
ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

1 จดัซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน เคร่ืองปรับอำกำศ 84,600.00 84,600.00 ̶ ร้ำนท่ำสวรรค์ไฟฟ้ำ 84,000.00 ร้ำนท่ำสวรรค์ไฟฟ้ำ ตกลงรำคำโดยอำ้งองิจำก ใบส่ัง ซ้ือ

แบบแยกส่วน จ ำนวน 2 เคร่ือง 84,000.00                    รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ เลขที่ 54/2563

ลว 3 ส.ค. 63
#REF!

2 จดัซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำนโต๊ะหมู่บูชำ 8,500.00     8,500.00     เฉพำะเจำะจง - ร้ำนเงินดีเฟอร์นิเจอร์ 8,500.00     ร้ำนเงินดีเฟอร์นิเจอร์ ตกลงรำคำโดยอำ้งองิจำก ใบส่ัง ซ้ือ

จ ำนวน  1 ชดุ 8,500.00 รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 55/2563
ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 4 ส.ค. 63

3 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  จ ำนวน 8  รำยกำร 20,275.00 20,275.00 เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนเดชำซัพพลำย 20,275.00 ร้ำนเดชำซัพพลำย ตกลงรำคำโดยอำ้งองิจำก ใบส่ัง ซ้ือ

20,275.00 รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 56/2563

#REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 4 ส.ค. 63

4 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน  17 รำยกำร 20,196.00 20,196.00 เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนดับบิวเจมำร์เกต็ต้ิง 20,196.00 ร้ำนดับบิวเจมำร์เกต็ต้ิง ตกลงรำคำโดยอำ้งองิจำก ใบส่ัง ซ้ือ

20,196.00 รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 57/2563

#REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 4 ส.ค. 63

5 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน  7 รำยกำร 10,340.00 10,340.00 เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนดับบิวเจมำร์เกต็ต้ิง 10,340.00 ร้ำนดับบิวเจมำร์เกต็ต้ิง ตกลงรำคำโดยอำ้งองิจำก ใบส่ัง ซ้ือ

10,340.00 รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 58/2563

#REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 7 ส.ค. 63

6 จดัซ้ือเคร่ืองสูบน้ ำ ปั๊มอตัโนมติั จ ำนวน 1 เคร่ือง 7,500.00 7,500.00 เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนชำญศิริ 7,500.00 ร้ำนชำญศิริ ตกลงรำคำโดยอำ้งองิจำก ใบส่ัง ซ้ือ

7,500.00 รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 59/2563

#REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 7 ส.ค. 63

7 จดัซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ ำเดือน กนัยำยน  2563 6,600.00 6,600.00 เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนศิริจนัทร์พำณิชย์ 6,600.00 ร้ำนศิริจนัทร์พำณิชย์ ตกลงรำคำโดยอำ้งองิจำก ใบส่ัง ซ้ือ

6,600.00 รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 60/2563

#REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 31 ส.ค. 63

องค์การบริหารสว่นต าบลปอแดง  อ าเภอชนบท  จงัหวดัขอนแก่น

วนัที่…31....เดอืน…สงิหาคม...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 จำ้งเหมำถำ่ยเอกสำรขอ้บัญญัติงบประมำณรำย 1,766.00     1,766.00     เฉพำะเจำะจง - ร้ำน ท.ีพี.ปร้ิน 1,766.00     ร้ำน ท.ีพี.ปร้ิน ตกลงรำคำโดยอำ้งองิจำก ใบส่ัง จำ้ง

จำ่ยประจ ำปี  2564 1,766.00                     รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 52/2563

ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 10 ส.ค. 63

2 จำ้งเหมำโครงกำรปรับปรุงถนนดินห้วยก ำพี้ 104,500.00  104,500.00 เฉพำะเจำะจง - หจก.อ.ชนะชยั 104,200      หจก.อ.ชนะชยั ตกลงรำคำโดยอำ้งองิจำก ใบส่ัง จำ้ง

104,200                      รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 53/2563
ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 28 ส.ค. 63

3 จำ้งเหมำบริกำรคนงำนทั่วไป 7,000.00 7,000.00     เฉพำะเจำะจง - นำงจำรุวรรณ ลีทอง 7,000.00     นำงจำรุวรรณ ลีทอง ตกลงรำคำโดยอำ้งองิจำก ใบส่ัง จำ้ง
เป็นผู้ดูแลเด็กในศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก 7,000.00                     รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 54/2563
ประจ ำเดือน กนัยำยน   2563 ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 31 ส.ค. 63

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

องค์การบริหารสว่นต าบลปอแดง  อ าเภอชนบท  จงัหวดัขอนแก่น

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



ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

1 จดัซ้ืออำหำรเสริม (นม) ส ำหรับ  ศพด. 18,011.76 18,011.76 เฉพำะเจำะจง ̶ สหกรณ์โคนมขอนแกน่ จ ำกดั 18,011.76 สหกรณ์โคนมขอนแกน่ จ ำกดั ตกลงรำคำโดยอำ้งองิจำก สัญญำ ซ้ือ

 ประจ ำเดือนภำคเรียนที่ 1/2563 18,011.76 รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 4/2563

#REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 31  ส.ค.  63

2 จดัซ้ืออำหำรเสริม (นม) ส ำหรับ โรงเรียน สังกดั 123,341.40 123,341.40 เฉพำะเจำะจง ̶ สหกรณ์โคนมขอนแกน่ จ ำกดั 123,341.40 สหกรณ์โคนมขอนแกน่ จ ำกดั ตกลงรำคำโดยอำ้งองิจำก สัญญำ ซ้ือ

สพฐ. ประจ ำภำคเรียนที่ 1/2563 123,341.40 รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 5/2563

#REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 31 ส.ค. 63

ราคาที่เสนอ เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

องค์การบริหารสว่นต าบลปอแดง  อ าเภอชนบท  จงัหวดัขอนแก่น

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

ล าดบัที่ รายการ/ชื่อโครงการ งบประมาณ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง ผู้ซ้ือซอง รายชื่อผู้เสนอราคา



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

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

1 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำบ้ำนหนองแต้ 521,000.00 410,900.00 เฉพำะเจำะจง ̶ หจก.โชคมหำลำภ 339,000.00  หจก.โชคมหำลำภ รำคำกลำงงำนกอ่สร้ำง สัญญำ จำ้ง

หมู่ที่ 8 #REF! 339,000.00                  และเป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด เลขที่ 10/2563

#REF! ลว 5  ส.ค. 63

#REF! #REF!

2 โครงกำรลงหินคลุกบ้ำนหนองไฮ หมู่ที่ 3 331,000.00 304,900.00 เฉพำะเจำะจง ̶ หจก.น ำตระกลูกอ่สร้ำง 304,900.00  หจก.น ำตระกลูกอ่สร้ำง รำคำกลำงงำนกอ่สร้ำง สัญญำ จำ้ง

#REF! 304,900.00                  และเป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด เลขที่ 11/2563

#REF! ลว 6  ส.ค 63

#REF! #REF!

องค์การบริหารสว่นต าบลปอแดง  อ าเภอชนบท  จงัหวดัขอนแก่น

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

เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง












