
หนาที่ 1 แบบ  ขสร. 1

วงเงินทีจะซื้อ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
หรือจ�าง ข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

1 จัดซื้อวัสดุงานบ�านงานครัว 20,680.00     20,680.00     ตกลงราคา ร�านกิตติรวมภัณฑ" 20,680.00     ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
ศพด.บ�านนาจาน ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 76/2559

. ระยะเวลา 2 ป4 งปม. ลว. 2 ส.ค.  2559

2 โครงการซ5อมแซมห�องน้ําสํานักงาน 28,600.00     28,400.00     ตกลงราคา นายสุชาติ  ทองเรียง 26,000.00     ตกลงราคา อ�างอิงราคากลาง บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 240/2559
อบต. แวงน�อย และเป:นผู�มีเสนอราคาต่ําสุด ลว. 2 ส.ค.  2559

3 โครงการก5อสร�างถนน คสล. สายซอย 343,000.00    338,000.00    ตกลงราคา หจก.สวรรค"ส5งมาเกิด 337,000.00   ตกลงราคา อ�างอิงราคากลาง สัญญาจ�างเลขที่  55/2559
ปู@ตาเชื่อมถนนหนองรอบบ�านทาง และเป:นผู�มีเสนอราคาต่ําสุด ลว. 2 ส.ค.  2559
ด�านทิ้ศตะวันออก บ�านหนองแขม
หมู5ที่ 3

4 โครงการวางท5อระบายน้ํา 284,000.00    280,000.00    ตกลงราคา หจก.ไตรฟCา 279,000.00   ตกลงราคา อ�างอิงราคากลาง สัญญาจ�างเลขที่  56/2559
เข�าหนองแวงสุ5มจากหน�าโรงเรียน และเป:นผู�มีเสนอราคาต่ําสุด ลว. 4 ส.ค.  2559
บ�านหนองแขมอีโล-หนองแวงสุ5ม
บ�านหนองแขม หมู5ที่ 13

5 จ�างเหมาจัดทําปCายไวนิล โครงการ 5,500.00       5,500.00       ตกลงราคา ร�าน ช.โฆษณา 5,500.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง
"อบต.แวงน�อยร5วมแรงร5วมใจทํา ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 241/2559
ความดี" . ระยะเวลา 2 ป4 งปม. ลว. 8 ส.ค.  2559

6 จ�างเหมาจัดทําปCายไวนิล โครงการ 1,152.00       1,152.00       ตกลงราคา ร�าน ช.โฆษณา 1,152.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง
วันแม5แห5งชาติ ประจําป4 2559 ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 242/2559

. ระยะเวลา 2 ป4 งปม. ลว. 8 ส.ค.  2559

วันที่......5....เดือน…กันยายน.....พ.ศ. ....2559.....
ผู�ได�รับการคัดเลือก

ราคากลาง
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง

ร�านกิตติรวมภัณฑ"
20,680.00                          

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน สิงหาคม  2559

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

องค2การบริหารส3วนตําบลแวงน�อย  อําเภอแวงน�อย  จังหวัดขอนแก3น

นายสุชาติ  ทองเรียง
26,000.00                          

ร�าน ช.โฆษณา
5,500.00                           

ร�าน ช.โฆษณา
1,152.00                           

หจก.สวรรค"ส5งมาเกิด
337,000.00                        

หจก.ไตรฟCา
279,000.00                        



หนาที่ 2 แบบ  ขสร. 1

วงเงินทีจะซื้อ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
หรือจ�าง ข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

วันที่......5....เดือน…กันยายน.....พ.ศ. ....2559.....
ผู�ได�รับการคัดเลือก

ราคากลาง
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน สิงหาคม  2559

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

องค2การบริหารส3วนตําบลแวงน�อย  อําเภอแวงน�อย  จังหวัดขอนแก3น

7 จ�างเหมาจัดทําปCายไวนิล ประชาสัมพันธ" 2,320.00       2,320.00       ตกลงราคา ร�าน ช.โฆษณา 2,320.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง
ผลการดําเนินงาน ประจําป4 ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 243/2559
งบประมาณ 2559 . ระยะเวลา 2 ป4 งปม. ลว. 8 ส.ค.  2559

8 จัดซื้อเครื่องดื่ม โครงการ อบต.แวงน�อย 8,120.00       8,120.00       ตกลงราคา ร�านจําลองพาณิชย" 8,120.00       ตกลงราคา อ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
ร5วมแรงร5วมใจทําความดี ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่  77/2559
เฉลิมพระเกียรติฯ ระยะเวลา 2 ป4 งปม. ลว. 8 ส.ค.  2559

9 จัดซื้อวัสดุ โครงการวันแม5แห5งชาติ 5,244.00       5,244.00       ตกลงราคา ร�านกิตติรวมภัณฑ" 5,244.00       ตกลงราคา อ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
ประจําป4 2559 ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่  78/2559

ระยะเวลา 2 ป4 งปม. ลว. 8 ส.ค.  2559

10 จ�างเหมาบริการถ5ายเอกสารพร�อมเข�าเล5ม 6,734.00       6,734.00       ตกลงราคา ร�านตุLกLอปป4M 6,734.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง
ร5างข�อบัญญัติประจําป4 งปม. 2560 ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 244/2559
และประมาณการราคาค5าวัสดุฯ . ระยะเวลา 2 ป4 งปม. ลว. 10 ส.ค.  2559

11 โครงการซ5อมแซมถนนสาย 182,000.00    174,000.00    ตกลงราคา หจก.สวรรค"ส5งมาเกิด 173,000.00   ตกลงราคา อ�างอิงราคากลาง สัญญาจ�างเลขที่  57/2559
มิยาซาว5า บ�านหนองแขม และเป:นผู�มีเสนอราคาต่ําสุด ลว. 11 ส.ค.  2559
หมู5ที่ 13

12 โครงการซ5อมแซมถนนชํารุด 64,100.00     62,000.00     ตกลงราคา หจก.สวรรค"ส5งมาเกิด 61,000.00     ตกลงราคา อ�างอิงราคากลาง สัญญาจ�างเลขที่  58/2559
เป:นหลุมเป:นบ5อ เพื่อแก�ไขปNญหา และเป:นผู�มีเสนอราคาต่ําสุด ลว. 11 ส.ค.  2559
ความเดือดร�อนของประชาชน 3 สาย

ร�าน ช.โฆษณา
2,320.00                           

ร�านตุLกLอปป4M
6,734.00                           

ร�านจําลองพาณิชย"
8,120.00                           

ร�านกิตติรวมภัณฑ"
5,244.00                           

หจก.สวรรค"ส5งมาเกิด
173,000.00                        

หจก.สวรรค"ส5งมาเกิด
61,000.00                          



หนาที่ 3 แบบ  ขสร. 1

วงเงินทีจะซื้อ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
หรือจ�าง ข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

วันที่......5....เดือน…กันยายน.....พ.ศ. ....2559.....
ผู�ได�รับการคัดเลือก

ราคากลาง
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน สิงหาคม  2559

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

องค2การบริหารส3วนตําบลแวงน�อย  อําเภอแวงน�อย  จังหวัดขอนแก3น

13 จัดซื้อน้ํายาเคมีพ5นหมอกควันกําจัด 14,400.00     14,400.00     ตกลงราคา ร�านชัญญาพาณิชย" 14,400.00     ตกลงราคา อ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
ยุงลาย จํานวน 24 ขวด ราคาตามท�องตลาด เลขที่  79/2559

ลว. 15 ส.ค.  2559

14 จัดซื้อเครื่องดื่ม โครงการชุมชนต�นแบบ 9,780.00       9,780.00       ตกลงราคา ร�านจําลองพาณิชย" 9,780.00       ตกลงราคา อ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
ปลอดลูกน้ํายุงลาย ประจําป4 2559 . ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่  80/2559

ระยะเวลา 2 ป4 งปม. ลว. 15 ส.ค.  2559

15 จ�างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 3,600.00       3,600.00       ตกลงราคา นางอรทัย  สีหามาตย" 3,600.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง
พร�อมอาหารว5าง รับรองการ ราคาตามท�องตลาด เลขที่ 245/2559
ประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 3/2559 . ลว. 15 ส.ค.  2559

16 จ�างเหมาบริการอัดบรรจุผงเคมีแห�ง 12,000.00     12,000.00     ตกลงราคา ร�านชัญญาพาณิชย" 12,000.00     ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง
ถังดับเพลิง จํานวน 17 ถัง ราคาตามท�องตลาด เลขที่ 246/2559

. ลว. 17 ส.ค.  2559

17 จ�างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 3,600.00       3,600.00       ตกลงราคา นางอรทัย  สีหามาตย" 3,600.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง
พร�อมอาหารว5าง รับรองการประชุมสภา ราคาตามท�องตลาด เลขที่ 247/2559
สมัยวิสามัญที่ 3/2559 ครั้งที่ 2 . ลว. 15 ส.ค.  2559

18 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน สํานักงานปลัด 7,600.00       7,600.00       ตกลงราคา ร�านชัยภูมิกLอปป4Mแอนด"เซอร"วิส 7,600.00       ตกลงราคา อ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
ผงหมึกเครื่องถ5ายเอกสาร ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่  81/2559
จํานวน 2 กล5อง ระยะเวลา 2 ป4 งปม. ลว. 22 ส.ค.  2559

นางอรทัย  สีหามาตย"
3,600.00                           

ร�านชัญญาพาณิชย"
12,000.00                          

นางอรทัย  สีหามาตย"
3,600.00                           

ร�านชัยภูมิกLอปป4Mแอนด"เซอร"วิส
7,600.00                           

ร�านชัญญาพาณิชย"
14,400.00                          

ร�านจําลองพาณิชย"
9,780.00                           



หนาที่ 4 แบบ  ขสร. 1

วงเงินทีจะซื้อ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
หรือจ�าง ข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

วันที่......5....เดือน…กันยายน.....พ.ศ. ....2559.....
ผู�ได�รับการคัดเลือก

ราคากลาง
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน สิงหาคม  2559

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

องค2การบริหารส3วนตําบลแวงน�อย  อําเภอแวงน�อย  จังหวัดขอนแก3น

19 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ส5วนการศึกษา 3,240.00       3,240.00       ตกลงราคา ร�านกิตติรวมภัณฑ" 3,240.00       ตกลงราคา อ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
จํานวน 3  รายการ ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่  82/2559

ระยะเวลา 2 ป4 งปม. ลว. 22 ส.ค.  2559

20 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ส5วนการเกษตร 7,140.00       7,140.00       ตกลงราคา ร�านกิตติรวมภัณฑ" 7,140.00       ตกลงราคา อ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
จํานวน 13  รายการ ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่  83/2559

ระยะเวลา 2 ป4 งปม. ลว. 22 ส.ค.  2559

21 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร" ส5วนการศึกษาฯ 4,500.00       4,500.00       ตกลงราคา ร�านดีดีคอมพิวเตอร" 4,500.00       ตกลงราคา อ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
จํานวน 1 รายการ ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่  84/2559

ระยะเวลา 2 ป4 งปม. ลว. 22 ส.ค.  2559

22 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร" สํานักงานปลัด 8,400.00       8,400.00       ตกลงราคา ร�านดีดีคอมพิวเตอร" 8,400.00       ตกลงราคา อ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
จํานวน 3 รายการ ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่  85/2559

ระยะเวลา 2 ป4 งปม. ลว. 22 ส.ค.  2559

23 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร" สํานักงานปลัด 3,760.00       3,760.00       ตกลงราคา ร�านดีดีคอมพิวเตอร" 3,760.00       ตกลงราคา อ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
จํานวน 1 รายการ ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่  86/2559

ระยะเวลา 2 ป4 งปม. ลว. 24 ส.ค.  2559

24 จัดซื้อวัสดุไฟฟCา 4,554.00       4,554.00       ตกลงราคา ร�านนิเวชอุปกรณ"ไฟฟCา 4,554.00       ตกลงราคา อ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
จํานวน 6 รายการ ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่  87/2559

ระยะเวลา 2 ป4 งปม. ลว. 24 ส.ค.  2559

ร�านกิตติรวมภัณฑ"
3,240.00                           

ร�านกิตติรวมภัณฑ"
7,140.00                           

ร�านดีดีคอมพิวเตอร"
4,500.00                           

ร�านดีดีคอมพิวเตอร"
8,400.00                           

ร�านดีดีคอมพิวเตอร"
3,760.00                           

ร�านนิเวชอุปกรณ"ไฟฟCา
4,554.00                           



หนาที่ 5 แบบ  ขสร. 1

วงเงินทีจะซื้อ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
หรือจ�าง ข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

วันที่......5....เดือน…กันยายน.....พ.ศ. ....2559.....
ผู�ได�รับการคัดเลือก

ราคากลาง
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน สิงหาคม  2559

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

องค2การบริหารส3วนตําบลแวงน�อย  อําเภอแวงน�อย  จังหวัดขอนแก3น

25 จ�างเหมาซ5อมแซมรถยนต"บรรทุกน้ํา 1,550.00       1,550.00       ตกลงราคา นายอํานาจ  สิงมหาพรหม 1,550.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง
ซ5อมระบบเบรครถยนต" ราคาตามท�องตลาด เลขที่ 248/2559

. ลว. 24 ส.ค.  2559

26 จ�างเหมาซ5อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร" 400.00          400.00          ตกลงราคา ร�านดี๊ดีคอมพิวเตอร" 400.00         ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 249/2559
กองคลัง จํานวน  1 เครื่อง ราคาตามท�องตลาด ลว. 24 ส.ค.  2559

27 โครงการไถกลบขยะมูลฝอยสะสม 53,000.00     53,000.00     ตกลงราคา นายสมจิตร  ช5วยนา 49,000.00     ตกลงราคา อ�างอิงราคากลาง บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 250/2559
บ5อทิ้งขยะ อบต.แวงน�อย และเป:นผู�มีเสนอราคาต่ําสุด ลว. 24 ส.ค.  2559

28 จ�างเหมาจัดทําปCายไวนิล โครงการ 720.00          720.00          ตกลงราคา ร�าน ช.โฆษณา 720.00         ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง
ผลิตลูกปลาวัยอ5อนโดยใช�ชุดเพาะพันธุ" ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 251/2559
ปลาเคลื่อนที่ (Mobile hachery) . ระยะเวลา 2 ป4 งปม. ลว. 29 ส.ค.  2559

29 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร" ส5วนการเกษตร 1,200.00       1,200.00       ตกลงราคา ร�านดีดีคอมพิวเตอร" 1,200.00       ตกลงราคา อ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
จํานวน 1 รายการ ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่  88/2559

ระยะเวลา 2 ป4 งปม. ลว. 29 ส.ค.  2559

30 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร" กองคลัง 1,500.00       1,500.00       ตกลงราคา ร�านดีดีคอมพิวเตอร" 1,500.00       ตกลงราคา อ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
จํานวน 4 รายการ ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่  89/2559

ระยะเวลา 2 ป4 งปม. ลว. 29 ส.ค.  2559

31 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร" กองช5าง 1,200.00       1,200.00       ตกลงราคา ร�านดีดีคอมพิวเตอร" 1,200.00       ตกลงราคา อ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
จํานวน 1 รายการ ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่  90/2559

ระยะเวลา 2 ป4 งปม. ลว. 29 ส.ค.  2559

นายสมจิตร  ช5วยนา
49,000.00                          

ร�านดี๊ดีคอมพิวเตอร"
400.00                              

นายอํานาจ  สิงมหาพรหม
1,550.00                           

ร�าน ช.โฆษณา
720.00                              

ร�านดีดีคอมพิวเตอร"
1,200.00                           

ร�านดีดีคอมพิวเตอร"
1,500.00                           

ร�านดีดีคอมพิวเตอร"
1,200.00                           



หนาที่ 6 แบบ  ขสร. 1

วงเงินทีจะซื้อ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
หรือจ�าง ข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

วันที่......5....เดือน…กันยายน.....พ.ศ. ....2559.....
ผู�ได�รับการคัดเลือก

ราคากลาง
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน สิงหาคม  2559

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

องค2การบริหารส3วนตําบลแวงน�อย  อําเภอแวงน�อย  จังหวัดขอนแก3น

32 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน สํานักปลัด 10,680.00     10,680.00     ตกลงราคา ร�านกิตติรวมภัณฑ" 10,680.00     ตกลงราคา อ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
จํานวน 14 รายการ ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่  91/2559

ระยะเวลา 2 ป4 งปม. ลว. 30 ส.ค.  2559

33 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ"โครงการผลิต 6,800.00       6,800.00       ตกลงราคา ร�านจําลอง 2 6,800.00       ตกลงราคา อ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
ลูกปลาวัยอ5อนโดยการใช�ชุด ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่  92/2559
เพาะพันธุ"ปลาเคลื่อนที่ ระยะเวลา 2 ป4 งปม. ลว. 30 ส.ค.  2559
(Mobile hatchery)

34 จ�างเหมาบริการแม5บ�านดูแล 6,200.00       6,200.00       ตกลงราคา นางอุไรรัก  วัฒนะบุตร 6,200.00       นางอุไรรัก  วัฒนะบุตร ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง
ทําความสะอาดบริเวณสํานักงาน ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 252/2559

ระยะเวลา 2 ป4 งปม. ลว. 31 ส.ค.  2559

35 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 253/2559
หนองแขม ระยะเวลา 2 ป4 งปม. ลว. 31 ส.ค.  2559

36 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 254/2559
นาจาน ระยะเวลา 2 ป4 งปม. ลว. 31 ส.ค.  2559

37 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 255/2559

ระยะเวลา 2 ป4 งปม. ลว. 31 ส.ค.  2559

5,400.00                           

5,400.00                           

นายณรงค"  นาอุดม
4,000.00                           

6,200.00                           

นายอนงค"  ไชยวงษ"

ร�านกิตติรวมภัณฑ"
10,680.00                          

ร�านจําลอง 2
6,800.00                           



หนาที่ 7 แบบ  ขสร. 1

วงเงินทีจะซื้อ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
หรือจ�าง ข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

วันที่......5....เดือน…กันยายน.....พ.ศ. ....2559.....
ผู�ได�รับการคัดเลือก

ราคากลาง
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน สิงหาคม  2559

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

องค2การบริหารส3วนตําบลแวงน�อย  อําเภอแวงน�อย  จังหวัดขอนแก3น

38 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 256/2559

ระยะเวลา 2 ป4 งปม. ลว. 31 ส.ค.  2559

39 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 257/2559

ระยะเวลา 2 ป4 งปม. ลว. 31 ส.ค.  2559

40 จ�างเหมาบริการผู�ปฏิบัติงาน 4,000.00       4,000.00       ตกลงราคา นายสง5า  เชื้อกุดรู 4,000.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง
การแพทย"ฉุกเฉิน (EMS) ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 258/2559

ระยะเวลา 2 ป4 งปม. ลว. 31 ส.ค.  2559

41 จ�างเหมาบริการผู�ปฏิบัติงาน 4,000.00       4,000.00       ตกลงราคา นายบุญเลิศ  ฝ@ายจันทร" 4,000.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง
การแพทย"ฉุกเฉิน (EMS) ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 259/2559

ระยะเวลา 2 ป4 งปม. ลว. 31 ส.ค.  2559

42 จ�างเหมาบริการผู�ปฏิบัติงาน 4,000.00       4,000.00       ตกลงราคา นายสุชาติ  ทองเรียง 4,000.00       นายสุชาติ  ทองเรียง ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง
การแพทย"ฉุกเฉิน (EMS) ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 260/2559

ระยะเวลา 2 ป4 งปม. ลว. 31 ส.ค.  2559

43 จ�างเหมาบริการผู�ปฏิบัติงาน 4,000.00       4,000.00       ตกลงราคา นายดุลย"  แสนลํา 4,000.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง

การแพทย"ฉุกเฉิน (EMS) ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 261/2559
ระยะเวลา 2 ป4 งปม. ลว. 31 ส.ค.  2559

นายบุญเลิศ  ฝ@ายจันทร"
4,000.00                           

4,000.00                           

4,000.00                           

นายดุลย"  แสนลํา

4,000.00                           

4,000.00                           

นายสมิต  ประเสิรฐสังค"
4,000.00                           

นายสง5า  เชื้อกุดรู

นายวิเชียน  ดาเหล็ก



หนาที่ 8 แบบ  ขสร. 1

วงเงินทีจะซื้อ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
หรือจ�าง ข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

วันที่......5....เดือน…กันยายน.....พ.ศ. ....2559.....
ผู�ได�รับการคัดเลือก

ราคากลาง
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน สิงหาคม  2559

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

องค2การบริหารส3วนตําบลแวงน�อย  อําเภอแวงน�อย  จังหวัดขอนแก3น

44 จ�างเหมาบริการผู�ปฏิบัติงาน 4,000.00       4,000.00       ตกลงราคา นายติ  จันทร"เขต 4,000.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง
การแพทย"ฉุกเฉิน (EMS) ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 262/2559

ระยะเวลา 2 ป4 งปม. ลว. 31 ส.ค.  2559

45 จ�างเหมาบริการผู�ปฏิบัติงาน 4,000.00       4,000.00       ตกลงราคา นายกฤษดา  ทนเล 4,000.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง
การแพทย"ฉุกเฉิน (EMS) ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 263/2559

ระยะเวลา 2 ป4 งปม. ลว. 31 ส.ค.  2559

46 จ�างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต" 9,000.00       9,000.00       ตกลงราคา นายสุภาพ  ศรีอุ5น 9,000.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง
บรรทุกขยะ ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 264/2559

. ระยะเวลา 2 ป4 งปม. ลว. 31 ส.ค.  2559

47 จ�างเหมาบริการพนักงานประจํา 7,000.00       7,000.00       ตกลงราคา นายขวัญชัย  สุขกําเนิด 7,000.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง
รถยนต"บรรทุกขยะ ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 265/2559

ระยะเวลา 2 ป4 งปม. ลว. 31 ส.ค.  2559

48 จ�างเหมาบริการพนักงานประจํา 7,000.00       7,000.00       ตกลงราคา นายทิพเนตร  ปNญหา 7,000.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง
รถยนต"บรรทุกขยะ ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 266/2559

ระยะเวลา 2 ป4 งปม. ลว. 31 ส.ค.  2559

49 จ�างเหมาบริการพนักงานประจํา 7,000.00       7,000.00       ตกลงราคา นายมนตรี  คุ�มเหล5ายูง 7,000.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง
รถยนต"บรรทุกขยะ ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 267/2559

. ระยะเวลา 2 ป4 งปม. ลว. 31 ส.ค.  2559

นายมนตรี  คุ�มเหล5ายูง
7,000.00                           

นายสุภาพ  ศรีอุ5น

4,000.00                           

7,000.00                           

นายทิพเนตร  ปNญหา

9,000.00                           

7,000.00                           

นายขวัญชัย  สุขกําเนิด

นายติ  จันทร"เขต
4,000.00                           

นายกฤษดา  ทนเล


