
หนาที่ 1

วงเงินทีจะซื้อ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
หรือจ�าง ข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

1 จ�างเหมาจัดทําป�ายประชาสัมพันธ� 3,330.00       3,330.00       ตกลงราคา ร�าน ช.โฆษณา 3,330.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 29/2559
งานของ อบต. แวงน�อย ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด ลว. 2 พ.ย. 2558
จํานวน 2 รายการ ระยะเวลา 2 ป7 งปม.

2 จ�างเหมาบริการซ8อมแซมรถยนต� 1,200.00       1,200.00       ตกลงราคา นายอํานาจ  สิงห�มหาพรหม 1,200.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิง บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 30/2559
บรรทุกน้ําอเนกประสงค� จากราคาตามท�องตลาด ลว. 3 พ.ย. 2558
อบต.แวงน�อย

3 จ�างเหมาจัดทําป�ายประชาสัมพันธ� 4,600.00       4,600.00       ตกลงราคา ร�าน ช.โฆษณา 4,600.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 31/2559
งานของ อบต. แวงน�อย ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด ลว. 3 พ.ย. 2558
จํานวน 1 รายการ ระยะเวลา 2 ป7 งปม.

4 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร� 4 รายการ 4,475.00       4,475.00       ตกลงราคา ร�านเมืองพลคอมพิวเตอร� 4,475.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
สํานักงานปลัด ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 4/2559

. ระยะเวลา 2 ป7 งปม. ลว. 3  พ.ย.  2558

5 จ�างเหมาจัดทําป�ายประชาสัมพันธ� 4,000.00       4,000.00       ตกลงราคา ร�าน ช.โฆษณา 4,000.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 32/2559
ป�ายโฟร�มบอร�ด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด ลว. 9 พ.ย. 2558

ระยะเวลา 2 ป7 งปม.
6 โครงการซ8อมแซมถนนสายจากบ�าน 93,000.00     93,000.00     ตกลงราคา หจก.สวรรค�ส8งมาเกิด 92,000.00     ตกลงราคา อ�างอิงราคากลาง สัญญาจ�างเลขที่  3/2559

แวงน�อย ม.1-ลําห�วยขอนขว�าง หจก.ดาวรุ8งการโยธา 93,000.00     และเปAนผู�มีเสนอราคาต่ําสุด ลว. 13 พ.ย.  2558
บ�านโนนศิลา ม. 9

7 โครงการซ8อมแซมถนนสายแยกุถนน 89,000.00     89,000.00     ตกลงราคา หจก.สวรรค�ส8งมาเกิด 88,000.00     ตกลงราคา อ�างอิงราคากลาง สัญญาจ�างเลขที่  4/2559
ท8าวัด-แวงน�อย (เขียงหมู) บ�านดอนหัน หจก.ดาวรุ8งการโยธา 89,000.00     และเปAนผู�มีเสนอราคาต่ําสุด ลว. 13 พ.ย.  2558
ม. 2 -ถนนสายแวงน�อย-หนองแวงห�วยทราย

4,475.00                           

1,200.00                           

ร�านเมืองพลคอมพิวเตอร�

ร�าน ช.โฆษณา
4,000.00                           

ผู�ได�รับการคัดเลือก

3,330.00                           

4,600.00                           

ราคากลาง
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2558

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

องค0การบริหารส1วนตําบลแวงน�อย  อําเภอแวงน�อย  จังหวัดขอนแก1น
วันที่......30.....เดือน…พฤศจิกายน.....พ.ศ. ....2558.....

ร�าน ช.โฆษณา

นายอํานาจ  สิงห�มหาพรหม

ร�าน ช.โฆษณา

หจก.สวรรค�ส8งมาเกิด
92,000.00                          

88,000.00                          
หจก.สวรรค�ส8งมาเกิด



หนาที่ 2

วงเงินทีจะซื้อ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
หรือจ�าง ข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

ผู�ได�รับการคัดเลือก
ราคากลาง

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2558

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

องค0การบริหารส1วนตําบลแวงน�อย  อําเภอแวงน�อย  จังหวัดขอนแก1น
วันที่......30.....เดือน…พฤศจิกายน.....พ.ศ. ....2558.....

8 โครงการซ8อมแซมถนนสายจากบ�าน 98,000.00     98,000.00     ตกลงราคา หจก.สวรรค�ส8งมาเกิด 97,000.00     ตกลงราคา อ�างอิงราคากลาง สัญญาจ�างเลขที่  5/2559
หนองแขม 1-บ�านกุดรู ม.4 หจก.ดาวรุ8งการโยธา 98,000.00     และเปAนผู�มีเสนอราคาต่ําสุด ลว. 13 พ.ย.  2558

9 โครงการซ8อมแซมถนนสายจากแยก 21,000.00     21,000.00     ตกลงราคา หจก.สวรรค�ส8งมาเกิด 20,000.00     ตกลงราคา อ�างอิงราคากลาง สัญญาจ�างเลขที่  6/2559
ถนนสายประชาร8วมใจ-ลําห�วยขอน หจก.ดาวรุ8งการโยธา 21,000.00     และเปAนผู�มีเสนอราคาต่ําสุด ลว. 13 พ.ย.  2558
ขว�าง ม.6  บ�านโคกสี

10 โครงการซ8อมแซมถนนสายแยกจาก 91,000.00     91,000.00     ตกลงราคา หจก.สวรรค�ส8งมาเกิด 90,000.00     ตกลงราคา อ�างอิงราคากลาง สัญญาจ�างเลขที่  7/2559
ถนนแวงน�อย-น้ําซับ เข�าบ�านปHาเป�ง หจก.ดาวรุ8งการโยธา 91,000.00     และเปAนผู�มีเสนอราคาต่ําสุด ลว. 13 พ.ย.  2558
ม.8 บ�านปHาป�ง

11 โครงการซ8อมแซมถนนสายแยกจาก 74,000.00     74,000.00     ตกลงราคา หจก.สวรรค�ส8งมาเกิด 73,000.00     ตกลงราคา อ�างอิงราคากลาง สัญญาจ�างเลขที่  8/2559
ถนนแวงน�อย-น้ําซับ เข�าบ�านโนนศิลา หจก.ดาวรุ8งการโยธา 74,000.00     และเปAนผู�มีเสนอราคาต่ําสุด ลว. 13 พ.ย.  2558
บ�านโนนศิลา ม.9

12 จ�างเหมาบริการซ8อมแซมรถยนต� 7,200.00       7,200.00       ตกลงราคา นายประเทือง   วุฒิยา 7,200.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิง บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 33/2559
ส8วนกลาง ทะเบียน กต 8039 ขก จากราคาตามท�องตลาด ลว. 20 พ.ย. 2558
อบต.แวงน�อย

13 จ�างเหมาจัดทําป�ายไวนิล โครงการ 3,600.00       3,600.00       ตกลงราคา ร�าน ช.โฆษณา 3,600.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 34/2559
จัดงานประเพณีลอยกระทง ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด ลว. 23 พ.ย. 2558
ประจําป7 2558 ระยะเวลา 2 ป7 งปม.

14 จ�างเหมาบริการประดับตกแต8ง 20,000.00     20,000.00     ตกลงราคา นายสง8า  เชื้อกุดรู 20,000.00     ตกลงราคาโดยอ�างอิง บันทึกตกลงจ�างเลขที่  35/2559
รถขบวนแห8กระทง โครงการจัดงาน จากราคาตามท�องตลาด ลว. 23  พ.ย. 2558
ประเพณีลอยกระทงประจําป7 2558

ร�าน ช.โฆษณา

นายประเทือง   วุฒิยา
7,200.00                           

3,600.00                           

นายสง8า  เชื้อกุดรู
20,000.00                          

20,000.00                          

หจก.สวรรค�ส8งมาเกิด
97,000.00                          

หจก.สวรรค�ส8งมาเกิด

หจก.สวรรค�ส8งมาเกิด
90,000.00                          

หจก.สวรรค�ส8งมาเกิด
73,000.00                          



หนาที่ 3

วงเงินทีจะซื้อ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
หรือจ�าง ข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

ผู�ได�รับการคัดเลือก
ราคากลาง

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2558

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

องค0การบริหารส1วนตําบลแวงน�อย  อําเภอแวงน�อย  จังหวัดขอนแก1น
วันที่......30.....เดือน…พฤศจิกายน.....พ.ศ. ....2558.....

15 จัดซื้อวัสดุไฟฟ�า โครงการจัดงาน 19,870.00     19,870.00     ตกลงราคา ร�านนิเวชอุปกรณ�ไฟฟ�า 19,870.00     ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
ประเพณีลอยกระทง ประจําป7 ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่   5/2559
2558 . ระยะเวลา 2 ป7 งปม. ลว. 23 พ.ย. 2558

16 จัดซื้อวัสดุน้ําแข็ง,น้ําดื่ม โครงการ 1,570.00       1,570.00       ตกลงราคา ร�านจําลองพานิชย� 1,570.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
จัดงานประเพณีลอยกระทงประจําป7 ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่   6/2559
2558 . ระยะเวลา 2 ป7 งปม. ลว. 24 พ.ย. 2558

17 จ�างเหมาบริการเวทีพร�อมเครื่องเสียง 8,000.00       8,000.00       ตกลงราคา นายบุญพร�อม  อวบอ�วน 8,000.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิง บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 36/2559
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จากราคาตามท�องตลาด ลว. 24 พ.ย. 2558
ประจําป7 2558

18 จ�างเหมาบริการแม8บ�านดูแล 6,200.00       6,200.00       ตกลงราคา นางอุไรรัก  วัฒนะบุตร 6,200.00       นางอุไรรัก  วัฒนะบุตร ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 37/2559
ทําความสะอาดบริเวณสํานักงาน ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด ลว. 30 พ.ย. 2558

ระยะเวลา 2 ป7 งปม.

19 จ�างเหมาบริการผู�ดูแลรักษาทรัพย�สิน 5,400.00       5,400.00       ตกลงราคา นายอนงค�  ไชยวงษ� 5,400.00       นายอนงค�  ไชยวงษ� ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 38/2559
และสถานที่ราชการ ศพด. บ�าน ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด ลว. 30 พ.ย. 2558
หนองแขม ระยะเวลา 2 ป7 งปม.

20 จ�างเหมาบริการผู�ดูแลรักษาทรัพย�สิน 5,400.00       5,400.00       ตกลงราคา นายกองพัน  สีหะครัง 5,400.00       นายกองพัน  สีหะครัง ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 39/2559
และสถานที่ราชการ ศพด. บ�าน ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด ลว. 30 พ.ย. 2558
นาจาน ระยะเวลา 2 ป7 งปม.

21 จ�างเหมาบริการผู�ปฏิบัติงาน 4,200.00       4,200.00       ตกลงราคา นายสุชาติ   ทองเรียง 4,200.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 40/2559
การแพทย�ฉุกเฉิน (EMS) ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด ลว. 30 พ.ย. 2558

ระยะเวลา 2 ป7 งปม.

นายบุญพร�อม  อวบอ�วน
8,000.00                           

6,200.00                           

1,570.00                           

5,400.00                           

5,400.00                           

นายสุชาติ   ทองเรียง

ร�านนิเวชอุปกรณ�ไฟฟ�า
19,870.00                          

ร�านจําลองพานิชย�

4,200.00                           



หนาที่ 4

วงเงินทีจะซื้อ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
หรือจ�าง ข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

ผู�ได�รับการคัดเลือก
ราคากลาง

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2558

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

องค0การบริหารส1วนตําบลแวงน�อย  อําเภอแวงน�อย  จังหวัดขอนแก1น
วันที่......30.....เดือน…พฤศจิกายน.....พ.ศ. ....2558.....

22 จ�างเหมาบริการผู�ปฏิบัติงาน 4,200.00       4,200.00       ตกลงราคา นายกฤษา  ทนเล 4,200.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 41/2559
การแพทย�ฉุกเฉิน (EMS) ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด ลว. 30 พ.ย. 2558

ระยะเวลา 2 ป7 งปม.
23 จ�างเหมาบริการผู�ปฏิบัติงาน 4,200.00       4,200.00       ตกลงราคา นายชาลี  บุตรศิริ 4,200.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 42/2559

การแพทย�ฉุกเฉิน (EMS) ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด ลว. 30 พ.ย. 2558
ระยะเวลา 2 ป7 งปม.

24 จ�างเหมาบริการผู�ปฏิบัติงาน 4,200.00       4,200.00       ตกลงราคา นายณรงค�  นาอุดม 4,200.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 43/2559
การแพทย�ฉุกเฉิน (EMS) ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด ลว. 1  ต.ค. 2558

ระยะเวลา 2 ป7 งปม.
25 จ�างเหมาบริการผู�ปฏิบัติงาน 4,000.00       4,000.00       ตกลงราคา นายติ  จันทร�เขต 4,000.00       นายติ  จันทร�เขต ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�างเลขที่  44/2559

การแพทย�ฉุกเฉิน (EMS) ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด ลว. 1  ต.ค. 2558
ระยะเวลา 2 ป7 งปม.

26 จ�างเหมาบริการผู�ปฏิบัติงาน 4,000.00       4,000.00       ตกลงราคา นายวิเชียน  ดาเหล็ก 4,000.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�างเลขที่  45/2559
การแพทย�ฉุกเฉิน (EMS) ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด ลว. 1  ต.ค. 2558

ระยะเวลา 2 ป7 งปม.
27 จ�างเหมาบริการผู�ปฏิบัติงาน 4,200.00       4,200.00       ตกลงราคา นายสุทีป  ทาจันทร� 4,200.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 46/2559

การแพทย�ฉุกเฉิน (EMS) ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด ลว.  1  ต.ค. 2558
ระยะเวลา 2 ป7 งปม.

28 จ�างเหมาบริการผู�ปฏิบัติงาน 4,200.00       4,200.00       ตกลงราคา นายอ�ม  นาอุดม 4,200.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�างเลขที่  47/2559
การแพทย�ฉุกเฉิน (EMS) ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด ลว. 1  ต.ค. 2558

ระยะเวลา 2 ป7 งปม.
29 จ�างเหมาบริการผู�ปฏิบัติงาน 4,000.00       4,000.00       ตกลงราคา นายสง8า  เชื้อกุดรู 4,000.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�างเลขที่  48/2559

การแพทย�ฉุกเฉิน (EMS) ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด ลว. 30  พ.ย. 2558
ระยะเวลา 2 ป7 งปม.

30 จ�างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย 17,500.00     17,500.00     ตกลงราคา นายอํานาจ  วิชาธรรม 17,500.00     ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 49/2559
ทุกหมู8บ�านในเขต อบต.แวงน�อย ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด ลว.  30  พ.ย. 2558

ระยะเวลา 2 ป7 งปม.

นายกฤษา  ทนเล
4,200.00                           

นายชาลี  บุตรศิริ
4,000.00                           

นายณรงค�  นาอุดม
4,200.00                           

4,000.00                           

นายวิเชียน  ดาเหล็ก
4,000.00                           

นายสุทีป  ทาจันทร�
4,200.00                           

นายอ�ม  นาอุดม
4,200.00                           

นายสง8า  เชื้อกุดรู
4,000.00                           

นายอํานาจ  วิชาธรรม
17,500.00                          



หนาที่ 5

วงเงินทีจะซื้อ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
หรือจ�าง ข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

ผู�ได�รับการคัดเลือก
ราคากลาง

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2558

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

องค0การบริหารส1วนตําบลแวงน�อย  อําเภอแวงน�อย  จังหวัดขอนแก1น
วันที่......30.....เดือน…พฤศจิกายน.....พ.ศ. ....2558.....

31 จัดซื้อนมพาสเจอร�ไรส�  สําหรับ 28,294.00     28,294.00     กรณีพิเศษ วิทยาลัยเกษตรและ 28,294.00     อ�างอิงราคา ตามหนังสือด8วนที่สุด บันทึกตกลงราคาซื้อขายเลขที่ 
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 2 ศูนย� เทคโนโลยีขอนแก8น ที่ มท 0893.4/ว 2345  7/2559 ลว. 30 พ.ย. 2558

. ลงวันที่ 19  ธันวาคม 2557 

32 จัดซื้อนมพาสเจอร�ไรส� สําหรับ 36,979.60     36,979.60     กรณีพิเศษ วิทยาลัยเกษตรและ 36,979.60     อ�างอิงราคา ตามหนังสือด8วนที่สุด บันทึกตกลงราคาซื้อขายเลขที่ 
โรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 4 เทคโนโลยีขอนแก8น ที่ มท 0893.4/ว 2345  8/2559 ลว. 30 พ.ย. 2558
โรงเรียน . ลงวันที่ 19  ธันวาคม 2557 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฯ
36,979.60                          

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฯ
28,294.00                          


