องค์การบริหารส่วนตาบลปอแดง อาเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
วันที่…31....เดือน…สิงหาคม...พ.ศ. ....2563.....
ลาดับที่
1

รายการ/ชื่อโครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงำน เครื่องปรับอำกำศ

งบประมาณ

ราคากลาง

84,600.00

84,600.00

วิธซี ื้อหรือจ้าง ผู้ซื้อซอง
̶

รายชื่อผู้เสนอราคา
ร้ำนท่ำสวรรค์ไฟฟ้ำ

ราคาที่เสนอ
84,000.00

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
ร้ำนท่ำสวรรค์ไฟฟ้ำ

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุป
ตกลงรำคำโดยอ้ำงอิงจำก

84,000.00 รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์

แบบแยกส่วน จำนวน 2 เครื่อง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ใบสั่ง ซื้อ
เลขที่ 54/2563
ลว 3 ส.ค. 63

#REF!
2

จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงำนโต๊ะหมู่บูชำ

8,500.00

8,500.00 เฉพำะเจำะจง

-

ร้ำนเงินดีเฟอร์นิเจอร์

8,500.00

จำนวน 1 ชุด

3

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รำยกำร

ร้ำนเงินดีเฟอร์นิเจอร์
8,500.00

20,275.00

̶

20,275.00 เฉพำะเจำะจง

ร้ำนเดชำซัพพลำย

20,275.00

ร้ำนเดชำซัพพลำย
20,275.00

จัดซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 17 รำยกำร

20,196.00

̶

20,196.00 เฉพำะเจำะจง

ร้ำนดับบิวเจมำร์เก็ตติ้ง

20,196.00

ร้ำนดับบิวเจมำร์เก็ตติ้ง
20,196.00

จัดซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 7 รำยกำร

10,340.00

̶

10,340.00 เฉพำะเจำะจง

ร้ำนดับบิวเจมำร์เก็ตติ้ง

10,340.00

ร้ำนดับบิวเจมำร์เก็ตติ้ง
10,340.00

จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ปั๊มอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง

7,500.00

7,500.00

̶

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนชำญศิริ

7,500.00

จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือน กันยำยน 2563

6,600.00

6,600.00

เฉพำะเจำะจง

̶

ร้ำนศิริจนั ทร์พำณิชย์

ใบสั่ง ซื้อ

รำคำจัดซื้อหรือจ้ำงครั้งหลังสุด

เลขที่ 56/2563

ตกลงรำคำโดยอ้ำงอิงจำก

ใบสั่ง ซื้อ

รำคำจัดซื้อหรือจ้ำงครั้งหลังสุด

เลขที่ 57/2563
ลว 4 ส.ค. 63

ตกลงรำคำโดยอ้ำงอิงจำก

ใบสั่ง ซื้อ

รำคำจัดซื้อหรือจ้ำงครั้งหลังสุด

เลขที่ 58/2563
ลว 7 ส.ค. 63
ใบสั่ง ซื้อ

7,500.00

รำคำจัดซื้อหรือจ้ำงครั้งหลังสุด

เลขที่ 59/2563

ระยะเวลำ 2 ปี งปม.
6,600.00

ลว 4 ส.ค. 63

ตกลงรำคำโดยอ้ำงอิงจำก

ร้ำนศิริจนั ทร์พำณิชย์
6,600.00

#REF!

ตกลงรำคำโดยอ้ำงอิงจำก

ร้ำนชำญศิริ

#REF!
7

เลขที่ 55/2563
ลว 4 ส.ค. 63

ระยะเวลำ 2 ปี งปม.

#REF!
6

รำคำจัดซื้อหรือจ้ำงครั้งหลังสุด
ระยะเวลำ 2 ปี งปม.

ระยะเวลำ 2 ปี งปม.

#REF!
5

ใบสั่ง ซื้อ

ระยะเวลำ 2 ปี งปม.

#REF!
4

ตกลงรำคำโดยอ้ำงอิงจำก

ลว 7 ส.ค. 63

ตกลงรำคำโดยอ้ำงอิงจำก

ใบสั่ง ซื้อ

รำคำจัดซื้อหรือจ้ำงครั้งหลังสุด

เลขที่ 60/2563

ระยะเวลำ 2 ปี งปม.

ลว 31 ส.ค. 63

องค์การบริหารส่วนตาบลปอแดง อาเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
วันที่…31....เดือน…สิงหาคม...พ.ศ. ....2563.....
ลาดับที่

รายการ/ชื่อโครงการ

งบประมาณ

ราคากลาง

วิธซี ื้อหรือจ้าง ผู้ซื้อซอง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุป

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
1

จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรข้อบัญญัตงิ บประมำณรำย

1,766.00

1,766.00 เฉพำะเจำะจง

-

ร้ำน ที.พี.ปริ้น

1,766.00

จ่ำยประจำปี 2564

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

ร้ำน ที.พี.ปริ้น
ตกลงรำคำโดยอ้ำงอิงจำก
1,766.00 รำคำจัดซื้อหรือจ้ำงครั้งหลังสุด
ระยะเวลำ 2 ปี งปม.

2

3

จ้ำงเหมำโครงกำรปรับปรุงถนนดินห้วยกำพี้

จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนทั่วไป
เป็นผู้ดแู ลเด็กในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ประจำเดือน กันยำยน 2563

104,500.00 104,500.00 เฉพำะเจำะจง

7,000.00

7,000.00 เฉพำะเจำะจง

-

-

หจก.อ.ชนะชัย

นำงจำรุวรรณ ลีทอง

104,200

หจก.อ.ชนะชัย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ตกลงรำคำโดยอ้ำงอิงจำก

104,200 รำคำจัดซื้อหรือจ้ำงครั้งหลังสุด
ระยะเวลำ 2 ปี งปม.
7,000.00 นำงจำรุวรรณ ลีทอง
ตกลงรำคำโดยอ้ำงอิงจำก
7,000.00 รำคำจัดซื้อหรือจ้ำงครั้งหลังสุด
ระยะเวลำ 2 ปี งปม.

ใบสั่ง จ้ำง
เลขที่ 52/2563
ลว 10 ส.ค. 63
ใบสั่ง จ้ำง
เลขที่ 53/2563
ลว 28 ส.ค. 63
ใบสั่ง จ้ำง
เลขที่ 54/2563
ลว 31 ส.ค. 63

องค์การบริหารส่วนตาบลปอแดง อาเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
วันที่...31.....เดือน…สิงหาคม....พ.ศ. ....2563.....
ลาดับที่
1

รายการ/ชื่อโครงการ
จัดซื้ออำหำรเสริม (นม) สำหรับ ศพด.

งบประมาณ

ราคากลาง

วิธซี ื้อหรือจ้าง ผู้ซื้อซอง

18,011.76

18,011.76 เฉพำะเจำะจง

̶

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด 18,011.76 สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด ตกลงรำคำโดยอ้ำงอิงจำก

ประจำเดือนภำคเรียนที่ 1/2563

18,011.76

จัดซื้ออำหำรเสริม (นม) สำหรับ โรงเรียน สังกัด

123,341.40 123,341.40 เฉพำะเจำะจง

̶

รำคำจัดซื้อหรือจ้ำงครั้งหลังสุด
ระยะเวลำ 2 ปี งปม.

#REF!
2

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุป

สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด 123,341.40 สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด ตกลงรำคำโดยอ้ำงอิงจำก

สพฐ. ประจำภำคเรียนที่ 1/2563

123,341.40
#REF!

รำคำจัดซื้อหรือจ้ำงครั้งหลังสุด
ระยะเวลำ 2 ปี งปม.

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
สัญญำ ซื้อ
เลขที่ 4/2563
ลว 31 ส.ค. 63
สัญญำ ซื้อ
เลขที่ 5/2563
ลว 31 ส.ค. 63

องค์การบริหารส่วนตาบลปอแดง อาเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
วันที่…31..เดือน…สิงหาคม...พ.ศ. ....2563....
ลาดับที่

รายการ/ชื่อโครงการ

งบประมาณ

ราคากลาง

วิธซี ื้อหรือจ้าง ผู้ซื้อซอง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุป

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
1

โครงกำรวำงท่อระบำยน้ำบ้ำนหนองแต้

521,000.00

̶

410,900.00 เฉพำะเจำะจง

หมู่ที่ 8

หจก.โชคมหำลำภ

339,000.00

หจก.โชคมหำลำภ

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
รำคำกลำงงำนก่อสร้ำง

339,000.00 และเป็นผู้เสนอรำคำต่ำสุด

#REF!
#REF!

โครงกำรลงหินคลุกบ้ำนหนองไฮ หมู่ที่ 3

331,000.00

304,900.00 เฉพำะเจำะจง

̶

หจก.นำตระกูลก่อสร้ำง
#REF!

เลขที่ 10/2563

#REF!
304,900.00

หจก.นำตระกูลก่อสร้ำง รำคำกลำงงำนก่อสร้ำง
304,900.00 และเป็นผู้เสนอรำคำต่ำสุด

#REF!
#REF!

สัญญำ จ้ำง
ลว 5 ส.ค. 63

#REF!
2

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

สัญญำ จ้ำง
เลขที่ 11/2563
ลว 6 ส.ค 63

#REF!

