
ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

1 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน ผงหมกึเคร่ืองถำ่ยเอกสำร 7,600.00 7,600.00 ̶ ร้ำนชยัภูมกิอ๊ปปี้ 7,600.00 ร้ำนชยัภูมกิอ๊ปปี้ ตกลงรำคำโดยอำ้งองิจำก ใบส่ัง ซ้ือ

จ ำนวน 2 กล่อง 7,600.00                     รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 61/2563

ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 3 ก.ย. 63
#REF!

2 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 4,900.00     4,900.00     เฉพำะเจำะจง - ร้ำนเดชำซัพพลำย 4,900.00     ร้ำนเดชำซัพพลำย ตกลงรำคำโดยอำ้งองิจำก ใบส่ัง ซ้ือ

4,900.00 รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 62/2563
ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 21 ก.ย. 63

3 จดัซ้ือยำงมะตอย 70,080.00 70,080.00 เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำน ซี ซี เซอร์วสิ 70,080.00 ร้ำน ซี ซี เซอร์วสิ ตกลงรำคำโดยอำ้งองิจำก ใบส่ัง ซ้ือ

70,080.00 รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 63/2563

#REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 22 ก.ย. 63

4 จดัซ้ือเคร่ืองจบัพิกนัสัญญำณดำวเทียม GPS 24,500.00 24,500.00 เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนเดชำซัพพลำย 24,500.00 ร้ำนเดชำซัพพลำย ตกลงรำคำโดยอำ้งองิจำก ใบส่ัง ซ้ือ

24,500.00 รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 64/2563

#REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 28 ส.ค. 63

องค์การบริหารสว่นต าบลปอแดง  อ าเภอชนบท  จงัหวดัขอนแก่น

วนัที่…30...เดอืน…กันยายน..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 จำ้งเหมำบริกำรซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ 19,636.76    19,636.76   เฉพำะเจำะจง - บ.โค้วยฮูะมอเตอร์ 19,636.76    บ.โค้วยฮูะมอเตอร์ ตกลงรำคำโดยอำ้งองิจำก ใบส่ัง จำ้ง

19,636.76                    รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 55/2563

ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 3 ก.ย. 63

2 จำ้งเหมำบบริกำรซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลำง 3,412.00     3,412.00     เฉพำะเจำะจง - บ.โค้วยฮูะมอเตอร์ 3,412          บ.โค้วยฮูะมอเตอร์ ตกลงรำคำโดยอำ้งองิจำก ใบส่ัง จำ้ง

3,412                          รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 56/2563
ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 3 ก.ย. 63

3 จำ้งเหมำบริกำรส ำรวจขอ้มลูสัตว์ 3,975.00 3,975.00     เฉพำะเจำะจง - นำยสนิท  ค ำละมลู 3,975.00     นำยสนิท  ค ำละมลู ตกลงรำคำโดยอำ้งองิจำก ใบส่ัง จำ้ง
3,975.00                     รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 57/2563

ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 11 ก.ย. 63
4 จำ้งเหมำถำ่ยเอกสำรขอ้บัญญัติ 2,543.00 2,543.00     เฉพำะเจำะจง - ร้ำน พี ที ปร้ินซ์ 2,543.00     ร้ำน พี ที ปร้ินซ์ ตกลงรำคำโดยอำ้งองิจำก ใบส่ัง จำ้ง

2,543.00                     รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 58/2563
ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 24 ก.ย. 63

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

องค์การบริหารสว่นต าบลปอแดง  อ าเภอชนบท  จงัหวดัขอนแก่น

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

เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ



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

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

1 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำบ้ำนร่มเยน็ 407,000.00 325,000.00 เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนไอร์สตำร์เซอร์วสิ 324,500.00  ร้ำนไอร์สตำร์เซอร์วสิ รำคำกลำงงำนกอ่สร้ำง สัญญำ จำ้ง

หมู่ที่ 9 #REF! 324,500.00                  และเป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด เลขที่ 12/2563

#REF! ลว 16  ก.ย. 63

#REF! #REF!

2 โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล. บ้ำนหนองโน หมู่ที่ 7 331,000.00 294,000.00 เฉพำะเจำะจง ̶ หจก.สวรรค์ส่งมำเกดิ 293,500.00  หจก.สวรรค์ส่งมำเกดิ รำคำกลำงงำนกอ่สร้ำง สัญญำ จำ้ง

#REF! 293,500.00                  และเป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด เลขที่ 13/2563

#REF! ลว 21 ก.ย. 63

#REF! #REF!

3 โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนขำ้งล ำห้วยก ำพี้ 150,700.00 150,700.00 เฉพำะเจำะจง ̶ หจก. อ.ชนะชยั 150,400.00  หจก. อ.ชนะชยั รำคำกลำงงำนกอ่สร้ำง สัญญำ จำ้ง

#REF! 150,400.00                  และเป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด เลขที่ 14/2563

#REF! ลว 21 ก.ย. 63

#REF! #REF!

4 โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล. บ้ำนโนนสะอำด  487,000.00 457,700.00 เฉพำะเจำะจง ̶ หจก.สวรรค์ส่งมำเกดิ 457,000.00  หจก.สวรรค์ส่งมำเกดิ รำคำกลำงงำนกอ่สร้ำง สัญญำ จำ้ง

หมู่ที่ 6 #REF! 457,000.00                  และเป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด เลขที่ 15/2563

#REF! ลว 25 ก.ย. 63

#REF! #REF!

องค์การบริหารสว่นต าบลปอแดง  อ าเภอชนบท  จงัหวดัขอนแก่น

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

เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง












