
หนาที่ 1 แบบ  ขสร. 1

วงเงินทีจะซื้อ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
หรือจ�าง ข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

1 จ�างเหมาซ
อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร� 800.00          800.00          ตกลงราคา ร�านดี๊ดีคอมพิวเตอร� 800.00         ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง
สํานักงานปลัด จํานวน 2 เครื่อง ราคาตามท�องตลาด เลขที่ 140/2559

. ลว. 4 เม.ย.  2559

2 จ�างเหมาซ
อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร� 400.00          400.00          ตกลงราคา ร�านดี๊ดีคอมพิวเตอร� 400.00         ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
กองคลัง  จํานวน 1 เครื่อง ราคาตามท�องตลาด เลขที่ 141/2559

. ลว. 4 เม.ย.  2559

3 จ�างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 10,800.00     10,800.00     ตกลงราคา นางอรทัย  สีหามาตย� 10,800.00     ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง
พร�อมอาหารว
าง โครงการอบรม ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 142/2559
ชุมชนเข�มแข็งปลอดยาเสพติดฯ ระยะเวลา 2 ป7 งปม. ลว. 5 เม.ย.  2559

4 จ�างเหมาจัดทําป8ายไวนิล โครงการ 2,400.00       2,400.00       ตกลงราคา ร�าน ช.โฆษณา 2,400.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง 
จัดงานประเพณีสงกรานต�และรดน้ํา ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 143/2559
ขอพรผู�สูงอายุ ระยะเวลา 2 ป7 งปม. ลว. 5 เม.ย.  2559

5 จัดซื้อวะสดุโครงการจัดงานประเพณี 16,000.00     16,000.00     ตกลงราคา ร�านทรัพย�เจริญ 16,000.00     ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
สงกรานต�และรดน้ําขอพรผู�สูงอายุ ราคาตามท�องตลาด เลขที่ 51/2559
ประจําป7 2559 . ลว. 5 เม.ย.  2559

6 โครงการวางท
อเมนประปาบาดาล 41,000.00     41,000.00     ตกลงราคา นายบุญหรั่ง  นันทะ 38,000.00     ตกลงราคา อ�างอิงราคากลาง สัญญาจ�างเลขที่  28/2559
หมู
ที่  13  บ�านหนองแขม 2 ลว. 5 เม.ย.  2559

7 จัดซื้อวัสดุโครงการจัดงานประเพณี 1,460.00       1,460.00       ตกลงราคา ร�านจําลองพาณิชย� 1,460.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
สงกรานต�และรดน้ําขอพรผู�สูงอายุ ราคาตามท�องตลาด เลขที่ 52/2559
ประจําป7 2559 ลว. 5 เม.ย.  2559

.

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน เมษายน  2559

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

องค.การบริหารส/วนตําบลแวงน�อย  อําเภอแวงน�อย  จังหวัดขอนแก/น
วันที่.....4.....เดือน…พฤษภาคม.....พ.ศ. ....2559.....

ผู�ได�รับการคัดเลือก
ราคากลาง

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง

นายบุญหรั่ง  นันทะ

ร�านดี๊ดีคอมพิวเตอร�
800.00                              

ร�านดี๊ดีคอมพิวเตอร�
400.00                              

นางอรทัย  สีหามาตย�
10,800.00                          

ร�าน ช.โฆษณา
2,400.00                           

ร�านทรัพย�เจริญ
16,000.00                          

ร�านจําลองพาณิชย�
1,460.00                           

38,000.00                          



หนาที่ 2 แบบ  ขสร. 1

วงเงินทีจะซื้อ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
หรือจ�าง ข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน เมษายน  2559

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

องค.การบริหารส/วนตําบลแวงน�อย  อําเภอแวงน�อย  จังหวัดขอนแก/น
วันที่.....4.....เดือน…พฤษภาคม.....พ.ศ. ....2559.....

ผู�ได�รับการคัดเลือก
ราคากลาง

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง
8 จ�างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 25,000.00     25,000.00     ตกลงราคา นางอรทัย  สีหามาตย� 25,000.00     ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง

พร�อมอาหารว
าง โครงการจัดงาน ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 144/2559
ประเพณีสงกรานต�และรดน้ําขอพรฯ ระยะเวลา 2 ป7 งปม. ลว. 8 เม.ย.  2559

9 จัดซื้อเครื่องดื่มโครงการตั้งจุดตรวจ 1,995.00       1,995.00       ตกลงราคา ร�านจําลองพาณิชย� 1,995.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
ป8องกันอุบัติเหตุช
วงเทศกาลสงกรานต� ราคาตามท�องตลาด เลขที่ 53/2559
ป7 2559 . ลว. 11 เม.ย.  2559

10 จัดซื้อวัสดุโครงการอนุรักษ� 1,400.00       1,400.00       ตกลงราคา ร�านกิตติรวมภัณฑ� 1,400.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
พันธุกรรมพืชฯ ประจําป7 2559 ราคาตามท�องตลาด เลขที่ 54/2559

. ลว. 18 เม.ย.  2559

11 จ�างเหมาจัดทําป8ายไวนิล โครงการ 720.00          720.00          ตกลงราคา ร�าน ช.โฆษณา 720.00         ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง 
อนุรักษ�พันธุกรรมพืช ฯ ประจําป7 ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 145/2559
2559 ระยะเวลา 2 ป7 งปม. ลว. 18 เม.ย.  2559

12 จ�างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 14,400.00     14,400.00     ตกลงราคา นางอรทัย  สีหามาตย� 14,400.00     ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง
พร�อมอาหารว
าง โครงการอนุรักษ� ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 146/2559
พันธุกรรมพืชฯ ประจําป7 2559 ระยะเวลา 2 ป7 งปม. ลว. 18 เม.ย.  2559

13 จ�างเหมาถ
ายเอกสารพร�อมเข�าเล
ม 6,440.00       6,440.00       ตกลงราคา ร�านตุGกGอปป7H 6,440.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง 
โครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืช ฯ ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 147/2559
ประจําป7  2559 ระยะเวลา 2 ป7 งปม. ลว. 18 เม.ย.  2559

นางอรทัย  สีหามาตย�
25,000.00                          

ร�านจําลองพาณิชย�
1,995.00                           

ร�านกิตติรวมภัณฑ�
1,400.00                           

ร�าน ช.โฆษณา
720.00                              

นางอรทัย  สีหามาตย�
14,400.00                          

ร�านตุGกGอปป7H
6,440.00                           



หนาที่ 3 แบบ  ขสร. 1

วงเงินทีจะซื้อ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
หรือจ�าง ข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน เมษายน  2559

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

องค.การบริหารส/วนตําบลแวงน�อย  อําเภอแวงน�อย  จังหวัดขอนแก/น
วันที่.....4.....เดือน…พฤษภาคม.....พ.ศ. ....2559.....

ผู�ได�รับการคัดเลือก
ราคากลาง

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง
14 จ�างเหมาซ
อมแซมรถยนต�บรรทุกน้ํา 3,500.00       3,500.00       ตกลงราคา นายอํานาจ  สิงห�มหาพรหม 3,500.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง 

ทะเบียน บห 4173 ขก ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 148/2559
ระยะเวลา 2 ป7 งปม. ลว. 19 เม.ย.  2559

15 จ�างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 3,600.00       3,600.00       ตกลงราคา นางอรทัย  สีหามาตย� 3,600.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง
พร�อมอาหารว
าง รับรองการประชุมสภา ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 149/2559
สมัยวิสามัญที่ 1/2559 ระยะเวลา 2 ป7 งปม. ลว. 22 เม.ย.  2559

16 จ�างเหมาซ
อมแซมท
อระบายน้ํา 14,800.00     14,000.00     ตกลงราคา หจก.ไตรฟ8า 14,000.00     ตกลงราคา อ�างอิงราคากลาง บันทึกตกลงจ�าง
บริเวณหน�าวัดศรีธงชัย และหน�าเมรุ เลขที่ 150/2559
วัดศรีธงชัย บ�านกุดรู หมู
ที่ 4 ลว. 29 เม.ย.  2559

17 จ�างเหมาบริการเช
าพื้นที่บริการ 7,000.00       7,000.00       ตกลงราคา บ.ไทม�สมีเดียเว็บดีไซน�จํากัด 7,000.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง
อินเตอร�เน็ตและจดทะเบียนโดเมน ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 151/2559
เว็บไซต� www.weangnoiy.go.th ระยะเวลา 2 ป7 งปม. ลว. 29 เม.ย.  2559

18 จ�างเหมาบริการพนักงานประจํา 7,000.00       7,000.00       ตกลงราคา นายขวัญชัย  สุขกําเนิด 7,000.00       นายขวัญชัย  สุขกําเนิด ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง
รถยนต�บรรทุกขยะ การกําหนดราคากลาง เลขที่ 152/2559

ลว. 29 เม.ย.  2559

19 จ�างเหมาบริการพนักงานประจํา 7,000.00       7,000.00       ตกลงราคา นายทิพเนตร  ปTญหา 7,000.00       นายทิพเนตร  ปTญหา ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง
รถยนต�บรรทุกขยะ การกําหนดราคากลาง เลขที่ 153/2559

ลว. 29 เม.ย.  2559

7,000.00                           

7,000.00                           

หจก.ไตรฟ8า
14,000.00                          

บ.ไทม�สมีเดียเว็บดีไซน�จํากัด
7,000.00                           

นายอํานาจ  สิงห�มหาพรหม
3,500.00                           

นางอรทัย  สีหามาตย�
3,600.00                           



หนาที่ 4 แบบ  ขสร. 1

วงเงินทีจะซื้อ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
หรือจ�าง ข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน เมษายน  2559

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

องค.การบริหารส/วนตําบลแวงน�อย  อําเภอแวงน�อย  จังหวัดขอนแก/น
วันที่.....4.....เดือน…พฤษภาคม.....พ.ศ. ....2559.....

ผู�ได�รับการคัดเลือก
ราคากลาง

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง
20 จ�างเหมาบริการพนักงานประจํา 7,000.00       7,000.00       ตกลงราคา นายมนตรี  คุ�มเหล
ายูง 7,000.00       นายมนตรี  คุ�มเหล
ายูง ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง

รถยนต�บรรทุกขยะ การกําหนดราคากลาง เลขที่ 154/2559
ลว. 29 เม.ย.  2559

21 จ�างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต� 9,000.00       9,000.00       ตกลงราคา นายสุภาพ  ศรีอุ
น 9,000.00       นายสุภาพ  ศรีอุ
น ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง
บรรทุกขยะ การกําหนดราคากลาง เลขที่ 155/2559

ลว. 29 เม.ย.  2559

22 จ�างเหมาบริการแม
บ�านดูแล 6,200.00       6,200.00       ตกลงราคา นางอุไรรัก  วัฒนะบุตร 6,200.00       นางอุไรรัก  วัฒนะบุตร ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง
ทําความสะอาดบริเวณสํานักงาน ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 156/2559

ระยะเวลา 2 ป7 งปม. ลว. 29 เม.ย.  2559

23 จ�างเหมาบริการผู�ดูแลรักษาทรัพย�สิน 5,400.00       5,400.00       ตกลงราคา นายอนงค�  ไชยวงษ� 5,400.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง
และสถานที่ราชการ ศพด. บ�าน ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 157/2559
หนองแขม ระยะเวลา 2 ป7 งปม. ลว. 29 เม.ย.  2559

24 จ�างเหมาบริการผู�ดูแลรักษาทรัพย�สิน 5,400.00       5,400.00       ตกลงราคา นายกองพัน  สีหะครัง 5,400.00       นายกองพัน  สีหะครัง ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง
และสถานที่ราชการ ศพด. บ�าน ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 158/2559
นาจาน ระยะเวลา 2 ป7 งปม. ลว. 29 เม.ย.  2559

25 จ�างเหมาบริการผู�ปฏิบัติงาน 4,000.00       4,000.00       ตกลงราคา นายณรงค�  นาอุดม 4,000.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง
การแพทย�ฉุกเฉิน (EMS) ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 159/2559

ระยะเวลา 2 ป7 งปม. ลว. 29 เม.ย.  2559

6,200.00                           

5,400.00                           

9,000.00                           

7,000.00                           

นายอนงค�  ไชยวงษ�

นายณรงค�  นาอุดม
4,000.00                           

5,400.00                           



หนาที่ 5 แบบ  ขสร. 1

วงเงินทีจะซื้อ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
หรือจ�าง ข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน เมษายน  2559

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

องค.การบริหารส/วนตําบลแวงน�อย  อําเภอแวงน�อย  จังหวัดขอนแก/น
วันที่.....4.....เดือน…พฤษภาคม.....พ.ศ. ....2559.....

ผู�ได�รับการคัดเลือก
ราคากลาง

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง
26 จ�างเหมาบริการผู�ปฏิบัติงาน 4,000.00       4,000.00       ตกลงราคา นายวิเชียน  ดาเหล็ก 4,000.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง

การแพทย�ฉุกเฉิน (EMS) ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 160/2559
ระยะเวลา 2 ป7 งปม. ลว. 29 เม.ย.  2559

27 จ�างเหมาบริการผู�ปฏิบัติงาน 4,000.00       4,000.00       ตกลงราคา นายสมิต  ประเสิรฐสังค� 4,000.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง
การแพทย�ฉุกเฉิน (EMS) ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 161/2559

ระยะเวลา 2 ป7 งปม. ลว. 29 เม.ย.  2559

28 จ�างเหมาบริการผู�ปฏิบัติงาน 4,200.00       4,200.00       ตกลงราคา นายสง
า  เชื้อกุดรู 4,200.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง
การแพทย�ฉุกเฉิน (EMS) ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 162/2559

ระยะเวลา 2 ป7 งปม. ลว. 29 เม.ย.  2559

29 จ�างเหมาบริการผู�ปฏิบัติงาน 4,200.00       4,200.00       ตกลงราคา นายสุชาติ  ทองเรียง 4,200.00       นายสุชาติ  ทองเรียง ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง
การแพทย�ฉุกเฉิน (EMS) ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 163/2559

ระยะเวลา 2 ป7 งปม. ลว. 29 เม.ย.  2559

30 จ�างเหมาบริการผู�ปฏิบัติงาน 4,200.00       4,200.00       ตกลงราคา นายดุลย�  แสนลํา 4,200.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง

การแพทย�ฉุกเฉิน (EMS) ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 164/2559
ระยะเวลา 2 ป7 งปม. ลว. 29 เม.ย.  2559

31 จ�างเหมาบริการผู�ปฏิบัติงาน 4,200.00       4,200.00       ตกลงราคา นายติ  จันทร�เขต 4,200.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง
การแพทย�ฉุกเฉิน (EMS) ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 165/2559

ระยะเวลา 2 ป7 งปม. ลว. 29 เม.ย.  2559
4,200.00                           

นายดุลย�  แสนลํา

นายสมิต  ประเสิรฐสังค�
4,000.00                           

นายสง
า  เชื้อกุดรู
4,200.00                           

4,200.00                           

4,200.00                           

นายติ  จันทร�เขต

นายวิเชียน  ดาเหล็ก
4,000.00                           



หนาที่ 6 แบบ  ขสร. 1

วงเงินทีจะซื้อ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
หรือจ�าง ข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน เมษายน  2559

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

องค.การบริหารส/วนตําบลแวงน�อย  อําเภอแวงน�อย  จังหวัดขอนแก/น
วันที่.....4.....เดือน…พฤษภาคม.....พ.ศ. ....2559.....

ผู�ได�รับการคัดเลือก
ราคากลาง

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง
32 จ�างเหมาบริการผู�ปฏิบัติงาน 4,200.00       4,200.00       ตกลงราคา นายกฤษดา  ทนเล 4,200.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง

การแพทย�ฉุกเฉิน (EMS) ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 166/2559
ระยะเวลา 2 ป7 งปม. ลว. 29 เม.ย.  2559

33 จ�างเหมาบริการผู�ปฏิบัติงาน 4,200.00       4,200.00       ตกลงราคา นายบุญเลิศ  ฝ`ายจันทร� 4,200.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง
การแพทย�ฉุกเฉิน (EMS) ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 167/2559

ระยะเวลา 2 ป7 งปม. ลว. 29 เม.ย.  2559

นายกฤษดา  ทนเล
4,200.00                           

นายบุญเลิศ  ฝ`ายจันทร�
4,200.00                           


