือก

36 โครงการขุดลอกลําห�วยนา 283,000.00    283,000.00    สอบราตา หจก.ช.ทวีเจริญกิจ 120,000.00   มีคุณสมบัติตามประกาศ สัญญาจ�างเลขที่  26/2558
หมู1ที่ 5  บ�านอีโล หจก.สามพีคอนสตรัคชั่น 150,000.00   และเอกสารสอบราคาจ�าง ลว. 21  ก.ย.  2558

หจก.วรธรรมการก1อสร�าง 148,000.00   เลขที่  8/2558

หจก.บัวใหญ1ประสบผล 87,000.00     ลว. 28 ก.ค.  2558

หจก.ณัฐภพการโยธา 250,000.00   
หจก.สมบูรณ:โชคแทรคเตอร: 144,000.00   
หจก.รุ1งตะวันรวมทรัพย: 270,000.00   
หจก.เปรมป;ยะพร<อพเพอร:ตี้ 290,000.00   
หจก.ไตรฟ3า 240,000.00   
หจก.แม1อิงดอกคําใต� 113,000.00   
หจก.แวงใหญ1วัสดุก1อสร�าง 200,000.00   
หจก.สําเลาวัสดุก1อสร�าง 163,800.00   
หจก.บูระพันธ:ก1อสร�าง 120,000.00   

37 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร: 9,330.00       9,330.00       ตกลงราคา ร�านดี๊ดีคอมพิวเตอร: 9,330.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
กองคลัง ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 138/2558

. ระยะเวลา 2 ปI งปม. ลว. 22 ก.ย. 2558

38 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร: 7,300.00       7,300.00       ตกลงราคา ร�านดี๊ดีคอมพิวเตอร: 7,300.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
สํานักงานปลัด ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 139/2558

. ระยะเวลา 2 ปI งปม. ลว. 22 ก.ย. 2558

39 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 1,880.00       1,880.00       ตกลงราคา ร�านกิตติรวมภัณฑ: 1,880.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
โครงการฝRกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 140/2558
การทํางานฯ . ระยะเวลา 2 ปI งปม. ลว. 22 ก.ย. 2558

40 จ�างเหมาจัดทําป3ายไวนิล 720.00          720.00          ตกลงราคา ร�าน ช.โฆษณา 720.00         ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 250/2558
โครงการฝRกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด ลว. 22 ก.ย. 2558
การทํางานฯ ระยะเวลา 2 ปI งปม.

ร�าน ช.โฆษณา
720.00                              

ร�านดี๊ดีคอมพิวเตอร:
9,330.00                           

ร�านกิตติรวมภัณฑ:
1,880.00                           

ร�านดี๊ดีคอมพิวเตอร:
7,300.00                           

หจก.บัวใหญ1ประสบผล
87,000.00                          



หนาที่ 8

วงเงินทีจะซื้อ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
หรือจ�าง ข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

ราคากลาง
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  กันยายน 2558

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

องค!การบริหารส8วนตําบลแวงน�อย  อําเภอแวงน�อย  จังหวัดขอนแก8น
วันที่......30.....เดือน...กันยายน.....พ.ศ. ....2558.....

ผู�ได�รับการคัดเลือก

41 โครงการขุดลอกหนองผักบุ�ง 141,000.00    141,000.00    สอบราตา หจก.ช.ทวีเจริญกิจ 76,900.00     มีคุณสมบัติตามประกาศ สัญญาจ�างเลขที่  27/2558
หมู1ที่ 2  บ�านดอนหัน หจก.แม1อิงดอกคําใต� 62,000.00     และเอกสารสอบราคาจ�าง ลว. 23  ก.ย.  2558

หจก.บูระพันธ:ก1อสร�าง 99,000.00     เลขที่  10/2558

หจก.สมบูรณ:โชคแทรคเตอร: 63,000.00     ลว. 25 ส.ค.  2558

หจก.โชคดําเนินเจริญกิจรุ1งเรือง 78,000.00     
หจก.ไตรฟ3า 100,000.00   
ร�านสีชาวัสดุ 80,000.00     

42 โครงการปรับปรุงบ1อขยะ 300,000.00    295,000.00    สอบราคา หจก.ช.ทวีเจริญกิจ 148,900.00   หจก.แม1อิงดอกคําใต� มีคุณสมบัติตามประกาศ สัญญาจ�างเลขที่  28/2558
บ�านโนนศิลา   หมู1ที่ 9 หจก.แม1อิงดอกคําใต� 134,000.00   และเอกสารสอบราคาจ�าง ลว. 23  ก.ย.  2558

หจก.บูระพันธ:ก1อสร�าง 210,000.00   เลขที่  12/2558

หจก.สมบูรณ:โชคแทรคเตอร: 135,000.00   ลว. 28 ส.ค.  2558

หจก.ธัญญาศิริก1อสร�าง 185,000.00   
ร�านสีชาวัสดุ 190,000.00   

43 จ�างเหมาบริการรถยนต:โดยสาร 32,000.00     32,000.00     ตกลงราคา นายสันติพล  โยกมา 32,000.00     นายสันติพล   โยกมา ตกลงราคาโดยอ�างอิง บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 251/2558
ปรับอากาศไม1ประจําทาง 2 ชั้น จากราคาท�องตลาด ลว. 24  ก.ย. 2558
จํานวน 1 คัน จํานวน 2 วัน

44 โครงการปรับปรุงซ1อมแซมถนน 83,000.00     83,000.00     ตกลงราคา หจก.สวรรค:ส1งมาเกิด 83,000.00     ตกลงราคาโดยอ�างอิง สัญญาจ�างเลขที่  252/2558
ที่ชํารุดเปDนหลุมเปDนบ1อ แก�ปSญหา จากราคากลางงานก1อสร�าง ลว. 28  ก.ย.  2558
ความเดือดร�อนประชาชน

45 จัดซื้อวัสดุก1อสร�าง เพื่อใช�ในการ 15,395.00     15,395.00     ตกลงราคา ร�านนิเวชอุปกรณ:ไฟฟ3า 15,395.00     ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
ปรับปรุงซ1อมแซมอาคาร ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 141/2558
ศพด. จํานวน 2 ศุนย: . ระยะเวลา 2 ปI งปม. ลว. 28 ก.ย. 2558

134,000.00                        

32,000.00                          

หจก.แม1อิงดอกคําใต�
62,000.00                          

83,000.00                          
หจก.สวรรค:ส1งมาเกิด

ร�านนิเวชอุปกรณ:ไฟฟ3า
15,395.00                          



หนาที่ 9

วงเงินทีจะซื้อ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
หรือจ�าง ข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

ราคากลาง
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  กันยายน 2558

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

องค!การบริหารส8วนตําบลแวงน�อย  อําเภอแวงน�อย  จังหวัดขอนแก8น
วันที่......30.....เดือน...กันยายน.....พ.ศ. ....2558.....

ผู�ได�รับการคัดเลือก

46 โครงการก1อสร�างถนน คสล. 102,000.00    102,000.00    สอบราคา หจก.ไตรฟ3า 61,000.00     หจก.สวรรค:ส1งมาเกิด มีคุณสมบัติตามประกาศ สัญญาจ�างเลขที่  29/2558
สายเขตเทศบาลแวงน�อย-หนอง หจก.ขอนแก1นธนสุวรรณไพศาล 59,000.00     และเอกสารสอบราคาจ�าง ลว. 28  ก.ย.  2558
นาเมือง  หมู1ที่ 1  บ�านแวงน�อย หจก.บูระพันธ:ก1อสร�าง 52,500.00     เลขที่  9/2558

หจก.แวงใหญ1วัสดุก1อสร�าง 70,000.00     ลว. 21 ส.ค.  2558

หจก.สวรรค:ส1งมาเกิด 45,500.00     
หจก.ฟ3าไทยคอนกรีต 55,000.00     

47 โครงการก1อสร�างถนน คสล. 138,000.00    138,000.00    สอบราคา หจก.ไตรฟ3า 84,000.00     หจก.สวรรค:ส1งมาเกิด มีคุณสมบัติตามประกาศ สัญญาจ�างเลขที่  30/2558
หมู1ที่ 3 บ�านหนองแขม 1 หจก.ขอนแก1นธนสุวรรณไพศาล 81,000.00     และเอกสารสอบราคาจ�าง ลว. 28  ก.ย.  2558
ซอยไผ1สีทอง หจก.บูระพันธ:ก1อสร�าง 72,000.00     เลขที่  9/2558

หจก.ท1านางแนวการโยธา 65,500.00     ลว. 21 ส.ค.  2558

หจก.สวรรค:ส1งมาเกิด 61,200.00     
หจก.ฟ3าไทยคอนกรีต 75,000.00     
หจก.วรธรรมการก1อสร�าง 110,000.00   

48 โครงการก1อสร�างถนน คสล. 116,000.00    116,000.00    สอบราคา หจก.ไตรฟ3า 70,000.00     หจก.สวรรค:ส1งมาเกิด มีคุณสมบัติตามประกาศ สัญญาจ�างเลขที่  32/2558
หมู1ที่ 9 บ�านโนนศิลา  หจก.ขอนแก1นธนสุวรรณไพศาล 69,000.00     และเอกสารสอบราคาจ�าง ลว. 28  ก.ย.  2558
สายถนนศิลาอาสน: หจก.บูระพันธ:ก1อสร�าง 60,000.00     เลขที่  9/2558

หจก.ฟ3าไทยคอนกรีต 63,000.00     ลว. 21 ส.ค.  2558

หจก.สวรรค:ส1งมาเกิด 52,000.00     

49 โครงการก1อสร�างถนน คสล. 115,000.00    115,000.00    สอบราคา หจก.ไตรฟ3า 80,000.00     หจก.สวรรค:ส1งมาเกิด มีคุณสมบัติตามประกาศ สัญญาจ�างเลขที่  33/2558
หมู1ที่ 11 บ�านโนนขี้เหล็ก  หจก.ขอนแก1นธนสุวรรณไพศาล 71,000.00     และเอกสารสอบราคาจ�าง ลว. 28  ก.ย.  2558
สายทางเข�าหมู1บ�าน หจก.บูระพันธ:ก1อสร�าง 60,000.00     เลขที่  9/2558

หจก.ท1านางแนวการโยธา 54,500.00     ลว. 21 ส.ค.  2558

หจก.สวรรค:ส1งมาเกิด 51,000.00     
หจก.ฟ3าไทยคอนกรีต 63,000.00     
หจก.ขอนแก1นศิริธรรม 110,000.00   
ร�านทายาทวัสดุ 114,000.00   

45,500.00                          

61,200.00                          

52,000.00                          

51,000.00                          



หนาที่ 10

วงเงินทีจะซื้อ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
หรือจ�าง ข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

ราคากลาง
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  กันยายน 2558

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

องค!การบริหารส8วนตําบลแวงน�อย  อําเภอแวงน�อย  จังหวัดขอนแก8น
วันที่......30.....เดือน...กันยายน.....พ.ศ. ....2558.....

ผู�ได�รับการคัดเลือก

50 โครงการก1อสร�างถนน คสล. 93,000.00     93,000.00     สอบราคา หจก.ไตรฟ3า 58,000.00     หจก.สวรรค:ส1งมาเกิด มีคุณสมบัติตามประกาศ สัญญาจ�างเลขที่  34/2558
หมู1ที่ 12 บ�านศรีเมือง  หจก.ขอนแก1นธนสุวรรณไพศาล 69,000.00     และเอกสารสอบราคาจ�าง ลว. 28  ก.ย.  2558
สายถนนศรีเมือง-หญ�าคา หจก.บูระพันธ:ก1อสร�าง 49,500.00     เลขที่  9/2558

หจก.แวงใหญ1วัสดุก1อสร�าง 79,000.00     ลว. 21 ส.ค.  2558

หจก.สวรรค:ส1งมาเกิด 42,900.00     
หจก.ฟ3าไทยคอนกรีต 52,000.00     
หจก.ขอนแก1นศิริธรรม 90,000.00     

51 โครงการก1อสร�างถนน คสล. 115,000.00    115,000.00    สอบราคา หจก.ไตรฟ3า 70,000.00     หจก.สวรรค:ส1งมาเกิด มีคุณสมบัติตามประกาศ สัญญาจ�างเลขที่  35/2558
หมู1ที่ 13 บ�านหนองแขม 2 หจก.ขอนแก1นธนสุวรรณไพศาล 71,000.00     และเอกสารสอบราคาจ�าง ลว. 28  ก.ย.  2558
สายต�นไทร หจก.บูระพันธ:ก1อสร�าง 60,000.00     เลขที่  9/2558

หจก.ท1านางแนวการโยธา 54,500.00     ลว. 21 ส.ค.  2558

หจก.สวรรค:ส1งมาเกิด 51,000.00     
หจก.ฟ3าไทยคอนกรีต 63,000.00     
หจก.ขอนแก1นศิริธรรม 110,000.00   
ร�านทายาทวัสดุ 11,400.00     

42,900.00                          

51,000.00                          


