
หนาที่ 1 แบบ  ขสร. 1

วงเงินทีจะซื้อ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
หรือจ�าง ข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

1 จัดซื้อยางมะตอยสําเร็จรูป 60,000.00     60,000.00     ตกลงราคา ร�านบิ๊กมิกซ# 60,000.00     ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
ขนาดบรรจุ 20 kg./ถุง ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 70/2559
จํานวน  500  ถุง . ระยะเวลา 2 ป5 งปม. ลว. 5 ก.ค.  2559

2 โครงการก6อสร�างถนน คสล. สาย 363,000.00    360,000.00    ตกลงราคา หจก.สวรรค#ส6งมาเกิด 359,000.00   ตกลงราคา อ�างอิงราคากลาง สัญญาจ�างเลขที่  50/2559
ศิลาอาสน#-บ�านโนนศิลา และเป<นผู�มีเสนอราคาต่ําสุด ลว. 7 ก.ค.  2559
หมู6ที่ 9

3 โครงการวางท6อระบายน้ํา 70,000.00     69,000.00     ตกลงราคา หจก.ไตรฟ@า 68,000.00     ตกลงราคา อ�างอิงราคากลาง สัญญาจ�างเลขที่  51/2559
เข�าหนองแขมต6อจากท6อเดิมเข�า และเป<นผู�มีเสนอราคาต่ําสุด ลว. 8 ก.ค.  2559
หนองแขม บ�านหนองแขม หมู6 3

4 โครงการก6อสร�างรางระบายน้ํา 156,000.00    156,000.00    ตกลงราคา หจก.ไตรฟ@า 155,000.00   ตกลงราคา อ�างอิงราคากลาง สัญญาจ�างเลขที่  52/2559
ภายในหมู6บ�าน ซอยบ�านครูสมพงษ# และเป<นผู�มีเสนอราคาต่ําสุด ลว. 8 ก.ค.  2559
บ�านหนองแขม หมู6 13

5 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน กองคลัง 9,972.00       9,972.00       ตกลงราคา ร�านกิตติรวมภัณฑ# 9,972.00       ตกลงราคา อ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
จํานวน  9  รายการ ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 71/2559

ระยะเวลา 2 ป5 งปม. ลว. 11 ก.ค.  2559

6 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน สํานักงานปลัด 18,160.00     18,160.00     ตกลงราคา ร�านกิตติรวมภัณฑ# 18,160.00     ตกลงราคา อ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
จํานวน  12  รายการ ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่  72/2559

ระยะเวลา 2 ป5 งปม. ลว. 11 ก.ค.  2559

7 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร# สํานักงานปลัด 3,760.00       3,760.00       ตกลงราคา ร�านเมืองพลคอมพิวเตอร# 3,760.00       ตกลงราคา อ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
จํานวน  1  รายการ ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่  73/2559

ระยะเวลา 2 ป5 งปม. ลว. 13 ก.ค.  2559

วันที่......4....เดือน…สิงหาคม.....พ.ศ. ....2559.....
ผู�ได�รับการคัดเลือก

ร�านกิตติรวมภัณฑ#
18,160.00                          

ราคากลาง
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง

ร�านบิ๊กมิกซ#
60,000.00                          

ร�านกิตติรวมภัณฑ#
9,972.00                           

หจก.ไตรฟ@า
155,000.00                        

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน เมษายน  2559

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

องค4การบริหารส5วนตําบลแวงน�อย  อําเภอแวงน�อย  จังหวัดขอนแก5น

หจก.สวรรค#ส6งมาเกิด
359,000.00                        

หจก.ไตรฟ@า
68,000.00                          

ร�านเมืองพลคอมพิวเตอร#
3,760.00                           



หนาที่ 2 แบบ  ขสร. 1

วงเงินทีจะซื้อ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
หรือจ�าง ข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

วันที่......4....เดือน…สิงหาคม.....พ.ศ. ....2559.....
ผู�ได�รับการคัดเลือก

ราคากลาง
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน เมษายน  2559

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

องค4การบริหารส5วนตําบลแวงน�อย  อําเภอแวงน�อย  จังหวัดขอนแก5น

8 จ�างเหมาซ6อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร# 3,850.00       3,850.00       ตกลงราคา ร�านเมืองพลคอมพิวเตอร# 3,850.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง
สํานักงานปลัด 1 เครื่อง ราคาตามท�องตลาด เลขที่ 218/2559

. ลว. 13 ก.ค.  2559

9 จ�างเหมาซ6อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร# 650.00          650.00          ตกลงราคา ร�านเมืองพลคอมพิวเตอร# 650.00         ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง
กองช6าง 1 เครื่อง ราคาตามท�องตลาด เลขที่ 219/2559

. ลว. 13 ก.ค.  2559

10 โครงการก6อสร�างถนน คสล. สาย 363,000.00    360,000.00    ตกลงราคา หจก.สวรรค#ส6งมาเกิด 359,000.00   ตกลงราคา อ�างอิงราคากลาง สัญญาจ�างเลขที่  53/2559
ทางเข�าหมู6บ�าน-ถนนศรีเมืองน้ําซับ และเป<นผู�มีเสนอราคาต่ําสุด ลว. 13 ก.ค.  2559
บ�านปJาเป@ง หมู6ที่ 8

11 จัดซื้อวัสดุงานบ�านงานครัว 18,715.00     18,715.00     ตกลงราคา ร�านกิตติรวมภัณฑ# 18,715.00     ตกลงราคา อ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
ส6วนการศึกษาฯ จํานวน 17 รายการ ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่  74/2559

ระยะเวลา 2 ป5 งปม. ลว. 25 ก.ค.  2559

12 โครงการเคลือบซีลถนนแอสฟLลติก 451,000.00    448,000.00    ตกลงราคา ร�าน ธ.วิศวกรรม 418,000.00   ตกลงราคา อ�างอิงราคากลาง สัญญาจ�างเลขที่  54/2559
คอนกรีตสายกลางบ�าน บ�านกุดรู และเป<นผู�มีเสนอราคาต่ําสุด ลว. 25 ก.ค.  2559
หมู6ที่ 4

13 จัดซื้อวัสดุ โครงการชุมชนต�นแบบ 3,100.00       3,100.00       ตกลงราคา ร�านกิตติรวมภัณฑ# 3,100.00       ตกลงราคา อ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
ปลอดลูกน้ํายุงลาย ประจําป5 2559 ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่  75/2559

ระยะเวลา 2 ป5 งปม. ลว. 27 ก.ค.  2559

14 จ�างเหมาบริการจัดทําป@ายไวนิล 10,720.00     10,720.00     ตกลงราคา ร�าน ช. โฆษณา 10,720.00     ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง
โครงการชุมชนต�นแบบปลอดลูกน้ํา ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 220/2559
ยุงลาย ประจําป5 2559 ระยะเวลา 2 ป5 งปม. ลว. 27 ก.ค.  2559

ร�านกิตติรวมภัณฑ#
18,715.00                          

ร�านกิตติรวมภัณฑ#
3,100.00                           

ร�านเมืองพลคอมพิวเตอร#
3,850.00                           

ร�านเมืองพลคอมพิวเตอร#
650.00                              

หจก.สวรรค#ส6งมาเกิด
359,000.00                        

ร�าน ธ.วิศวกรรม
418,000.00                        

ร�าน ช. โฆษณา
10,720.00                          



หนาที่ 3 แบบ  ขสร. 1

วงเงินทีจะซื้อ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
หรือจ�าง ข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

วันที่......4....เดือน…สิงหาคม.....พ.ศ. ....2559.....
ผู�ได�รับการคัดเลือก

ราคากลาง
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน เมษายน  2559

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

องค4การบริหารส5วนตําบลแวงน�อย  อําเภอแวงน�อย  จังหวัดขอนแก5น

15 จ�างเหมาบริการถ6ายเอกสาร 1,000.00       1,000.00       ตกลงราคา ร�านกิตติรวมภัณฑ# 1,000.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง
โครงการชุมชนต�นแบบปลอดลูกน้ํา ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 221/2559
ยุงลาย ประจําป5 2559 ระยะเวลา 2 ป5 งปม. ลว. 27 ก.ค.  2559

16 จ�างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร�อมอาหารว6าง8,000.00       8,000.00       ตกลงราคา นางอรทัย  สีหามาตย# 8,000.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง
โครงการชุมชนต�นแบบปลอดลูกน้ํา ราคาตามท�องตลดาด เลขที่ 222/2559
ยุงลาย ประจําป5 2559 ลว. 28 ก.ค.  2559

17 จ�างเหมาซ6อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร# 650.00          650.00          ตกลงราคา ร�านดี๊ดีคอมพิวเตอร# 650.00         ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง
กองช6าง จํานวน 1 เครื่อง ราคาตามท�องตลาด เลขที่ 223/2559

. ลว. 28 ก.ค.  2559
18 จ�างเหมาบริการแม6บ�านดูแล 6,200.00       6,200.00       ตกลงราคา นางอุไรรัก  วัฒนะบุตร 6,200.00       นางอุไรรัก  วัฒนะบุตร ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง

ทําความสะอาดบริเวณสํานักงาน ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 224/2559
ระยะเวลา 2 ป5 งปม. ลว. 29 ก.ค.  2559

19 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 225/2559
หนองแขม ระยะเวลา 2 ป5 งปม. ลว. 29 ก.ค.  2559

20 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 226/2559
นาจาน ระยะเวลา 2 ป5 งปม. ลว. 29 ก.ค.  2559

21 จ�างเหมาบริการผู�ปฏิบัติงาน 4,200.00       4,200.00       ตกลงราคา นายณรงค#  นาอุดม 4,200.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง
การแพทย#ฉุกเฉิน (EMS) ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 227/2559

ระยะเวลา 2 ป5 งปม. ลว. 29 ก.ค.  2559

6,200.00                           

นายอนงค#  ไชยวงษ#

นายณรงค#  นาอุดม

5,400.00                           

5,400.00                           

4,200.00                           

ร�านกิตติรวมภัณฑ#
1,000.00                           

นางอรทัย  สีหามาตย#
8,000.00                           

ร�านดี๊ดีคอมพิวเตอร#
650.00                              



หนาที่ 4 แบบ  ขสร. 1

วงเงินทีจะซื้อ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
หรือจ�าง ข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

วันที่......4....เดือน…สิงหาคม.....พ.ศ. ....2559.....
ผู�ได�รับการคัดเลือก

ราคากลาง
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน เมษายน  2559

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

องค4การบริหารส5วนตําบลแวงน�อย  อําเภอแวงน�อย  จังหวัดขอนแก5น

22 จ�างเหมาบริการผู�ปฏิบัติงาน 4,200.00       4,200.00       ตกลงราคา นายวิเชียน  ดาเหล็ก 4,200.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง
การแพทย#ฉุกเฉิน (EMS) ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 228/2559

ระยะเวลา 2 ป5 งปม. ลว. 29 ก.ค.  2559
23 จ�างเหมาบริการผู�ปฏิบัติงาน 4,200.00       4,200.00       ตกลงราคา นายสมิต  ประเสิรฐสังค# 4,200.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง

การแพทย#ฉุกเฉิน (EMS) ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 229/2559
ระยะเวลา 2 ป5 งปม. ลว. 29 ก.ค.  2559

24 จ�างเหมาบริการผู�ปฏิบัติงาน 4,200.00       4,200.00       ตกลงราคา นายสง6า  เชื้อกุดรู 4,200.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง
การแพทย#ฉุกเฉิน (EMS) ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 230/2559

ระยะเวลา 2 ป5 งปม. ลว. 29 ก.ค.  2559

25 จ�างเหมาบริการผู�ปฏิบัติงาน 4,200.00       4,200.00       ตกลงราคา นายสุชาติ  ทองเรียง 4,200.00       นายสุชาติ  ทองเรียง ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง
การแพทย#ฉุกเฉิน (EMS) ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 231/2559

ระยะเวลา 2 ป5 งปม. ลว. 29 ก.ค.  2559

26 จ�างเหมาบริการผู�ปฏิบัติงาน 4,200.00       4,200.00       ตกลงราคา นายดุลย#  แสนลํา 4,200.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง

การแพทย#ฉุกเฉิน (EMS) ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 232/2559
ระยะเวลา 2 ป5 งปม. ลว. 29 ก.ค.  2559

27 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 233/2559

ระยะเวลา 2 ป5 งปม. ลว. 29 ก.ค.  2559

28 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 234/2559

ระยะเวลา 2 ป5 งปม. ลว. 29 ก.ค.  2559

4,000.00                           

นายกฤษดา  ทนเล
4,000.00                           

4,200.00                           

นายดุลย#  แสนลํา

4,200.00                           

นายติ  จันทร#เขต

4,200.00                           

4,200.00                           

นายสมิต  ประเสิรฐสังค#
4,200.00                           

นายสง6า  เชื้อกุดรู

นายวิเชียน  ดาเหล็ก



หนาที่ 5 แบบ  ขสร. 1

วงเงินทีจะซื้อ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
หรือจ�าง ข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

วันที่......4....เดือน…สิงหาคม.....พ.ศ. ....2559.....
ผู�ได�รับการคัดเลือก

ราคากลาง
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน เมษายน  2559

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

องค4การบริหารส5วนตําบลแวงน�อย  อําเภอแวงน�อย  จังหวัดขอนแก5น

29 จ�างเหมาบริการผู�ปฏิบัติงาน 4,000.00       4,000.00       ตกลงราคา นายบุญเลิศ  ฝJายจันทร# 4,000.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง
การแพทย#ฉุกเฉิน (EMS) ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 235/2559

ระยะเวลา 2 ป5 งปม. ลว. 29 ก.ค.  2559

30 จ�างเหมาบริการพนักงานประจํา 7,000.00       7,000.00       ตกลงราคา นายขวัญชัย  สุขกําเนิด 7,000.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง
รถยนต#บรรทุกขยะ ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 236/2559

ระยะเวลา 2 ป5 งปม. ลว. 29 ก.ค.  2559

31 จ�างเหมาบริการพนักงานประจํา 7,000.00       7,000.00       ตกลงราคา นายทิพเนตร  ปLญหา 7,000.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง
รถยนต#บรรทุกขยะ ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 237/2559

ระยะเวลา 2 ป5 งปม. ลว. 29 ก.ค.  2559

32 จ�างเหมาบริการพนักงานประจํา 7,000.00       7,000.00       ตกลงราคา นายมนตรี  คุ�มเหล6ายูง 7,000.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง
รถยนต#บรรทุกขยะ ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 238/2559

. ระยะเวลา 2 ป5 งปม. ลว. 29 ก.ค.  2559

33 จ�างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต# 9,000.00       9,000.00       ตกลงราคา นายสุภาพ  ศรีอุ6น 9,000.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง
บรรทุกขยะ ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 239/2559

. ระยะเวลา 2 ป5 งปม. ลว. 29 ก.ค.  2559
9,000.00                           

7,000.00                           

นายมนตรี  คุ�มเหล6ายูง
7,000.00                           

นายสุภาพ  ศรีอุ6น

4,000.00                           

นายขวัญชัย  สุขกําเนิด
7,000.00                           

นายทิพเนตร  ปLญหา

นายบุญเลิศ  ฝJายจันทร#


