
หนาที่ 1 แบบ  ขสร. 1

วงเงินทีจะซื้อ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
หรือจ�าง ข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

1 จ�างเหมาโครงการขุดร�องน้ํารวมน้ํา 44,500.00     44,500.00     ตกลงราคา นายสมจิตร  ช�วยนา 41,000.00     ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 66/2559
เข�าจุดสูบน้ําระบบประปาสระน้ํา ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด ลว. 4 ม.ค. 2559
สาธารณะ บ�านหนองแขม 1 ม.3 ระยะเวลา 2 ป5 งปม.

2 จัดซื้อวัสดุไฟฟ8าเพื่อใช�ซ�อมแซม 7,925.00       7,925.00       ตกลงราคา นิเวชอุกรณ<ไฟฟ8า 7,925.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
ไฟฟ8าสาธารณภายในหมู�บ�าน ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 17/2559
จํานวน  10 รายการ . ระยะเวลา 2 ป5 งปม. ลว. 4  ม.ค.  2559

3 จัดซื้อ ขนมขบเคี้ยว โครงการจัดงานวันเด็ก 25,000.00     25,000.00     ตกลงราคา ร�านจําลองพาณิชย< 25,000.00     ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
ประจําป5 2559 จํานวน  500 โหล ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 18/2559

. ระยะเวลา 2 ป5 งปม. ลว. 6  ม.ค.  2559

4 จ�างเหมาประกอบอาหาร 33,500.00     33,500.00     ตกลงราคา นายสุรินทร<  ขันแก�ว 33,500.00     ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง เลขที่ 67/2559
โครงการจัดเตรียมพื้นที่และรับรอง ราคาตามท�องตลาด ลว. 6  ม.ค.  2559
การออกหน�วยแพทย<อาสาฯ
(พอ.สว.)

.
5 จ�างเหมาบริการเช�าเต็นท<ผ�าใบ 10,500.00     10,500.00     ตกลงราคา นายสง�า  เชื้อกุดรู 10,500.00     ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง เลขที่ 68/2559

พร�อมติดตั้ง โครงการจัดเตรียม ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด ลว. 6  ม.ค.  2559
พื้นที่และรับรองการออกหน�วยแพทย<อาสาฯ ระยะเวลา 2 ป5 งปม.
(พอ.สว.)

6 จ�างเหมาจัดทําป8ายประชาสัมพันธ< 3,600.00       3,600.00       ตกลงราคา ร�าน ช.โฆษณา 3,600.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง เลขที่ 69/2559
โครงการจัดงานวันเด็กแห�งชาติ ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด ลว. 6  ม.ค.  2559
ประจําป5 2559 ระยะเวลา 2 ป5 งปม.

25,000.00                          

41,000.00                          

นายสุรินทร<  ขันแก�ว
33,500.00                          

นายสมจิตร  ช�วยนา

นิเวชอุกรณ<ไฟฟ8า
7,925.00                           

ร�านจําลองพาณิชย<

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

ผู�ได�รับการคัดเลือก
ราคากลาง

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  มกราคม  2559

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

นายสง�า  เชื้อกุดรู
10,500.00                          

ร�าน ช.โฆษณา
3,600.00                           



หนาที่ 2 แบบ  ขสร. 1

วงเงินทีจะซื้อ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
หรือจ�าง ข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

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

ผู�ได�รับการคัดเลือก
ราคากลาง

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  มกราคม  2559

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

7 จัดซื้อเครื่องดื่ม,นําดื่ม โครงการ 2,365.00       2,365.00       ตกลงราคา ร�านจําลองพานิชย< 2,365.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
จัดงานวันเด็กแห�งชาติ ประจําป5 ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 19/2559
พ.ศ. 2559 . ระยะเวลา 2 ป5 งปม. ลว. 7  ม.ค.  2559

8 จัดซื้อเครื่องดื่ม,นําดื่ม โครงการ 5,075.00       5,075.00       ตกลงราคา หจก.พรวิไลเทรด 5,075.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
จัดเตรียมพื้นที่เพื่อรับรองการออก ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 20/2559
หน�วยแพทย< พอ.สว. . ระยะเวลา 2 ป5 งปม. ลว. 7  ม.ค.  2559

9 จ�างเหมาบริการเช�าเวทีพร�อม 7,000.00       7,000.00       ตกลงราคา นายบุญพร�อม  อวบอ�วน 7,000.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง เลขที่ 70/2559
เครื่องขยายเสียง โครงการจัดงาน ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด ลว. 8  ม.ค.  2559
วันเด็กแห�งชาติ ประจําป5 2559 ระยะเวลา 2 ป5 งปม.

10 จ�างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต< 6,750.00       6,750.00       ตกลงราคา นายสุภาพ  ศรีอุ�น 6,750.00       นายสุภาพ  ศรีอุ�น ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง เลขที่ 71/2559
บรรทุกขยะ การกําหนดราคากลาง ลว. 11  ม.ค.  2559

11 จ�างเหมาบริการพนักงานประจํา 5,250.00       5,250.00       ตกลงราคา นายทิพเนตร  ปIญหา 6,750.00       นายทิพเนตร  ปIญหา ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง เลขที่ 72/2559
รถยนต<บรรทุกขยะ การกําหนดราคากลาง ลว. 11  ม.ค.  2559

12 จ�างเหมาบริการพนักงานประจํา 5,250.00       5,250.00       ตกลงราคา นายขวัญชัย  สุขกําเนิด 5,250.00       นายขวัญชัย  สุขกําเนิด ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง เลขที่ 73/2559
รถยนต<บรรทุกขยะ การกําหนดราคากลาง ลว. 11  ม.ค.  2559

13 จ�างเหมาบริการพนักงานประจํา 5,250.00       5,250.00       ตกลงราคา นายมนตรี  คุ�มเหล�ายูง 5,250.00       นายมนตรี  คุ�มเหล�ายูง ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง เลขที่ 74/2559
รถยนต<บรรทุกขยะ การกําหนดราคากลาง ลว. 11  ม.ค.  2559

2,365.00                           

นายบุญพร�อม  อวบอ�วน

ร�านจําลองพานิชย<
2,365.00                           

หจก.พรวิไลเทรด

6,750.00                           

7,000.00                           

6,750.00                           

5,250.00                           

5,250.00                           



หนาที่ 3 แบบ  ขสร. 1

วงเงินทีจะซื้อ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
หรือจ�าง ข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

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

ผู�ได�รับการคัดเลือก
ราคากลาง

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  มกราคม  2559

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

14 จัดซื้อวัสดุวัสดุคอมพิวเตอร< 23,125.00     23,125.00     ตกลงราคา ร�านเมืองพลคอมพิวเตอร< 23,125.00     ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
จํานวน 4 รายการ  สํานักงานปลัด ราคาตามท�องตลาด เลขที่ 21/2559

. ลว. 11 ม.ค. 2559

15 จ�างเหมาบริการซ�อมแซมรถยนต< 3,200.00       3,200.00       ตกลงราคา นายอํานาจ สิงห<มหาพรหม 3,200.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิง บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 75/2559
บรรทุกน้ํา ทะเบียน บห 4173 ขก จากราคาตามท�องตลาด ลว. 15 ม.ค. 2559
อบต.แวงน�อย

16 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน กองคลัง 8,001.00       8,001.00       ตกลงราคา ร�านกิตติรวมภัณฑ< 8,001.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
จํานวน  11  รายการ ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 22/2559 ลว. 19 ม.ค. 59

ระยะเวลา 2 ป5 งปม.

17 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน กองช�าง 1,785.00       1,785.00       ตกลงราคา ร�านกิตติรวมภัณฑ< 1,785.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
จํานวน  13  รายการ ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 23/2559 ลว. 19 ม.ค. 59

ระยะเวลา 2 ป5 งปม.

18 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ส�วนการศึกษาฯ 9,630.00       9,630.00       ตกลงราคา ร�านกิตติรวมภัณฑ< 9,630.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
จํานวน  16  รายการ ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 24/2559 ลว. 19 ม.ค. 59

ระยะเวลา 2 ป5 งปม.

19 จําหน�ายพัสดุที่ชํารุดเสื่อมสภาพ 200.00          200.00          ตกลงราคา ร�านกฤษณพงษ<นําโชค 200.00         ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
ประจําป5งบประมาณ 2558 กก.กําหนดราขายขายขั้นต่ํา เลขที่ 25/2559 ลว. 22 ม.ค. 59
จํานวน  23  รายการ อ�างอิงราคาท�องตลาด

23,125.00                          
ร�านเมืองพลคอมพิวเตอร<

นายอํานาจ สิงห<มหาพรหม
3,200.00                           

ร�านกิตติรวมภัณฑ<
8,001.00                           

ร�านกิตติรวมภัณฑ<
1,785.00                           

ร�านกิตติรวมภัณฑ<
9,630.00                           

ร�านกฤษณพงษ<นําโชค
200.00                              



หนาที่ 4 แบบ  ขสร. 1

วงเงินทีจะซื้อ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
หรือจ�าง ข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

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

ผู�ได�รับการคัดเลือก
ราคากลาง

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  มกราคม  2559

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

20 จัดซื้อชุดกีฬา โครงการจัดส�งนักกีฬา 11,100.00     11,100.00     ตกลงราคา ร�านแวงน�อยสปอร<ต 11,100.00     ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
เข�าร�วมแข�งขันกีฬา ศพด. ประจําป5 ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 26/2559 ลว. 26 ม.ค. 59
พ.ศ. 2559 ระยะเวลา 2 ป5 งปม.

21 โครงการฝIงกลบมูลฝอย ประจําป5 21,000.00     21,000.00     ตกลงราคา นายสุชาติ ทองเรียง 19,500.00     ตกลงราคา อ�างอิงราคากลาง บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 76/2559
งบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1 ลว. 26 ม.ค. 2559

22 จ�างเหมาจัดทําป8ายไวนิล 600.00          600.00          ตกลงราคา ร�าน ช.โฆษณา 600.00         ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง เลขที่ 77/2559
จํานวน 1 รายการ ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด ลว. 26 ม.ค.  2559

ระยะเวลา 2 ป5 งปม.

23 จ�างเหมาจัดทําป8ายไวนิล 576.00          576.00          ตกลงราคา ร�าน ช.โฆษณา 576.00         ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง เลขที่ 78/2559
จํานวน 1 รายการ ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด ลว. 26 ม.ค.  2559

ระยะเวลา 2 ป5 งปม.

24 จ�างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 5,000.00       5,000.00       ตกลงราคา นางอรทัย  สีหามาตย< 5,000.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง เลขที่ 81/2559
พร�อมอาหารว�าง โครงการฝNกอบรม ราคาตามท�องตลาด ลว. 27  ม.ค.  2559
สัมมนาและศึกษาดูงานฯ ประจําป5
งบม. 2559

25 จัดซื้อวัสดุ เพื่อใช�ในโครงการฝNกอบรม 750.00          750.00          ตกลงราคา ร�านกิตติรวมภัณฑ< 750.00         ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
เฝ8าระวังและควบคุมไฟปOา ประจําป5 ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 27/2559 ลว. 27 ม.ค. 59
งบม. 2559 ระยะเวลา 2 ป5 งปม.

ร�านกิตติรวมภัณฑ<

ร�านแวงน�อยสปอร<ต
11,100.00                          

นายสุชาติ ทองเรียง
19,500.00                          

ร�าน ช.โฆษณา
600.00                              

ร�าน ช.โฆษณา
576.00                              

นางอรทัย  สีหามาตย<
5,000.00                           

750.00                              



หนาที่ 5 แบบ  ขสร. 1

วงเงินทีจะซื้อ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
หรือจ�าง ข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

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

ผู�ได�รับการคัดเลือก
ราคากลาง

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  มกราคม  2559

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

26 จัดซื้อวัสดุ เพื่อใช�ในโครงการฝNกอบรม 8,250.00       8,250.00       ตกลงราคา หจก.ตระกูลพรการเกษตร 8,250.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
เฝ8าระวังและควบคุมไฟปOา ประจําป5 ราคาตามท�องตลาด เลขที่ 28/2559 ลว. 27 ม.ค. 59
งบม. 2559

27 จัดซื้อวัสดุ เพื่อใช�ในโครงการฝNกอบรม 3,000.00       3,000.00       ตกลงราคา ร�านกิตติรวมภัณฑ< 3,000.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
สัมมนาและศึกษาดูงานฯ ประจําป5 ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 29/2559 ลว. 27 ม.ค. 59
งบม. 2559 ระยะเวลา 2 ป5 งปม.

28 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ<คอมพิวเตอร< 4,300.00       4,300.00       ตกลงราคา ร�านเมืองพลคอมพิวเตอร< 4,300.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
ส�วนส�งเสริมการเกษตร จํานวน 1 ราคาราคามาตรฐาน (ICT) เลขที่ 30/2559 ลว. 29 ม.ค. 59
รายการ

29 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ<คอมพิวเตอร< 7,300.00       7,300.00       ตกลงราคา ร�านเมืองพลคอมพิวเตอร< 7,300.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
ส�วนการศึกษาฯ จํานวน 1 รายการ ราคาราคามาตรฐาน (ICT) เลขที่ 31/2559 ลว. 29 ม.ค. 59

30 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ<คอมพิวเตอร< 30,600.00     30,600.00     ตกลงราคา ร�านเมืองพลคอมพิวเตอร< 30,600.00     ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
กองคลัง จํานวน 2 รายการ ราคาราคามาตรฐาน (ICT) เลขที่ 32/2559 ลว. 29 ม.ค. 59

31 จ�างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 4,025.00       4,025.00       ตกลงราคา นางอรทัย  สีหามาตย< 4,025.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง เลขที่ 82/2559
พร�อมอาหารว�าง โครงการฝNกอบรม ราคาตามท�องตลาด ลว. 29  ม.ค.  2559
เฝ8าระวังและควบคุมไฟปOา ประจําป5
งบม. 2559

.

นางอรทัย  สีหามาตย<
4,025.00                           

3,000.00                           

หจก.ตระกูลพรการเกษตร
8,250.00                           

ร�านกิตติรวมภัณฑ<

ร�านเมืองพลคอมพิวเตอร<
4,300.00                           

ร�านเมืองพลคอมพิวเตอร<
7,300.00                           

ร�านเมืองพลคอมพิวเตอร<
30,600.00                          



หนาที่ 6 แบบ  ขสร. 1

วงเงินทีจะซื้อ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
หรือจ�าง ข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

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

ผู�ได�รับการคัดเลือก
ราคากลาง

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  มกราคม  2559

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

32 จ�างเหมาบริการรถยนต<ปรับอากาศ 64,000.00     64,000.00     ตกลงราคา หจก.คณาวินเดินรถ 64,000.00     ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง เลขที่ 83/2559
โครงการฝNกอบรมสัมมนาและศึกษา ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด ลว. 29  ม.ค.  2559
ดูงาน ประจําป5งบประมาณ 2559 ระยะเวลา 2 ป5 งปม.
จํานวน 1 คัน เวลา 4 วัน

33 จ�างเหมาบริการผู�ปฏิบัติงาน 5,000.00       5,000.00       ตกลงราคา นายสุชาติ  ทองเรียง 5,000.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 84/2559
การแพทย<ฉุกเฉิน (EMS) ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด ลว. 29 ม.ค. 2559

ระยะเวลา 2 ป5 งปม.
34 จ�างเหมาบริการผู�ปฏิบัติงาน 5,000.00       5,000.00       ตกลงราคา นายกฤษฎา  ทนเล 5,000.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 85/2559

การแพทย<ฉุกเฉิน (EMS) ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด ลว. 29 ม.ค. 2559
ระยะเวลา 2 ป5 งปม.

35 จ�างเหมาบริการผู�ปฏิบัติงาน 5,000.00       5,000.00       ตกลงราคา นายติ  จันทร<เขต 5,000.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 86/2559
การแพทย<ฉุกเฉิน (EMS) ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด ลว. 29 ม.ค. 2559

ระยะเวลา 2 ป5 งปม.
36 จ�างเหมาบริการผู�ปฏิบัติงาน 5,000.00       5,000.00       ตกลงราคา นายสง�า  เชื้อกุดรู 5,000.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 87/2559

การแพทย<ฉุกเฉิน (EMS) ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด ลว. 29 ม.ค. 2559
ระยะเวลา 2 ป5 งปม.

37 จ�างเหมาบริการผู�ปฏิบัติงาน 5,000.00       5,000.00       ตกลงราคา นายวิเชียน  ดาเหล็ก 5,000.00       นายวิเชียน  ดาเหล็ก ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 88/2559
การแพทย<ฉุกเฉิน (EMS) ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด ลว. 29 ม.ค. 2559

ระยะเวลา 2 ป5 งปม.

38 จ�างเหมาบริการผู�ปฏิบัติงาน 5,000.00       5,000.00       ตกลงราคา นายสุทีป  ทาจันทร< 5,000.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 89/2559
การแพทย<ฉุกเฉิน (EMS) ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด ลว. 29 ม.ค. 2559

ระยะเวลา 2 ป5 งปม.

นายติ  จันทร<เขต
5,000.00                           

นายสง�า  เชื้อกุดรู
5,000.00                           

5,000.00                           

นายสุชาติ  ทองเรียง
5,000.00                           

นายกฤษฎา  ทนเล
5,000.00                           

หจก.คณาวินเดินรถ
64,000.00                          

นายสุทีป  ทาจันทร<
5,000.00                           



หนาที่ 7 แบบ  ขสร. 1

วงเงินทีจะซื้อ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
หรือจ�าง ข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

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

ผู�ได�รับการคัดเลือก
ราคากลาง

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  มกราคม  2559

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

39 จ�างเหมาบริการผู�ปฏิบัติงาน 4,800.00       4,800.00       ตกลงราคา นายณรงค<  นาอุดม 4,800.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 90/2559

การแพทย<ฉุกเฉิน (EMS) ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด ลว. 29 ม.ค. 2559
ระยะเวลา 2 ป5 งปม.

40 จ�างเหมาบริการพนักงานประจํา 7,000.00       7,000.00       ตกลงราคา นายขวัญชัย  สุขกําเนิด 7,000.00       นายขวัญชัย  สุขกําเนิด ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 91/2559
รถยนต<บรรทุกขยะ การกําหนดราคากลาง ลว. 29 ม.ค. 2559

41 จ�างเหมาบริการพนักงานประจํา 7,000.00       7,000.00       ตกลงราคา นายทิพเนตร  ปIญหา 7,000.00       นายทิพเนตร  ปIญหา ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 92/2559
รถยนต<บรรทุกขยะ การกําหนดราคากลาง ลว. 29 ม.ค. 2559

42 จ�างเหมาบริการพนักงานประจํา 7,000.00       7,000.00       ตกลงราคา นายมนตรี  คุ�มเหล�ายูง 7,000.00       นายมนตรี  คุ�มเหล�ายูง ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 93/2559
รถยนต<บรรทุกขยะ การกําหนดราคากลาง ลว. 29 ม.ค. 2559

43 จ�างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต< 9,000.00       9,000.00       ตกลงราคา นายสุภาพ  ศรีอุ�น 9,000.00       นายสุภาพ  ศรีอุ�น ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 94/2559
บรรทุกขยะ การกําหนดราคากลาง ลว. 29 ม.ค. 2559

44 จ�างเหมาบริการแม�บ�านดูแล 6,200.00       6,200.00       ตกลงราคา นางอุไรรัก  วัฒนะบุตร 6,200.00       นางอุไรรัก  วัฒนะบุตร ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 95/2559
ทําความสะอาดบริเวณสํานักงาน ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด ลว. 29 ม.ค. 2559

ระยะเวลา 2 ป5 งปม.

45 จ�างเหมาบริการผู�ดูแลรักษาทรัพย<สิน 5,400.00       5,400.00       ตกลงราคา นายอนงค<  ไชยวงษ< 5,400.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 96/2559
และสถานที่ราชการ ศพด. บ�าน ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด ลว. 29 ม.ค. 2559
หนองแขม ระยะเวลา 2 ป5 งปม.

46 จ�างเหมาบริการผู�ดูแลรักษาทรัพย<สิน 5,400.00       5,400.00       ตกลงราคา นายกองพัน  สีหะครัง 5,400.00       นายกองพัน  สีหะครัง ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 97/2559
และสถานที่ราชการ ศพด. บ�าน ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด ลว. 29 ม.ค. 2559
นาจาน ระยะเวลา 2 ป5 งปม.

5,400.00                           

นายอนงค<  ไชยวงษ<

6,200.00                           

5,400.00                           

นายณรงค<  นาอุดม

4,800.00                           

7,000.00                           

7,000.00                           

7,000.00                           

9,000.00                           



หนาที่ 8 แบบ  ขสร. 1

วงเงินทีจะซื้อ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
หรือจ�าง ข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

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

ผู�ได�รับการคัดเลือก
ราคากลาง

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  มกราคม  2559

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

47 โครงการก�อสร�างถนน คสล. บ�านดอนหัน 230,000.00    216,000.00    ตกลงราคา หจก.สวรรค<ส�งมาเกิด 215,000.00   ตกลงราคา อ�างอิงราคากลาง สัญญาจ�างเลขที่  12/2559
หมู�ที่ 2 สายน้ําประปา-ลําห�วยทราย หจก.ดาวรุ�งการโยธา 220,000.00   และเป\นผู�มีเสนอราคาต่ําสุด ลว. 29 พ.ย.  2558

ร�านยางหวายการโยธา 216,000.00   

48 โครงการก�อสร�างถนน คสล. บ�าน 114,000.00    140,000.00    ตกลงราคา หจก.สวรรค<ส�งมาเกิด 139,000.00   ตกลงราคา อ�างอิงราคากลาง สัญญาจ�างเลขที่  13/2559
โนนศิลา หมู�ที่ 9 ถนนศิลาอาสน< หจก.ดาวรุ�งการโยธา 142,000.00   และเป\นผู�มีเสนอราคาต่ําสุด ลว. 29 พ.ย.  2558

ร�านยางหวายการโยธา 140,000.00   

49 โครงการก�อสร�างถนน คสล. บ�าน 112,000.00    110,000.00    ตกลงราคา หจก.สวรรค<ส�งมาเกิด 109,000.00   ตกลงราคา อ�างอิงราคากลาง สัญญาจ�างเลขที่  14/2559
โนนขี้เหล็ก หมู�ที่ 11 สายทาง หจก.ดาวรุ�งการโยธา 111,000.00   และเป\นผู�มีเสนอราคาต่ําสุด ลว. 29 พ.ย.  2558
เข�าหมู�บ�าน ร�านยางหวายการโยธา 110,000.00   

50 โครงการปรับปรุงซ�อมแซมสาย 100,000.00    99,000.00     ตกลงราคา หจก.สวรรค<ส�งมาเกิด 98,500.00     ตกลงราคา อ�างอิงราคากลาง สัญญาจ�างเลขที่  15/2559
คันห�วยขอนขวาง บ�านโคกสี หมู�ที่ 6 หจก.ดาวรุ�งการโยธา 100,000.00   และเป\นผู�มีเสนอราคาต่ําสุด ลว. 29 พ.ย.  2558

ร�านยางหวายการโยธา 99,000.00     

51 โครงการปรับปรุงซ�อมแซมสาย 130,000.00    130,000.00    ตกลงราคา หจก.สวรรค<ส�งมาเกิด 129,000.00   ตกลงราคา อ�างอิงราคากลาง สัญญาจ�างเลขที่  16/2559
ทางเข�าหมู�บ�าน หมู�ที่ 8 บ�านปOาเป8ง หจก.ดาวรุ�งการโยธา 130,000.00   และเป\นผู�มีเสนอราคาต่ําสุด ลว. 29 พ.ย.  2558

ร�านยางหวายการโยธา 130,000.00   

98,500.00                          

หจก.สวรรค<ส�งมาเกิด
129,000.00                        

139,000.00                        

หจก.สวรรค<ส�งมาเกิด
109,000.00                        

หจก.สวรรค<ส�งมาเกิด

หจก.สวรรค<ส�งมาเกิด
215,000.00                        

หจก.สวรรค<ส�งมาเกิด


