
หนาที่ 1 แบบ  ขสร. 1

วงเงินทีจะซื้อ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
หรือจ�าง ข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

1 จัดซื้อครุภัณฑ�ไฟฟ�าและวิทยุ 60,000.00     60,000.00     ตกลงราคา เมืองพลคอมพิวเตอร� 60,000.00     ตกลงราคาโดยอ'างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
เครื่องเสียงกลางแจ'ง 1 ชุด ราคาตามท'องตลาด เลขที่ 33/2559

. ลว. 9 ก.พ.  2559

2 จัดซื้อครุภัณฑ�อื่น ๆ 66,000.00     66,000.00     ตกลงราคา เมืองพลคอมพิวเตอร� 65,400.00     ตกลงราคาโดยอ'างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
ป�ายเขตโรงเรียนพลังงานแสงอาทิตย� ราคาตามท'องตลาด เลขที่ 34/2559
จํานวน 3 ป�าย . ลว. 9 ก.พ.  2559

3 จัดซื้อครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� 7,300.00       7,300.00       ตกลงราคา เมืองพลคอมพิวเตอร� 7,300.00       ตกลงราคาโดยอ'างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
เครื่องปริ้นเตอร� จํานวน 1 เครื่อง ราคาราคามาตรฐาน (ICT) เลขที่ 35/2559

. ลว. 9 ก.พ.  2559

4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ�กีฬา 39,690.00     39,690.00     ตกลงราคา ร'านทัศนีย�พาณิชย� 39,690.00     ตกลงราคาโดยอ'างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
ประจําปBงบประมาณ 2559 ราคาจัดซื้อหรือจ'างครั้งหลังสุด เลขที่ 36/2559
จํานวน  5  รายการ . ระยะเวลา 2 ปB งปม. ลว. 11 ก.พ.  2559

5 โครงการขุดลอกลําห'วยทรายตอนบน 100,000.00    86,000.00     ตกลงราคา นายสมจิตร  ชEวยนา 80,000.00     ตกลงราคา อ'างอิงราคากลาง สัญญาจ'างเลขที่  17/2559
บ'านศรีเมือง  หมูEที่ 12 และเปHนผู'มีเสนอราคาต่ําสุด ลว. 11 ก.พ.  2559

6 จัดซื้อหมึกผงเครื่องถEายเอกสาร 7,600.00       7,600.00       ตกลงราคา ชัยภูมิกKอปปBLแอนด�เซอร�วิส 7,600.00       ตกลงราคาโดยอ'างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
Cannon ir3570 ราคาจัดซื้อหรือจ'างครั้งหลังสุด เลขที่ 37/2559

. ระยะเวลา 2 ปB งปม. ลว. 15 ก.พ.  2559

นายสมจิตร  ชEวยนา
80,000.00                          

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  กุมภาพันธ'  2559

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

องค'การบริหารส0วนตําบลแวงน�อย  อําเภอแวงน�อย  จังหวัดขอนแก0น
วันที่.............เดือน…มีนาคม.....พ.ศ. ....2559.....

ผู�ได�รับการคัดเลือก
ราคากลาง

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง

39,690.00                          

ชัยภูมิกKอปปBLแอนด�เซอร�วิส
7,600.00                           

เมืองพลคอมพิวเตอร�
60,000.00                          

เมืองพลคอมพิวเตอร�
65,400.00                          

เมืองพลคอมพิวเตอร�
7,300.00                           

ร'านทัศนีย�พาณิชย�



หนาที่ 2 แบบ  ขสร. 1

วงเงินทีจะซื้อ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
หรือจ�าง ข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  กุมภาพันธ'  2559

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

องค'การบริหารส0วนตําบลแวงน�อย  อําเภอแวงน�อย  จังหวัดขอนแก0น
วันที่.............เดือน…มีนาคม.....พ.ศ. ....2559.....

ผู�ได�รับการคัดเลือก
ราคากลาง

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง
7 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร� (สํานักงานปลัด 3,760.00       3,760.00       ตกลงราคา ชัยภูมิกKอปปBLแอนด�เซอร�วิส 3,760.00       ตกลงราคาโดยอ'างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย

หมึกเครื่อง Samsung ML1640 ราคาจัดซื้อหรือจ'างครั้งหลังสุด เลขที่ 38/2559
. ระยะเวลา 2 ปB งปม. ลว. 15 ก.พ.  2559

8 จัดซื้อเครื่องดื่มเพื่อใช'ในการ 2,960.00       2,960.00       ตกลงราคา จําลองพาณิชย� 2,960.00       ตกลงราคาโดยอ'างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
ดําเนินโครงการเข'ารEวมงานประเพณี ราคาจัดซื้อหรือจ'างครั้งหลังสุด เลขที่ 39/2559
บุญคูณลานสEขวัญข'าวอําเภอแวงน'อย . ระยะเวลา 2 ปB งปม. ลว. 16 ก.พ.  2559
ประจําปBงบประมาณ 2559

9 จัดซื้อถ'วยรางวัลเพื่อใช'ในโครงการ 4,300.00       4,300.00       ตกลงราคา กิตติรวมภัณฑ� 4,300.00       ตกลงราคาโดยอ'างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
แขEงขันกีฬาต'านยาเสพติดประจําตําบล ราคาจัดซื้อหรือจ'างครั้งหลังสุด เลขที่ 40/2559
แวงน'อย ประจําปB 2559 . ระยะเวลา 2 ปB งปม. ลว. 16 ก.พ.  2559

10 จ'างเหมาบริการตกแตEงรถขบวนแหE 20,000.00     20,000.00     ตกลงราคา นางราตรี  บุญประสพ 20,000.00     ตกลงราคาโดยอ'างอิงจาก บันทึกตกลงจ'าง เลขที่ 98/2559
ปราสาทข'าว โครงการเข'ารEวมประเพณี ราคาตามท'องตลาด ลว. 16 ก.พ.  2559
บุญคูนลานสูEขวัญข'าวอําเภอแวงน'อย
ประจําปB 2559

.
11 จ'างเหมาบริการเชEาเครื่องขยายเสียง 4,000.00       4,000.00       ตกลงราคา นายชัยโย  ประวะเข 4,000.00       ตกลงราคาโดยอ'างอิงจาก บันทึกตกลงจ'าง เลขที่ 99/2559

โครงการเข'ารEวมประเพณี ราคาตามท'องตลาด ลว. 16 ก.พ.  2559
บุญคูนลานสูEขวัญข'าวอําเภอแวงน'อย
ประจําปB 2559

.

นางราตรี  บุญประสพ

จําลองพาณิชย�
2,960.00                           

กิตติรวมภัณฑ�
4,300.00                           

ชัยภูมิกKอปปBLแอนด�เซอร�วิส
3,760.00                           

20,000.00                          

นายชัยโย  ประวะเข
4,000.00                           



หนาที่ 3 แบบ  ขสร. 1

วงเงินทีจะซื้อ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
หรือจ�าง ข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  กุมภาพันธ'  2559

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

องค'การบริหารส0วนตําบลแวงน�อย  อําเภอแวงน�อย  จังหวัดขอนแก0น
วันที่.............เดือน…มีนาคม.....พ.ศ. ....2559.....

ผู�ได�รับการคัดเลือก
ราคากลาง

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง
12 จ'างเหมาบริการเชEาชุดแตEงกายนางรํา 3,800.00       3,800.00       ตกลงราคา นางประยูร  เรืองมณี 3,800.00       ตกลงราคาโดยอ'างอิงจาก บันทึกตกลงจ'าง เลขที่ 100/2559

และผู'ถือป�าย โครงการเข'ารEวมประเพณี ราคาตามท'องตลาด ลว. 16 ก.พ.  2559
บุญคูนลานสูEขวัญข'าวอําเภอแวงน'อย
ประจําปB 2559

.
13 จ'างเหมาจัดทําป�ายประชาสัมพันธ� 3,880.00       3,880.00       ตกลงราคา ร'าน ช.โฆษณา 3,880.00       ตกลงราคาโดยอ'างอิงจาก บันทึกตกลงจ'าง เลขที่ 101/2559

โครงการแขEงขันกีฬาต'านยาเสพติด ราคาจัดซื้อหรือจ'างครั้งหลังสุด ลว. 17 ก.พ.  2559
ประจําตําบลแวงน'อย ประจําปB 2559 ระยะเวลา 2 ปB งปม.

14 จัดซื้อวัสดุเพื่อใช'ในโครงการ 15,100.00     15,100.00     ตกลงราคา กิตติรวมภัณฑ� 15,100.00     ตกลงราคาโดยอ'างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
แขEงขันกีฬาต'านยาเสพติดประจําตําบล ราคาจัดซื้อหรือจ'างครั้งหลังสุด เลขที่ 41/2559
แวงน'อย ประจําปB 2559 . ระยะเวลา 2 ปB งปม. ลว. 17 ก.พ.  2559

15 จัดซื้อเครื่องดื่มเพื่อใช'ในโครงการ 5,825.00       5,825.00       ตกลงราคา จําลองพาณิชย� 5,825.00       ตกลงราคาโดยอ'างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
แขEงขันกีฬาต'านยาเสพติดประจําตําบล ราคาจัดซื้อหรือจ'างครั้งหลังสุด เลขที่ 42/2559
แวงน'อย ประจําปB 2559 . ระยะเวลา 2 ปB งปม. ลว. 19 ก.พ.  2559

16 จ'างเหมาบริการซEอมแซมเครื่อง 14,660.00     14,660.00     ตกลงราคา เคพี ซัพพลาย 14,660.00     ตกลงราคาโดยอ'างอิงจาก บันทึกตกลงจ'าง เลขที่ 102/2559

พEนหมอกควัน จํานวน 2 เครื่อง กนกพร เคมิคอล 19,860.00     ราคาท'องตลาด ลว. 17 ก.พ.  2559
กิตติกร เคมิคอล 27,000.00     

17 โครงการขุดเจาะบEอบาดาลเพื่อ 125,100.00    125,100.00    ตกลงราคา นางจิรา  มาลอด 116,000.00   ตกลงราคา อ'างอิงราคากลาง สัญญาจ'างเลขที่  18/2559
แก'ไขป]ญหาภัยแล'ง หมูEที่ 7 และเปHนผู'มีเสนอราคาต่ําสุด ลว. 26 ก.พ.  2559
บ'านหนองหอย

นางจิรา  มาลอด
116,000.00                        

กิตติรวมภัณฑ�
15,100.00                          

เคพี ซัพพลาย

จําลองพาณิชย�
5,825.00                           

14,660.00                          

ร'าน ช.โฆษณา
3,880.00                           

นางประยูร  เรืองมณี
3,800.00                           



หนาที่ 4 แบบ  ขสร. 1

วงเงินทีจะซื้อ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
หรือจ�าง ข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  กุมภาพันธ'  2559

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

องค'การบริหารส0วนตําบลแวงน�อย  อําเภอแวงน�อย  จังหวัดขอนแก0น
วันที่.............เดือน…มีนาคม.....พ.ศ. ....2559.....

ผู�ได�รับการคัดเลือก
ราคากลาง

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง
18 จ'างเหมาบริการพนักงานประจํา 7,000.00       7,000.00       ตกลงราคา นายขวัญชัย  สุขกําเนิด 7,000.00       นายขวัญชัย  สุขกําเนิด ตกลงราคาโดยอ'างอิงจาก บันทึกตกลงจ'าง เลขที่ 103/2559

รถยนต�บรรทุกขยะ การกําหนดราคากลาง ลว. 29 ก.พ.  2559

19 จ'างเหมาบริการพนักงานประจํา 7,000.00       7,000.00       ตกลงราคา นายทิพเนตร  ป]ญหา 7,000.00       นายทิพเนตร  ป]ญหา ตกลงราคาโดยอ'างอิงจาก บันทึกตกลงจ'าง เลขที่ 104/2559
รถยนต�บรรทุกขยะ การกําหนดราคากลาง ลว. 29 ก.พ.  2559

20 จ'างเหมาบริการพนักงานประจํา 7,000.00       7,000.00       ตกลงราคา นายมนตรี  คุ'มเหลEายูง 7,000.00       นายมนตรี  คุ'มเหลEายูง ตกลงราคาโดยอ'างอิงจาก บันทึกตกลงจ'าง เลขที่ 105/2559
รถยนต�บรรทุกขยะ การกําหนดราคากลาง ลว. 29 ก.พ.  2559

21 จ'างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต� 9,000.00       9,000.00       ตกลงราคา นายสุภาพ  ศรีอุEน 9,000.00       นายสุภาพ  ศรีอุEน ตกลงราคาโดยอ'างอิงจาก บันทึกตกลงจ'าง เลขที่ 106/2559
บรรทุกขยะ การกําหนดราคากลาง ลว. 29 ก.พ.  2559

22 จ'างเหมาบริการแมEบ'านดูแล 6,200.00       6,200.00       ตกลงราคา นางอุไรรัก  วัฒนะบุตร 6,200.00       นางอุไรรัก  วัฒนะบุตร ตกลงราคาโดยอ'างอิงจาก บันทึกตกลงจ'างเลขที่ 107/2559
ทําความสะอาดบริเวณสํานักงาน ราคาจัดซื้อหรือจ'างครั้งหลังสุด ลว. 29 ก.พ. 2559

ระยะเวลา 2 ปB งปม.

23 จ'างเหมาบริการผู'ดูแลรักษาทรัพย�สิน 5,400.00       5,400.00       ตกลงราคา นายอนงค�  ไชยวงษ� 5,400.00       ตกลงราคาโดยอ'างอิงจาก บันทึกตกลงจ'างเลขที่ 108/2559
และสถานที่ราชการ ศพด. บ'าน ราคาจัดซื้อหรือจ'างครั้งหลังสุด ลว. 29 ก.พ. 2559
หนองแขม ระยะเวลา 2 ปB งปม.

24 จ'างเหมาบริการผู'ดูแลรักษาทรัพย�สิน 5,400.00       5,400.00       ตกลงราคา นายกองพัน  สีหะครัง 5,400.00       นายกองพัน  สีหะครัง ตกลงราคาโดยอ'างอิงจาก บันทึกตกลงจ'างเลขที่ 109/2559
และสถานที่ราชการ ศพด. บ'าน ราคาจัดซื้อหรือจ'างครั้งหลังสุด ลว. 29 ก.พ. 2559
นาจาน ระยะเวลา 2 ปB งปม.

25 จ'างเหมาบริการผู'ปฏิบัติงาน 5,400.00       5,400.00       ตกลงราคา นายสุชาติ  ทองเรียง 5,400.00       ตกลงราคาโดยอ'างอิงจาก บันทึกตกลงจ'างเลขที่ 110/2559
การแพทย�ฉุกเฉิน (EMS) ราคาจัดซื้อหรือจ'างครั้งหลังสุด ลว. 29 ก.พ. 2559

ระยะเวลา 2 ปB งปม.

6,200.00                           

5,400.00                           

9,000.00                           

7,000.00                           

7,000.00                           

7,000.00                           

นายอนงค�  ไชยวงษ�

นายสุชาติ  ทองเรียง
5,400.00                           

5,400.00                           



หนาที่ 5 แบบ  ขสร. 1

วงเงินทีจะซื้อ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
หรือจ�าง ข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  กุมภาพันธ'  2559

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

องค'การบริหารส0วนตําบลแวงน�อย  อําเภอแวงน�อย  จังหวัดขอนแก0น
วันที่.............เดือน…มีนาคม.....พ.ศ. ....2559.....

ผู�ได�รับการคัดเลือก
ราคากลาง

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง
26 จ'างเหมาบริการผู'ปฏิบัติงาน 5,400.00       5,400.00       ตกลงราคา นายติ  จันทร�เขต 5,400.00       ตกลงราคาโดยอ'างอิงจาก บันทึกตกลงจ'างเลขที่ 111/2559

การแพทย�ฉุกเฉิน (EMS) ราคาจัดซื้อหรือจ'างครั้งหลังสุด ลว. 29 ก.พ. 2559
ระยะเวลา 2 ปB งปม.

27 จ'างเหมาบริการผู'ปฏิบัติงาน 5,400.00       5,400.00       ตกลงราคา นายกฤษดา  ทนเล 5,400.00       ตกลงราคาโดยอ'างอิงจาก บันทึกตกลงจ'างเลขที่ 112/2559
การแพทย�ฉุกเฉิน (EMS) ราคาจัดซื้อหรือจ'างครั้งหลังสุด ลว. 29 ก.พ. 2559

ระยะเวลา 2 ปB งปม.

28 จ'างเหมาบริการผู'ปฏิบัติงาน 5,400.00       5,400.00       ตกลงราคา นายสุทีป  ทาจันทร� 5,400.00       ตกลงราคาโดยอ'างอิงจาก บันทึกตกลงจ'างเลขที่ 113/2559
การแพทย�ฉุกเฉิน (EMS) ราคาจัดซื้อหรือจ'างครั้งหลังสุด ลว. 29 ก.พ. 2559

ระยะเวลา 2 ปB งปม.

29 จ'างเหมาบริการผู'ปฏิบัติงาน 5,200.00       5,200.00       ตกลงราคา นายสงEา  เชื้อกุดรู 5,200.00       นายสงEา  เชื้อกุดรู ตกลงราคาโดยอ'างอิงจาก บันทึกตกลงจ'างเลขที่ 114/2559
การแพทย�ฉุกเฉิน (EMS) ราคาจัดซื้อหรือจ'างครั้งหลังสุด ลว. 29 ก.พ. 2559

ระยะเวลา 2 ปB งปม.

30 จ'างเหมาบริการผู'ปฏิบัติงาน 5,200.00       5,200.00       ตกลงราคา นายวิเชียน  ดาเหล็ก 5,200.00       ตกลงราคาโดยอ'างอิงจาก บันทึกตกลงจ'างเลขที่ 115/2559

การแพทย�ฉุกเฉิน (EMS) ราคาจัดซื้อหรือจ'างครั้งหลังสุด ลว. 29 ก.พ. 2559
ระยะเวลา 2 ปB งปม.

31 จ'างเหมาบริการผู'ปฏิบัติงาน 5,200.00       5,200.00       ตกลงราคา นายณรงค�  นาอุดม 5,200.00       ตกลงราคาโดยอ'างอิงจาก บันทึกตกลงจ'างเลขที่ 116/2559
การแพทย�ฉุกเฉิน (EMS) ราคาจัดซื้อหรือจ'างครั้งหลังสุด ลว. 29 ก.พ. 2559

ระยะเวลา 2 ปB งปม.
5,200.00                           

5,200.00                           

นายณรงค�  นาอุดม

5,400.00                           

5,000.00                           

นายวิเชียน  ดาเหล็ก

นายติ  จันทร�เขต
5,400.00                           

นายกฤษดา  ทนเล
5,400.00                           

นายสุทีป  ทาจันทร�


