
หนาที่ 1 แบบ  ขสร. 1

วงเงินทีจะซื้อ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
หรือจ�าง ข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

1 จ�างเหมาจัดทําป�ายประชาสัมพันธ� 1,200.00       1,200.00       ตกลงราคา ร�าน ช.โฆษณา 1,200.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 50/2559
งานของ อบต. แวงน�อย ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด ลว. 1 ธ.ค. 2558

ระยะเวลา 2 ป6 งปม.

2 จัดซื้อไม�ดอกไม�ประดับ 2 รายการ 3,900.00       3,900.00       ตกลงราคา นางวาสนา  ฤทธิหงษ� 3,900.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
โครงการเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวา ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 9/2559
มหาราช . ระยะเวลา 2 ป6 งปม. ลว. 1  ธ.ค.  2558

3 จัดซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ� 3,100.00       3,100.00       ตกลงราคา หจก.โบ<ทบุ<คส� 3,100.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
โครงการเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวา ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 10/2559
มหาราช . ระยะเวลา 2 ป6 งปม. ลว. 1  ธ.ค.  2558

4 โครงการซ>อมแซมถนนสายจาก 84,000.00     84,000.00     ตกลงราคา หจก.สวรรค�ส>งมาเกิด 84,000.00     ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก สัญญาจ�าง เลขที่ 9/2559
ป@าช�าสาธารณะ บ�านอีโล  หมู>ที่ 5- ราคาราคากลาง ลว. 9  ธ.ค.  2558
ลําห�วยโสกรัง

.
5 โครงการซ>อมแซมถนนสายจาก 95,000.00     95,000.00     ตกลงราคา หจก.สวรรค�ส>งมาเกิด 95,000.00     ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก สัญญาจ�าง เลขที่ 10/2559

บ�านโนนขี้เหล็ก ม.11 -บ�าน ราคาราคากลาง ลว. 9  ธ.ค.  2558
หนองหอย  ม.7

6 โครงการติดตั้งกล�องวงจรปFด(CCTV) 900,000.00    890,000.00    สอบราคา ร�านเมืองพลคอมพิวเตอร� 870,000.00   เสนอราคาต่ําสุดและมีคุณสมบัติสัญญาซื้อขาย เลขที่ 1/2559
แบบ IP/Network Camera ร�านคอมพิวเตอร�แคร�เซนเตอร� 880,000.00   ถูกต�องครบถ�วนตามประกาศ ลว. 11  ธ.ค.  2558
ความละเอียด 2 ล�านพิกเซลขึ้นไป ร�านโจคอมพิวเตอร� 885,000.00   . และเอกสารสอบราคาซื้อ
และมีคุณลักษณะขั้นพื้นฐานตามที่ เลขที่ 2/2559 
กําหนด จํานวนไม>น�อยกว>า 8 ชุด ลว. 19 พ.ย. 2558

หจก.สวรรค�ส>งมาเกิด
84,000.00                          

หจก.สวรรค�ส>งมาเกิด
95,000.00                          

3,100.00                           

ร�านเมืองพลคอมพิวเตอร�
870,000.00                        

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  ธันวาคม  2558

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

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

ผู�ได�รับการคัดเลือก

1,200.00                           

ราคากลาง
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง

ร�าน ช.โฆษณา

นางวาสนา  ฤทธิหงษ�
3,900.00                           

หจก.โบ<ทบุ<คส�



หนาที่ 2 แบบ  ขสร. 1

วงเงินทีจะซื้อ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
หรือจ�าง ข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  ธันวาคม  2558

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

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

ผู�ได�รับการคัดเลือก
ราคากลาง

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง
7 โครงการจัดซื้อรถยนต�บรรทุกขยะ 185,000.00    185,000.00    สอบราคา ร�านเมืองพลคอมพิวเตอร� 1,839,000.00   เสนอราคาต่ําสุดและมีคุณสมบัติสัญญาซื้อขาย เลขที่ 2/2559

แบบเปFดข�าง เทท�าย จํานวน 1 คัน บ.วรรณพรซัพพลายจํากัด 1,845,100.00   ถูกต�องครบถ�วนตามประกาศ ลว. 14  ธ.ค.  2558
บ.อัครวัฒน�ธนภพจํากัด 1,842,800.00   . และเอกสารสอบราคาซื้อ

เลขที่ 1/2559 
ลว. 18 พ.ย. 2558

8 โครงการก>อสร�างประปาผิวดิน 2,353,300.00   2,263,000.00   E-Auction หจก.ณัฐพลก>อสร�าง 2,255,000.00   เสนอราคาต่ําสุดและมีคุณสมบัติสัญญาจ�าง เลขที่  11/2559
ขนาดกลาง บ�านป@าเป�ง หมู>ที่ 8 หจก.ฮอร�ไรซอลดิเวลล็อปเม�น2,259,000.00   ถูกต�องครบถ�วนตามประกาศ ลว. 18  ธ.ค.  2558
ตามแบบมาตรฐานกรมทรพยากรน้ํา . และเอกสารประมูลจ�าง
อบต.แวงน�อย อ.แวงน�อย เลขที่ 1/2559 
จ.ขอนแก>น ลว. 20 ต.ค. 2558

9 จ�างเหมาบริการถ>ายเอกสารพร�อม 5,390.00       5,390.00       ตกลงราคา ร�านตุ<ก<อปป6c 5,390.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 51/2559
เย็บปกเข�าเล>ม จํานวน 2 รายการ ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด ลว. 18 ธ.ค. 2558

ระยะเวลา 2 ป6 งปม.

10 จัดซื้อวัสดุวัสดุไฟฟ�าและวิทยุ 1,800.00       1,800.00       ตกลงราคา ร�านเมืองพลคอมพิวเตอร� 1,800.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
แบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลต� ซ>อมแซม ราคาตามท�องตลาด เลขที่ 11/2559
สัญญาณไฟโซล>าเซล . ลว. 21 ธ.ค. 2558

11 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน สํานักงานปลัด 12,184.00     12,184.00     ตกลงราคา ร�านกิตติรวมภัณฑ� 12,184.00     ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
จํานวน  11  รายการ ราคาตามท�องตลาด เลขที่ 12/2559 ลว. 21 ธ.ค. 58

12 จ�างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 3,600.00       3,600.00       ตกลงราคา นางอรทัย  สีหามาตย� 3,600.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 52/2559
อาหารว>างพร�อมเครื่องดื่ม รับรอง ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด ลว. 21 ธ.ค. 2558
การประชุมสภา ระยะเวลา 2 ป6 งปม.

1,839,000.00                     

หจก.ณัฐพลก>อสร�าง
2,255,000.00                     

หจก.ที.พี.แอล ธานีเอ็นจิเนียริ่ง

3,600.00                           

ร�านตุ<ก<อปป6c

นางอรทัย  สีหามาตย�

5,390.00                           

ร�านเมืองพลคอมพิวเตอร�
1,800.00                           

ร�านกิตติรวมภัณฑ�
12,184.00                          



หนาที่ 3 แบบ  ขสร. 1

วงเงินทีจะซื้อ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
หรือจ�าง ข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  ธันวาคม  2558

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

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

ผู�ได�รับการคัดเลือก
ราคากลาง

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง
13 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน กองคลัง 7,600.00       7,600.00       ตกลงราคา ร�านชัยภูมิก<อปป6cแอนเซอร�วิส 7,600.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย

หมึกผงเครื่องถ>ายเอกสาร จํานวน ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่  13/2559
2 ขวด . ระยะเวลา 2 ป6 งปม. ลว. 22  ธ.ค. 2558

14 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน กองคลัง 1,590.00       1,590.00       ตกลงราคา หจก.โบ<บุ<คส� 1,590.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
วัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่  14/2559

. ระยะเวลา 2 ป6 งปม. ลว. 22  ธ.ค. 2558

15 จ�างเหมาจัดทําป�ายประชาสัมพันธ� 2,880.00       2,880.00       ตกลงราคา ร�าน ช.โฆษณา 2,880.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 53/2559
งานของ อบต.แวงน�อย จํานวน 1 รายการ ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด ลว. 22  ธ.ค. 2558

ระยะเวลา 2 ป6 งปม.

16 จ�างเหมาจัดทําป�ายประชาสัมพันธ� 1,728.00       1,728.00       ตกลงราคา ร�าน ช.โฆษณา 1,728.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 54/2559
ป�ายประชาสัมพันธ�การเสียภาษี ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด ลว. 28 ธ.ค. 2558
จํานวน 1 รายการ ระยะเวลา 2 ป6 งปม.

17 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ 3,000.00       3,000.00       ตกลงราคา นายประยง  จงแพทย� 3,000.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต�พร�อมติดตั้ง ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่  15/2559
สําหรับรถยนต�ส>วนกลาง . ระยะเวลา 2 ป6 งปม. ลว. 28  ธ.ค. 2558

18 จัดซื้อวัสดุ เครื่องดื่ม,นําดื่ม เพื่อบริการ 1,990.00       1,990.00       ตกลงราคา ร�านจําลองพานิชย� 1,990.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
ประชาชนในการตั้งจุดตรวจ/ด>านตรวจ ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่  16/2559
ช>วงเทศกาลป6ใหม> 2559 . ระยะเวลา 2 ป6 งปม. ลว. 29  ธ.ค. 2558

19 จ�างเหมาบริการแม>บ�านดูแล 6,200.00       6,200.00       ตกลงราคา นางอุไรรัก  วัฒนะบุตร 6,200.00       นางอุไรรัก  วัฒนะบุตร ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 55/2559
ทําความสะอาดบริเวณสํานักงาน ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด ลว. 30 ธ.ค. 2558

ระยะเวลา 2 ป6 งปม.

7,600.00                           
ร�านชัยภูมิก<อปป6cแอนเซอร�วิส

ร�าน ช.โฆษณา

6,200.00                           

หจก.โบ<บุ<คส�
1,590.00                           

ร�าน ช.โฆษณา
1,728.00                           

2,880.00                           

นายประยง  จงแพทย�
3,000.00                           

ร�านจําลองพานิชย�
1,990.00                           



หนาที่ 4 แบบ  ขสร. 1

วงเงินทีจะซื้อ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
หรือจ�าง ข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  ธันวาคม  2558

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

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

ผู�ได�รับการคัดเลือก
ราคากลาง

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง
20 จ�างเหมาบริการผู�ดูแลรักษาทรัพย�สิน 5,400.00       5,400.00       ตกลงราคา นายอนงค�  ไชยวงษ� 5,400.00       นายอนงค�  ไชยวงษ� ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 56/2559

และสถานที่ราชการ ศพด. บ�าน ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด ลว. 30 ธ.ค. 2558
หนองแขม ระยะเวลา 2 ป6 งปม.

21 จ�างเหมาบริการผู�ดูแลรักษาทรัพย�สิน 5,400.00       5,400.00       ตกลงราคา นายกองพัน  สีหะครัง 5,400.00       นายกองพัน  สีหะครัง ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 57/2559
และสถานที่ราชการ ศพด. บ�าน ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด ลว. 30 ธ.ค. 2558
นาจาน ระยะเวลา 2 ป6 งปม.

22 จ�างเหมาบริการผู�ปฏิบัติงาน 4,800.00       4,800.00       ตกลงราคา นายติ  จันทร�เขต 4,800.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 58/2559
การแพทย�ฉุกเฉิน (EMS) ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด ลว. 30 ธ.ค. 2558

ระยะเวลา 2 ป6 งปม.
23 จ�างเหมาบริการผู�ปฏิบัติงาน 4,800.00       4,800.00       ตกลงราคา นายวิเชียน  ดาเหล็ก 4,800.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 59/2559

การแพทย�ฉุกเฉิน (EMS) ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด ลว. 30 ธ.ค. 2558
ระยะเวลา 2 ป6 งปม.

24 จ�างเหมาบริการผู�ปฏิบัติงาน 4,600.00       4,600.00       ตกลงราคา นายสุชาติ  ทองเรียง 4,600.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 60/2559
การแพทย�ฉุกเฉิน (EMS) ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด ลว. 30 ธ.ค. 2558

ระยะเวลา 2 ป6 งปม.
25 จ�างเหมาบริการผู�ปฏิบัติงาน 4,600.00       4,600.00       ตกลงราคา นายกฤษฎา  ทนเล 4,600.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 61/2559

การแพทย�ฉุกเฉิน (EMS) ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด ลว. 30 ธ.ค. 2558
ระยะเวลา 2 ป6 งปม.

26 จ�างเหมาบริการผู�ปฏิบัติงาน 4,600.00       4,600.00       ตกลงราคา นายชาลี  บุตรศิริ 4,600.00       นายชาลี  บุตรศิริ ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�างเลขที่  62/2559
การแพทย�ฉุกเฉิน (EMS) ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด ลว. 30 ธ.ค. 2558

ระยะเวลา 2 ป6 งปม.
27 จ�างเหมาบริการผู�ปฏิบัติงาน 4,600.00       4,600.00       ตกลงราคา นายณรงค�  นาอุดม 4,600.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�างเลขที่  63/2559

การแพทย�ฉุกเฉิน (EMS) ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด ลว. 30 ธ.ค. 2558
ระยะเวลา 2 ป6 งปม.

นายณรงค�  นาอุดม
4,600.00                           

4,600.00                           

นายกฤษฎา  ทนเล
4,600.00                           

4,600.00                           

5,400.00                           

5,400.00                           

นายติ  จันทร�เขต
4,800.00                           

นายวิเชียน  ดาเหล็ก
4,800.00                           

นายสุชาติ  ทองเรียง



หนาที่ 5 แบบ  ขสร. 1

วงเงินทีจะซื้อ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
หรือจ�าง ข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  ธันวาคม  2558

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

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

ผู�ได�รับการคัดเลือก
ราคากลาง

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง
28 จ�างเหมาบริการผู�ปฏิบัติงาน 4,600.00       4,600.00       ตกลงราคา นายสง>า  เชื้อกุดรู 4,600.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 64/2559

การแพทย�ฉุกเฉิน (EMS) ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด ลว. 30 ธ.ค. 2558
ระยะเวลา 2 ป6 งปม.

29 จ�างเหมาบริการผู�ปฏิบัติงาน 4,600.00       4,600.00       ตกลงราคา นายสุทีป  ทาจันทร� 4,600.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�างเลขที่  65/2559
การแพทย�ฉุกเฉิน (EMS) ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด ลว. 30 ธ.ค. 2558

ระยะเวลา 2 ป6 งปม.

30 จัดซื้ออาหารเสรอม (นม) สําหรับ 164,784.60    164,784.60    กรณีพิเศษ วิทยาลัยเกษตรและ 164,784.60   อ�างอิงราคา ตามหนังสือด>วนที่สุด สัญญาซื้อขาย เลขที่ 3/2559
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 2 ศูนย� เทคโนโลยีขอนแก>น ที่ มท 0893.4/ว 2814  ลว. 30 ธ.ค. 2558

. ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

31 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับ 215,369.64    215,369.64    กรณีพิเศษ วิทยาลัยเกษตรและ 215,369.64   อ�างอิงราคา ตามหนังสือด>วนที่สุด สัญญาซื้อขาย เลขที่ 4/2559 
โรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 4 เทคโนโลยีขอนแก>น ที่ มท 0893.4/ว 2814  ลว. 30 ธ.ค. 2558
โรงเรียน . ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

นายสุทีป  ทาจันทร�
4,600.00                           

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฯ
164,784.60                        

นายสง>า  เชื้อกุดรู
4,600.00                           

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฯ
215,369.64                        


