
ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

1 จดัซ้ือครุภัฑณ์ยานพาหนะและขนส่ง 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านสาธติไดนาโม 3,200.00 ร้านสาธติไดนาโม ตกลงราคาโดยอา้งองิจาก ใบส่ัง ซ้ือ

(แบตเตอร่ี) 3,200.00                     ราคาตามท้องตลาด เลขที่ 3/2564

ลว 3 พ.ย. 2563
#REF!

2 จดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เคร่ืองส ารองไฟ) 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านเดชาซัพพลาย 5,000.00 ร้านเดชาซัพพลาย ตกลงราคาโดยอา้งองิจาก ใบส่ัง ซ้ือ

5,000.00                     ราคาตามท้องตลาด เลขที่ 4/2564

ลว 16  พ.ย. 2563

#REF!

3 จดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เคร่ืองคอมพวเตอร์) 44,000.00 44,000.00 เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านเดชาซัพพลาย 44,000.00 ร้านเดชาซัพพลาย ตกลงราคาโดยอา้งองิจาก ใบส่ัง ซ้ือ

44,000.00                    ราคาตามท้องตลาด เลขที่ 5/2564

ลว 16  พ.ย. 2563

#REF!

4 จดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค) 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านเดชาซัพพลาย 16,000.00 ร้านเดชาซัพพลาย ตกลงราคาโดยอา้งองิจาก ใบส่ัง ซ้ือ

16,000.00                    ราคาตามท้องตลาด เลขที่ 6/2564

ลว 16 พ.ย. 2563

#REF!

5 จดัซ้ืครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เคร่ืองปร้ิน) 2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านเดชาซัพพลาย 2,600.00 ร้านเดชาซัพพลาย ตกลงราคาโดยอา้งองิจาก ใบส่ัง ซ้ือ

2,600.00                     ราคาตามท้องตลาด เลขที่ 7/2564

ลว 16 พ.ย. 2563

#REF!

6 จดัซ้ืครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เคร่ืองคอมพิวเตอร์) 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านเดชาซัพพลาย 22,000.00 ร้านเดชาซัพพลาย ตกลงราคาโดยอา้งองิจาก ใบส่ัง ซ้ือ

ศึกษา 22,000.00                    ราคาตามท้องตลาด เลขที่ 8/2564

ลว 16 พ.ย. 2563

#REF!

เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

องค์การบริหารสว่นต าบลปอแดง  อ าเภอชนบท  จงัหวดัขอนแก่น

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

ล าดบัที่ รายการ/ชื่อโครงการ งบประมาณ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง ผู้ซ้ือซอง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ



ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

องค์การบริหารสว่นต าบลปอแดง  อ าเภอชนบท  จงัหวดัขอนแก่น

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

ล าดบัที่ รายการ/ชื่อโครงการ งบประมาณ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง ผู้ซ้ือซอง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

7 จดัซ้ืครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เคร่ืองปร้ิน  ศึกษา) 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านเดชาซัพพลาย 7,500.00 ร้านเดชาซัพพลาย ตกลงราคาโดยอา้งองิจาก ใบส่ัง ซ้ือ

7,500.00                     ราคาตามท้องตลาด เลขที่ 9/2564

ลว 16 พ.ย. 2563

#REF!

8 จดัซ้ืครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เคร่ืองปร้ิน  คลัง) 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านเดชาซัพพลาย 7,500.00 ร้านเดชาซัพพลาย ตกลงราคาโดยอา้งองิจาก ใบส่ัง ซ้ือ

7,500.00                     ราคาตามท้องตลาด เลขที่ 10/2564

ลว 16  พ.ย. 2563

#REF!

9 จดัซ้ือหนังสือพิมพ์ 6,820.00 6,820.00 เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านเดชาซัพพลาย 6,820.00 ร้านเดชาซัพพลาย ตกลงราคาโดยอา้งองิจาก ใบส่ัง ซ้ือ

6,820.00                     ราคาตามท้องตลาด เลขที่ 11/2564

ลว 30  พ.ย. 2563

#REF!



ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

องค์การบริหารสว่นต าบลปอแดง  อ าเภอชนบท  จงัหวดัขอนแก่น

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

ล าดบัที่ รายการ/ชื่อโครงการ งบประมาณ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง ผู้ซ้ือซอง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 จา้งเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ 14,515.00    14,515.00   เฉพาะเจาะจง - อู่สองพี่น้อง 14,515.00    อู่สองพี่น้อง ตกลงราคาโดยอา้งองิจาก ใบส่ัง จา้ง

14,515.00                    ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 21/2564

ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 2  พ.ย. 2563

2 จา้งเหมาบบริการซ่อมแซมรถยนต์กู้ชพี 14,980.00    14,980.00   เฉพาะเจาะจง - บริษัท สตางค์ 14,980        บริษัท สตางค์ ตกลงราคาโดยอา้งองิจาก ใบส่ัง จา้ง

(เปล่ียนยาง) 14,980                        ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 22/2564

ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 2 พ.ย. 2563

3 จา้งเหมาบบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 24,160.60 24,160.60   เฉพาะเจาะจง - บริษัท สตางค์ 24,160.60    บริษัท สตางค์ ตกลงราคาโดยอา้งองิจาก ใบส่ัง จา้ง

(กู้ชพีเกา่ เปล่ียนยาง) 24,160.60                    ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 23/2564

ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 2 พ.ย. 2563

4 จา้งเหมารถรับ - ส่ง นักเรียนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 122,100.00 122,100.00 เฉพาะเจาะจง - นายเทพพิทักษ์  ค าเวบุญ 122,100.00  นายเทพพิทักษ์  ค าเวบุญ ตกลงราคาโดยอา้งองิจาก ใบส่ัง จา้ง

ต าบลปอแดง ประจ าปีงบประมาณ 2564 122,100.00                  ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 24/2564

ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 4 พ.ย. 2563

5 จา้งเหมาดูแลระบบอนิเตอร์เน็ต 5,000.00 5,000.00     เฉพาะเจาะจง - ร้านขอนแกน่เวบ็ดอทคอม 5,000.00     ร้านขอนแกน่เวบ็ดอทคอม ตกลงราคาโดยอา้งองิจาก ใบส่ัง จา้ง

 ประจ าปีงบประมาณ 2564 5,000.00                     ราคาจดัซ้ือหรือจา้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 25/2564

ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 11 พ.ย. 2563



ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

องค์การบริหารสว่นต าบลปอแดง  อ าเภอชนบท  จงัหวดัขอนแก่น

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

ล าดบัที่ รายการ/ชื่อโครงการ งบประมาณ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง ผู้ซ้ือซอง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ



ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก
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วนัที่…30...เดอืน…พฤศจกิายน..พ.ศ. ....2563.....

ล าดบัที่ รายการ/ชื่อโครงการ งบประมาณ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง ผู้ซ้ือซอง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
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