
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

1 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน ธงตำสัญญำลักษณ์ วปร. 1,200.00 1,200.00 ̶ ร์ำนกิตติรวมภณัฑ์ 1,200.00 ร์ำนกิตติรวมภณัฑ์ ตกลงรำคำโดยอ์ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

จ ำนวน  30 ผืน 1,200.00                      รำคำจดัซ้ือหรือจ์ำงคร้ังหลังสุด เลขที่ 45/2563

ระยะเวลำ 2 ป์ งปม. ลว 13 ก.ค. 2563

2 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำนเพื่อใช์ในกองคลัง อบต.ปอแดง 20,530.00    20,530.00   เฉพำะเจำะจง - ร์ำนพสธรเซ็นเตอร์ 20,530.00    ร์ำนพสธรเซ็นเตอร์ ตกลงรำคำโดยอ์ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

20,530.00 รำคำจดัซ้ือหรือจ์ำงคร้ังหลังสุด เลขที่ 46/2563
ระยะเวลำ 2 ป์ งปม. ลว 13 ก.ค. 2563

3 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช์ในงำนกองช์ำง 6,400.00 6,400.00 เฉพำะเจำะจง ̶ ร์ำนเดชำซัพพลำย 6,400.00 ร์ำนเดชำซัพพลำย ตกลงรำคำโดยอ์ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

หมึกพิมพ์จ ำนวน 4 กล์อง 6,400.00 รำคำจดัซ้ือหรือจ์ำงคร้ังหลังสุด เลขที่ 47/2563

#REF! ระยะเวลำ 2 ป์ งปม. ลว 13 ก.ค. 2563

4 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำนหมึกผงส ำหรับคร่ืองถ์ำยเอกสำร 7,600.00 7,600.00 เฉพำะเจำะจง ̶ บ.ชัยภมูิก์อปป์์แอนด์เซอร์วสิ 7,600.00 บ.ชัยภมูิก์อปป์์แอนด์เซอร์วสิ ตกลงรำคำโดยอ์ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

จ ำนวน 2 กล์อง 7,600.00 รำคำจดัซ้ือหรือจ์ำงคร้ังหลังสุด เลขที่ 48/2563

#REF! ระยะเวลำ 2 ป์ งปม. ลว 13 ก.ค. 2563

5 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) ส ำหรับ โรงเรียน สังกัด 50,048.00 50,048.00 เฉพำะเจำะจง ̶ สหกรณ์โคนมขอนแก์น จ ำกัด 50,048.00 สหกรณ์โคนมขอนแก์น จ ำกัด ตกลงรำคำโดยอ์ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

สพฐ.ภำคเรียนที่ 1/2563 เดือน สิงหำคม 2563 50,048.00 รำคำจดัซ้ือหรือจ์ำงคร้ังหลังสุด เลขที่ 49/2563

นม UHT จ ำนวน  20  วนั #REF! ระยะเวลำ 2 ป์ งปม. ลว 31 ก.ค. 2563

6 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) ส ำหรับ ศพด. 7,194.40 7,194.40 เฉพำะเจำะจง ̶ สหกรณ์โคนมขอนแก์น จ ำกัด 7,194.40 สหกรณ์โคนมขอนแก์น จ ำกัด ตกลงรำคำโดยอ์ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

ภำคเรียนที่ 1/2563 ประจ ำเดือน สิงหำคม 2563 7,194.40 รำคำจดัซ้ือหรือจ์ำงคร้ังหลังสุด เลขที่ 50/2563

นม UHT จ ำนวน  20  วนั #REF! ระยะเวลำ 2 ป์ งปม. ลว 31 ก.ค. 2563

7 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ์ำ พื่อใช์ในงำน อบต.ปอแดง 99,990.00 99,990.00 เฉพำะเจำะจง - บ.บ์ำนไผ์กำรไฟฟ์ำ จ ำกัด 99,990.00 บ.บ์ำนไผ์กำรไฟฟ์ำ จ ำกัด ตกลงรำคำโดยอ์ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

99,990.00 รำคำจดัซ้ือหรือจ์ำงคร้ังหลังสุด เลขที่ 51/2563

ระยะเวลำ 2 ป์ งปม. ลว 31 ก.ค. 2563

8 จดัซ้ือวสัดุงำนบ์ำนงำนครัว เพื่อใช์ในศูนย์พัฒนำ 39,915.00 39,915.00 เฉพำะเจำะจง - ร์ำนยรรยงกำรค์ำ 39,915.00 ร์ำนยรรยงกำรค์ำ ตกลงรำคำโดยอ์ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

เด็กเล็ก  จ ำนวน  41 รำยกำร 39,915.00 รำคำจดัซ้ือหรือจ์ำงคร้ังหลังสุด เลขที่ 52/2563

ระยะเวลำ 2 ป์ งปม. ลว 31 ก.ค. 2563

9 จดัซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ ำเดือน  สิงหำคม  2563 6,820.00 6,820.00 เฉพำะเจำะจง ̶ ร์ำนศิริจนัทร์พำณิชย์ 6,820.00 ร์ำนศิริจนัทร์พำณิชย์ ตกลงรำคำโดยอ์ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

6,820.00 รำคำจดัซ้ือหรือจ์ำงคร้ังหลังสุด เลขที่ 53/2563

#REF! ระยะเวลำ 2 ป์ งปม. ลว 31 ก.ค. 2563

องค้การบริหารส้วนต าบลปอแดง  อ าเภอชนบท  จังหวัดขอนแก้น

วันที…่31....เดอืน…กรกฎาคม...พ.ศ. ....2563.....

ล าดบัที่ รายการ/ชือ่โครงการ งบประมาณ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง ผู้ซ้ือซอง รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรอื

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



ล าดบัที่ รายการ/ชือ่โครงการ งบประมาณ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง ผู้ซ้ือซอง รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

1 จ์ำงเหมำบริกำรจดัท ำป์ำยไวนิลโครงกำรปลูกป์ำฯ 3,600.00     3,600.00     เฉพำะเจำะจง - ร์ำนเมืองพลโฆษณำ 3,600          ร์ำนเมืองพลโฆษณำ ตกลงรำคำโดยอ์ำงอิงจำก ใบส่ัง จ์ำง
3,600                          รำคำจดัซ้ือหรือจ์ำงคร้ังหลังสุด เลขที่ 50/2563

ระยะเวลำ 2 ป์ งปม. ลว 17 ก.ค. 2563

2 จ์ำงเหมำบริกำรคนงำนทั่วไป 7,000.00 7,000.00     เฉพำะเจำะจง - นำงจำรุวรรณ ลีทอง 7,000.00     นำงจำรุวรรณ ลีทอง ตกลงรำคำโดยอ์ำงอิงจำก ใบส่ัง จ์ำง
เป์นผ์ูดูแลเด็กในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 7,000.00                      รำคำจดัซ้ือหรือจ์ำงคร้ังหลังสุด เลขที่ 51/2563
ประจ ำเดือน สิงหำคม   2563 ระยะเวลำ 2 ป์ งปม. ลว 31 ก.ค. 2563

วันที…่31....เดอืน…กรกฎาคม...พ.ศ. ....2563.....

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรอื

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

องค้การบริหารส้วนต าบลปอแดง  อ าเภอชนบท  จังหวัดขอนแก้น



ล าดบัที่ รายการ/ชือ่โครงการ งบประมาณ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง ผู้ซ้ือซอง รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

1 โครงกำรก์อสร์ำงถนน คสล.บ์ำนโนนสะอำด หมู์ที่ 6 383,000.00 361,000.00 เฉพำะเจำะจง ̶ หจก.สวรรค์ส์งมำเกิด 360,000.00  หจก.สวรรค์ส์งมำเกิด รำคำกลำงงำนก์อสร์ำง สัญญำ จ์ำง

#REF! 360,000.00                  และเป์นผ์ูเสนอรำคำต่ ำสุด เลขที่ 8/2563

#REF! ลว 29 ก.ค. 2563

#REF! #REF!

2 โครงกำรลงหนิคลุก บ์ำนหวัฝำย หมู์ที่ 2 320,000.00 294,700.00 เฉพำะเจำะจง ̶ หจก.น ำตระกูลก์อสร์ำง 294,700.00  หจก.น ำตระกูลก์อสร์ำง รำคำกลำงงำนก์อสร์ำง สัญญำ จ์ำง

#REF! 294,700.00                  และเป์นผ์ูเสนอรำคำต่ ำสุด เลขที่ 9/2563

#REF! ลว 31 ก.ค. 2563

#REF! #REF!

วันที…่31..เดอืน…กรกฎาคม...พ.ศ. ....2563....

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรอื

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

องค้การบริหารส้วนต าบลปอแดง  อ าเภอชนบท  จังหวัดขอนแก้น




























































































































































































































































































































































































































