
ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

1 จดัซ้ือวสัดุกอ่สร้างเพื่อให้ความชว่ยเหลือผู้ 7,006.00 7,006.00 ̶ ร้านโชคประภาพร 7,006.00 ร้านโชคประภาพร ตกลงราคาโดยอา้งองิจาก ใบส่ัง ซ้ือ

ประสบภัยพิบัติฉกุเฉนิ(วาตภัย)จ านวน 2 รายการ 7,006.00                     ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 28/2563

ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 16 เม.ย. 2563
#REF!

2 จดัซ้ือผงหมกึเคร่ืองถา่ยเอกสาร จ านวน 3 กล่อง 11,400.00    11,400.00   เฉพาะเจาะจง - บ.ชยัภูมกิอ็ปปี้แอดเซอร์วสิ 11,400.00    บ.ชยัภูมกิอ็ปปี้แอดเซอร์วสิ ตกลงราคาโดยอา้งองิจาก ใบส่ัง ซ้ือ

11,400.00 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 29/2563
ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 20  เม.ย.  2563

3 จดัซ้ือวสัดุไฟ จ านวน  6  รายการ 6,605.00 6,605.00 เฉพาะเจาะจง ̶ บ.บ้านไผ่การไฟฟ้า จ ากดั 6,605.00 บ.บ้านไผ่การไฟฟ้า จ ากดั ตกลงราคาโดยอา้งองิจาก ใบส่ัง ซ้ือ

6,605.00 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 30/2563

#REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 21  เม.ย 2563

4 จดัซ้ือวสัดุกอ่สร้าง จ านวน 14 รายการ 1,659.00 1,659.00 เฉพาะเจาะจง ̶ บ.บ้านไผ่การไฟฟ้า จ ากดั 1,659.00 บ.บ้านไผ่การไฟฟ้า จ ากดั ตกลงราคาโดยอา้งองิจาก ใบส่ัง ซ้ือ

1,659.00 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 31/2563

#REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 21  เม.ย.  2563

5 จดัซ้ือวสัดุกอ่สร้างเพื่อให้ความชว่ยเหลือผู้ 57,533.00 57,533.00 ̶ ร้านโชคประภาพร 57,533.00 ร้านโชคประภาพร ตกลงราคาโดยอา้งองิจาก ใบส่ัง ซ้ือ

ประสบภัยพิบัติฉกุเฉนิ(วาตภัย) 57,533.00                    ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 32/2563

ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 24 เม.ย. 2563

#REF!

6 จดัซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าเดือน พฤษภาคม 2563 6,820.00 6,820.00 เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านศิริจนัทร์พาณิชย์ 3,820.00 ร้านศิริจนัทร์พาณิชย์ ตกลงราคาโดยอา้งองิจาก ใบส่ัง ซ้ือ

6,820.00 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 33/2563

#REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30  เม.ย. 2563

องค์การบริหารสว่นต าบลปอแดง  อ าเภอชนบท  จงัหวดัขอนแก่น

วนัที่…30....เดอืน…เมษายน....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 จา้งเหมาบริการจดัท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 6,000.00 6,000.00     เฉพาะเจาะจง - ร้านธนินท์องิเจท็ 6,000.00     ร้านธนินท์องิเจท็ ตกลงราคาโดยอา้งองิจาก ใบส่ัง จา้ง

การรณรงค์และป้องกนัการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ 6,000.00 ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 42/2563

โคโรน่า 2019 (COVID - 19) จ านวน 10 ป้าย ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 7  เม.ย. 2563

2 จดัท าป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 1,900.00 1,900.00     เฉพาะเจาะจง - ร้านธนินท์องิเจท็ 1,900.00     ร้านธนินท์องิเจท็ ตกลงราคาโดยอา้งองิจาก ใบส่ัง จา้ง

และภาพสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชนิี 1,900.00                     ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 43/2563

ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 7   เม.ย. 2563

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

เป็นผู้ดูแลเด็กในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 7,000.00                     ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 44/2563

ประจ าเดือน พฤษภาคม  2563 ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 7  เม.ย. 2563

เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

องค์การบริหารสว่นต าบลปอแดง  อ าเภอชนบท  จงัหวดัขอนแก่น

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

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง



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

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

1 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 488,000.00 478,000.00 เฉพาะเจาะจง ̶ หจก.สวรรค์ส่งมาเกดิ 476,000.00  หจก.สวรรค์ส่งมาเกดิ ราคากลางงานกอ่สร้าง สัญญา จา้ง

บ้านหนองไฮ  หมู่ที่ 3 #REF! 476,000.00                  และเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 3/2563

#REF! ลว 3  เม.ย. 2563

#REF! #REF!

2 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบ้านร่มเยน็ 469,000.00 466,500.00 เฉพาะเจาะจง ̶ หจก.สวรรค์ส่งมาเกดิ 465,000.00  หจก.สวรรค์ส่งมาเกดิ ราคากลางงานกอ่สร้าง สัญญา จา้ง

ไปโคกเสน่ห์บ้านร่มเยน็  หมู่ที่ 9 #REF! 465,000.00                  และเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 4/2563

#REF! ลว 14  เม.ย. 2563

#REF! #REF!

3 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายรอบชลประทาน 240,000.00 239,000.00 เฉพาะเจาะจง ̶ หจก.สวรรค์ส่งมาเกดิ 238,000.00  หจก.สวรรค์ส่งมาเกดิ ราคากลางงานกอ่สร้าง สัญญา จา้ง

ไปบ้านหนองโน บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 2 #REF! 238,000.00                  และเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 5/2563

#REF! ลว 27  เม.ย. 2563

#REF! #REF!

องค์การบริหารสว่นต าบลปอแดง  อ าเภอชนบท  จงัหวดัขอนแก่น

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

เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง














