
ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

1 จดัซ้ือวสัดุเพื่อใชใ้นโครงการอบรมเชงิปฏิบัติ 11,160.00 11,160.00 เฉพาะเจาะจง ̶ ร้าน ส.พรชยั 11,160.00 ร้าน ส.พรชยั ตกลงราคาโดยอา้งองิจาก ใบส่ัง ซ้ือ

เพื่อให้ความรู้ในการป้องกนัโรค ฯ 11,160.00 ราคาตามท้องตลาด เลขที่ 19/2563
#REF! ลว 12 ม.ีค. 2563

2 จดัซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 2,260.00 2,260.00 เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านกติติรวมภัณฑ์ 2,260.00 ร้านกติติรวมภัณฑ์ ตกลงราคาโดยอา้งองิจาก ใบส่ัง ซ้ือ

เจลแอลกอฮอร์ส าหรับล้างมอื 2,260.00 ราคาตามท้องตลาด เลขที่ 20/2563

#REF! ลว 16 ม.ีค.2563

3 จดัซ้ือวสัดุเพื่อใชใ้นโครงการฝึกอบรมชดุ 8,800.00 8,800.00 เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านอาร์ทีเซอร์วสิ 8,800.00 ร้านอาร์ทีเซอร์วสิ ตกลงราคาโดยอา้งองิจาก ใบส่ัง ซ้ือ

ปฏิบัติการจติอาสาฯ 8,800.00 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 21/2563

#REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 16 ม.ีค. 2563

4 จดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใชใ้นงาน 17,600.00 17,600.00 เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านดับบิวเจมาร์เกต็ต้ิง 17,600.00 ร้านดับบิวเจมาร์เกต็ต้ิง ตกลงราคาโดยอา้งองิจาก ใบส่ัง ซ้ือ

กองคลัง จ านวน 3 รายการ 17,600.00 ราคากลาง  ICT เลขที่ 22/2563

#REF! ลว 16 ม.ีค. 2563

5 จดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใชใ้นงาน 49,600.00 49,600.00 เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านดับบิวเจมาร์เกต็ต้ิง 49,600.00 ร้านดับบิวเจมาร์เกต็ต้ิง ตกลงราคาโดยอา้งองิจาก ใบส่ัง ซ้ือ

ส านักปลัด จ านวน 4 รายการ 49,600.00 ราคากลาง  ICT เลขที่ 23/2563

#REF! ลว 16 ม.ีค. 2563

6 จดัซ้ือวสัดุเพื่อใชใ้นการจดัท าหน้ากาก 19,240.00 19,240.00 เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านกติติรวมภัณฑ์ 19,240.00 ร้านกติติรวมภัณฑ์ ตกลงราคาโดยอา้งองิจาก ใบส่ัง ซ้ือ

อนามยัแบบผ้า 19,240.00 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 24/2563

#REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 24 ม.ีค. 2563

7 จดัซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัวเพื่อใชท้ าความ 4,755.00 4,755.00 เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านทรัพยเ์จริญ 4,755.00 ร้านทรัพยเ์จริญ ตกลงราคาโดยอา้งองิจาก ใบส่ัง ซ้ือ

สะอาดฯ จ านวน 7 รายการ 4,755.00 ราคาตามท้องตลาด เลขที่ 25/2563

#REF! ลว 30 ม.ีค. 2563

8 จดัซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัวเพื่อใชใ้น 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านปราณีเฟอร์นิเจอร์ 3,800.00 ร้านปราณีเฟอร์นิเจอร์ ตกลงราคาโดยอา้งองิจาก ใบส่ัง ซ้ือ

อบต.ปอแดง จ านวน1 รายการ 3,800.00 ราคาตามท้องตลาด เลขที่ 26/2563

#REF! ลว 30 ม.ีค. 2563

9 จดัซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าเดือน เมษายน 2563 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านศิริจนัทร์พาณิชย์ 6,600.00 ร้านศิริจนัทร์พาณิชย์ ตกลงราคาโดยอา้งองิจาก ใบส่ัง ซ้ือ

6,600.00 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 27/2563

#REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ม.ีค. 2563

องค์การบริหารสว่นต าบลปอแดง  อ าเภอชนบท  จงัหวดัขอนแก่น

วนัที่…31..เดอืน…มีนาคม..พ.ศ. ....2563.....

ล าดบัที่ รายการ/ชื่อโครงการ งบประมาณ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง ผู้ซ้ือซอง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง



ล าดบัที่ รายการ/ชื่อโครงการ งบประมาณ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง ผู้ซ้ือซอง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

1 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ 22,350.00    22,350.00   เฉพาะเจาะจง - ร้านเดชาซัพพลาย 22,350.00    ร้านเดชาซัพพลาย ตกลงราคาโดยอา้งองิจาก ใบส่ัง จา้ง

ทะเบียน 84-5784 ขก 22,350.00                    ราคาตามท้องตลาด เลขที่ 33/2563

ลว 13 ม.ีค. 2563

2 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1,000.00     1,000.00     เฉพาะเจาะจง - ร้านด้ีดีคอมพิวเตอร์ 1,000.00     ร้านด้ีดีคอมพิวเตอร์ ตกลงราคาโดยอา้งองิจาก ใบส่ัง จา้ง

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ควบคุมสัญญาณอเิตอร์เน็ต 1,000.00                     ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 34/2563

ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 13 ม.ีค. 2563

3 จา้งเหมาบริการคนงานทั่วไป 7,000.00     7,000.00     เฉพาะเจาะจง - นางจารุวรรณ  ลีทอง 7,000.00     นางจารุวรรณ  ลีทอง ตกลงราคาโดยอา้งองิจาก ใบส่ัง จา้ง

7,000.00                     ราคาจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 35/2563

ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ม.ีค. 2563

4 จา้งเหมาบริการคนงานทั่วไป 42,000.00 42,000.00   เฉพาะเจาะจง - นายสุริยา  หนูตา 42,000.00    นายสุริยา  หนูตา ตกลงราคาโดยอา้งองิจาก ใบส่ัง จา้ง

งานด้านป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 42,000.00 ราคาจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 36/2563

ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ม.ีค. 2563

5 จา้งเหมาบริการคนงานทั่วไป 42,000.00 42,000.00   เฉพาะเจาะจง - นายด ารงค์  แอมโคก 42,000.00    นายด ารงค์  แอมโคก ตกลงราคาโดยอา้งองิจาก ใบส่ัง จา้ง

งานด้านป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 42,000.00 ราคาจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 37/2563

ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ม.ีค. 2563

6 จา้งเหมาบริการคนงานทั่วไป 42,000.00 42,000.00   เฉพาะเจาะจง - นายศราวธุ  สุนสุข 42,000.00    นายศราวธุ  สุนสุข ตกลงราคาโดยอา้งองิจาก ใบส่ัง จา้ง

งานด้านป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 42,000.00 ราคาจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 38/2563

ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ม.ีค. 2563

7 จา้งเหมาบริการคนงานทั่วไป 42,000.00 42,000.00   เฉพาะเจาะจง - นายธนวฒัน์  ตุติ 42,000.00    นายธนวฒัน์  ตุติ ตกลงราคาโดยอา้งองิจาก ใบส่ัง จา้ง

งานด้านป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 42,000.00 ราคาจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 39/2563

ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ม.ีค. 2563

8 จา้งเหมาบริการคนงานทั่วไป 42,000.00 42,000.00   เฉพาะเจาะจง - นายบดินทร์  นิลสูงเนิน 42,000.00    นายบดินทร์  นิลสูงเนิน ตกลงราคาโดยอา้งองิจาก ใบส่ัง จา้ง

งานด้านป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 42,000.00 ราคาจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 40/2563

ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ม.ีค. 2563

9 จา้งเหมาบริการคนงานทั่วไป 42,000.00 42,000.00   เฉพาะเจาะจง - นายสนิท โคตจตุัรัส 42,000.00    นายสนิท โคตจตุัรัส ตกลงราคาโดยอา้งองิจาก ใบส่ัง จา้ง

งานด้านป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 42,000.00 ราคาจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 41/2563
ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ม.ีค. 2563

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

องค์การบริหารสว่นต าบลปอแดง  อ าเภอชนบท  จงัหวดัขอนแก่น

วนัที่…31....เดอืน…มีนาคม...พ.ศ. ....2563.....



ล าดบัที่ รายการ/ชื่อโครงการ งบประมาณ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง ผู้ซ้ือซอง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

1 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบ้านหนองแวง 476,000.00 465,500.00 เฉพาะเจาะจง ̶ หจก.สวรรค์ส่งมาเกดิ 464,000.00  หจก.สวรรค์ส่งมาเกดิ ราคากลางงานกอ่สร้าง สัญญา จา้ง

ไปบ้านโนนสะอาด บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที 4 #REF! 464,000.00                  และเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2563

#REF! ลว 6  ม.ีค. 2563

#REF! #REF!

2 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายจากวดั 473,000.00 470,000.00 เฉพาะเจาะจง ̶ หจก.สวรรค์ส่งมาเกดิ 469,000.00  หจก.สวรรค์ส่งมาเกดิ ราคากลางงานกอ่สร้าง สัญญา จา้ง

สวา่งวงษ์ไปอตุ้ีม บ้านวงษ์สวา่ง หมู่ที่ 10 #REF! 469,000.00                  และเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2563

#REF! ลว 23 ม.ีค. 2563

#REF! #REF!

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก
รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ
ผู้ซ้ือซองล าดบัที่ รายการ/ชื่อโครงการ งบประมาณ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง

เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

องค์การบริหารสว่นต าบลปอแดง  อ าเภอชนบท  จงัหวดัขอนแก่น

วนัที่…31...เดอืน…มีนาคม...พ.ศ. ....2563....

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง



และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

10 จดัซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 6,600.00 6,600.00     ̶ ร้านศิริจนัทร์ 6,600.00     ร้านศิริจนัทร์ ตกลงราคาโดยอา้งองิจาก ใบส่ัง ซ้ือ

จ านวน 11 แห่ง #REF! 6,600.00                     ราคาตามท้องตลาด เลขที่ 60/2562

#REF! ลว 30 ส.ค. 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

ผู้ซ้ือซองล าดบัที่ รายการ/ชื่อโครงการ งบประมาณ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง







ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

9 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใชใ้นกองคลัง 8,920.00 8,920.00 เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านด้ีดีคอมพิวเตอร์ 8,920.00 ร้านด้ีดีคอมพิวเตอร์ ตกลงราคาโดยอา้งองิจาก ใบส่ัง ซ้ือ

8,920.00 ราคาตามท้องตลาด เลขที่ 59/2562

#REF! ลว 27 ส.ค. 2562

10 จดัซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 6,600.00 6,600.00     ̶ ร้านศิริจนัทร์ 6,600.00     ร้านศิริจนัทร์ ตกลงราคาโดยอา้งองิจาก ใบส่ัง ซ้ือ

จ านวน 11 แห่ง #REF! 6,600.00                     ราคาตามท้องตลาด เลขที่ 60/2562

#REF! ลว 30 ส.ค. 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง
ล าดบัที่ รายการ/ชื่อโครงการ งบประมาณ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง ผู้ซ้ือซอง


