
ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

1 จดัซ้ือหนังสือพิมพ์ 6,820.00 6,820.00 เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านศิริจนัทร์ 6,820.00 ร้านศิริจนัทร์ ตกลงราคาโดยอา้งองิจาก ใบส่ัง ซ้ือ

6,820.00                     ราคาตามท้องตลาด เลขที่ 1/2564

ลว 1   ต.ค. 63
#REF!

เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

องค์การบริหารสว่นต าบลปอแดง  อ าเภอชนบท  จงัหวดัขอนแก่น

วนัที่…30...เดอืน…ตลุาคม..พ.ศ. ....2563.....

ล าดบัที่ รายการ/ชื่อโครงการ งบประมาณ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง ผู้ซ้ือซอง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ



ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

องค์การบริหารสว่นต าบลปอแดง  อ าเภอชนบท  จงัหวดัขอนแก่น

วนัที่…30...เดอืน…ตลุาคม..พ.ศ. ....2563.....

ล าดบัที่ รายการ/ชื่อโครงการ งบประมาณ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง ผู้ซ้ือซอง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 จา้งเหมาบริการคนงานทั่วไปปฏิบัติงานด้านป้องกนั 42,000.00    42,000.00   เฉพาะเจาะจง - นายศราวธุ  สุนสุข 42,000.00    นายศราวธุ  สุนสุข ตกลงราคาโดยอา้งองิจาก ใบส่ัง จา้ง

และบรรเทาสาธารณภัย ประจ าปีงบประมาณ 42,000.00                    ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 1/2564

2564 ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 1 ต.ค. 63

2 จา้งเหมาบริการคนงานทั่วไปปฏิบัติงานด้านป้องกนั 42,000.00    42,000.00   เฉพาะเจาะจง - นายบดินทร์ นิลสูงเนิน 42,000.00    นายบดินทร์ นิลสูงเนิน ตกลงราคาโดยอา้งองิจาก ใบส่ัง จา้ง

และบรรเทาสาธารณภัย ประจ าปีงบประมาณ 42,000.00                    ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 2/2564

2564 ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 1 ต.ค. 63

3 จา้งเหมาบริการคนงานทั่วไปปฏิบัติงานด้านป้องกนั 42,000.00    42,000.00   เฉพาะเจาะจง - นายสนิท  โคตรจตุัรัส 42,000.00    นายสนิท  โคตรจตุัรัส ตกลงราคาโดยอา้งองิจาก ใบส่ัง จา้ง

และบรรเทาสาธารณภัย ประจ าปีงบประมาณ 42,000.00                    ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 3/2564

2564 ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 1 ต.ค. 63

4 จา้งเหมาบริการคนงานทั่วไปปฏิบัติงานด้านป้องกนั 42,000.00    42,000.00   เฉพาะเจาะจง - นายด ารงค์  แอมโคก 42,000.00    นายด ารงค์  แอมโคก ตกลงราคาโดยอา้งองิจาก ใบส่ัง จา้ง

และบรรเทาสาธารณภัย ประจ าปีงบประมาณ 42,000.00                    ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 4/2564

2564 ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 1 ต.ค. 63

5 จา้งเหมาบริการคนงานทั่วไปปฏิบัติงานด้านป้องกนั 42,000.00    42,000.00   เฉพาะเจาะจง - นายทว ี พรมวะ 42,000.00    นายทว ี พรมวะ ตกลงราคาโดยอา้งองิจาก ใบส่ัง จา้ง

และบรรเทาสาธารณภัย ประจ าปีงบประมาณ 42,000.00                    ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 5/2564

2564 ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 1 ต.ค. 63

6 จา้งเหมาบริการคนงานทั่วไปปฏิบัติงานด้านป้องกนั 42,000.00    42,000.00   เฉพาะเจาะจง - นายสุริยา  หนูตา 42,000.00    นายสุริยา  หนูตา ตกลงราคาโดยอา้งองิจาก ใบส่ัง จา้ง

และบรรเทาสาธารณภัย ประจ าปีงบประมาณ 42,000.00                    ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 6/2564

2564 ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 1 ต.ค. 63

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

และบรรเทาสาธารณภัย ประจ าปีงบประมาณ 42,000.00                    ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 7/2564

2564 ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 1 ต.ค. 63

8 จา้งเหมาบริการคนงานทั่วไปปฏิบัติงานด้านป้องกนั 42,000.00    42,000.00   เฉพาะเจาะจง - นายโกสินทร์  ไชยบุรี 42,000.00    นายโกสินทร์  ไชยบุรี ตกลงราคาโดยอา้งองิจาก ใบส่ัง จา้ง

และบรรเทาสาธารณภัย ประจ าปีงบประมาณ 42,000.00                    ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 8/2564

2564 ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 1 ต.ค. 63

9 จา้งเหมาบริการคนงานทั่วไปปฏิบัติงานขบัรถ 42,000.00    42,000.00   เฉพาะเจาะจง - นายปิยะเชษฐ์  สอยโฮ้ 42,000.00    นายปิยะเชษฐ์  สอยโฮ้ ตกลงราคาโดยอา้งองิจาก ใบส่ัง จา้ง

บรรทุกขยะ ประจ าปีงบประมาณ 2564 42,000.00                    ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 9/2564

ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 1 ต.ค. 63

10 จา้งเหมาบริการคนงานทั่วไปปฏิบัติงานประจ ารถ 42,000.00    42,000.00   เฉพาะเจาะจง - นายชยักมล  เนียมสา 42,000.00    นายชยักมล  เนียมสา ตกลงราคาโดยอา้งองิจาก ใบส่ัง จา้ง



ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

องค์การบริหารสว่นต าบลปอแดง  อ าเภอชนบท  จงัหวดัขอนแก่น

วนัที่…30...เดอืน…ตลุาคม..พ.ศ. ....2563.....

ล าดบัที่ รายการ/ชื่อโครงการ งบประมาณ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง ผู้ซ้ือซอง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

บรรทุกขยะ ประจ าปีงบประมาณ 2564 42,000.00                    ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 10/2564

ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 1 ต.ค. 63

11 จา้งเหมาบริการคนงานทั่วไปปฏิบัติงานประจ ารถ 42,000.00    42,000.00   เฉพาะเจาะจง - นายเหมโสฬล  คุ้มบุ่งค้า 42,000.00    นายเหมโสฬล  คุ้มบุ่งค้า ตกลงราคาโดยอา้งองิจาก ใบส่ัง จา้ง

บรรทุกขยะ ประจ าปีงบประมาณ 2564 42,000.00                    ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 11/2564

ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 1 ต.ค. 63

12 จา้งเหมาบริการคนงานทั่วไปปฏิบัติงานประจ ารถ 42,000.00    42,000.00   เฉพาะเจาะจง - นายสุทัศน์  ลีทอง 42,000.00    นายสุทัศน์  ลีทอง ตกลงราคาโดยอา้งองิจาก ใบส่ัง จา้ง

บรรทุกขยะ ประจ าปีงบประมาณ 2564 42,000.00                    ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 12/2564

ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 1 ต.ค. 63

13 จา้งเหมาบริการคนงานทั่วไปปฏิบัติงานบันทึก 42,000.00    42,000.00   เฉพาะเจาะจง - นางภควดี  วรดี 42,000.00    นางภควดี  วรดี ตกลงราคาโดยอา้งองิจาก ใบส่ัง จา้ง

ขอ้มลู (ชา่ง.) ประจ าปีงบประมาณ 2564 42,000.00                    ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 13/2564

ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 1 ต.ค. 63

14 จา้งเหมาบริการคนงานทั่วไปปฏิบัติงานบันทึก 42,000.00    42,000.00   เฉพาะเจาะจง - นางสาวนาถอนงค์ เฉดิรัศมี 42,000.00    นางสาวนาถอนงค์ เฉดิรัศมี ตกลงราคาโดยอา้งองิจาก ใบส่ัง จา้ง

ขอ้มลู (สป.) ประจ าปีงบประมาณ 2564 42,000.00                    ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 14/2564

ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 1 ต.ค. 63

15 จา้งเหมาบริการคนงานทั่วไปปฏิบัติงานท าความ 33,000.00    33,000.00   เฉพาะเจาะจง - นางสาวค าปอน  ไชยมาลา 33,000.00    นางสาวค าปอน  ไชยมาลา ตกลงราคาโดยอา้งองิจาก ใบส่ัง จา้ง

สะอาดภายในอาคารส านักงาน ประจ าปีงบ 33,000.00                    ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 15/2564

ประมาณ  2564 ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 1 ต.ค. 63

16 จา้งเหมาบริการคนงานทั่วไปปฏิบัติงานท าความ 42,000.00    42,000.00   เฉพาะเจาะจง - นายวมิล  ยยตะโคตร 42,000.00    นายวมิล  ยยตะโคตร ตกลงราคาโดยอา้งองิจาก ใบส่ัง จา้ง

สะอาดภายรอบบริเวณอาคารส านักงาน 42,000.00                    ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 16/2564

ประจ าปีงบประมาณ  2564 ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 1 ต.ค. 63

17 จา้งเหมาบริการคนงานทั่วไปปฏิบัติงานซ่อมแซม 42,000.00    42,000.00   เฉพาะเจาะจง - นายเกยีรติชยั ตุติ 42,000.00    นายเกยีรติชยั ตุติ ตกลงราคาโดยอา้งองิจาก ใบส่ัง จา้ง

ติดต้ังอปุกรณ์ ไฟฟ้าประจ าปีงบประมาณ 2564 42,000.00                    ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 17/2564

ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 1 ต.ค. 63

18 จา้งเหมาบริการคนงานทั่วไปปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็ก 42,000.00    42,000.00   เฉพาะเจาะจง - นางจารุวรรณ  ลีทอง 42,000.00    นางจารุวรรณ  ลีทอง ตกลงราคาโดยอา้งองิจาก ใบส่ัง จา้ง

ในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กต าบลปอแดง 42,000.00                    ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 18/2564

ประจ าปีงบประมาณ  2564 ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 1 ต.ค. 63

19 จา้งเหมาบริการคนงานทั่วไปปฏิบัติงานบันทึก 42,000.00    42,000.00   เฉพาะเจาะจง - นางสาวจฑุามาศ  แอมโคก 42,000.00    นางสาวจฑุามาศ  แอมโคก ตกลงราคาโดยอา้งองิจาก ใบส่ัง จา้ง

ขอ้มลู (คัง.) ประจ าปีงบประมาณ 2564 42,000.00                    ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 19/2564



ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

องค์การบริหารสว่นต าบลปอแดง  อ าเภอชนบท  จงัหวดัขอนแก่น

วนัที่…30...เดอืน…ตลุาคม..พ.ศ. ....2563.....

ล าดบัที่ รายการ/ชื่อโครงการ งบประมาณ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง ผู้ซ้ือซอง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 1 ต.ค. 63

20 จา้งเหมาบริการคนงานทั่วไปปฏิบัติงานบันทึก 42,000.00    42,000.00   เฉพาะเจาะจง - นางสาวสุรีรัตน์  คุณภู่ 42,000.00    นางสาวสุรีรัตน์  คุณภู่ ตกลงราคาโดยอา้งองิจาก ใบส่ัง จา้ง

ขอ้มลู (สป.) ประจ าปีงบประมาณ 2564 42,000.00                    ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 20/2564

ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 1 ต.ค. 63



ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

องค์การบริหารสว่นต าบลปอแดง  อ าเภอชนบท  จงัหวดัขอนแก่น

วนัที่…30...เดอืน…ตลุาคม..พ.ศ. ....2563.....

ล าดบัที่ รายการ/ชื่อโครงการ งบประมาณ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง ผู้ซ้ือซอง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ



ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

องค์การบริหารสว่นต าบลปอแดง  อ าเภอชนบท  จงัหวดัขอนแก่น

วนัที่…30...เดอืน…ตลุาคม..พ.ศ. ....2563.....

ล าดบัที่ รายการ/ชื่อโครงการ งบประมาณ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง ผู้ซ้ือซอง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
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