
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

1 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ธงประดับ จํานวน 2 รายการ 2,400.00 2,400.00 ̶ ร้านพชร พาณิชย์ 2,400.00 ร้านพชร พาณิชย์ ตกลงราคาโดยอ้างอิงจาก ใบสั่ง ซื้อ

2,400.00                     ราคาจัดซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุด เลขที่ 39/2563

ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 1  มิ.ย. 2563
#REF!

2 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 11,250.00    11,250.00   เฉพาะเจาะจง - ร้านพชร พาณิชย์ 11,250.00    ร้านพชร พาณิชย์ ตกลงราคาโดยอ้างอิงจาก ใบสั่ง ซื้อ

11,250.00 ราคาจัดซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุด เลขที่ 40/2563
ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 9 มิ.ย. 2563

3 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 9,800.00 9,800.00 เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านพสธรเซ็นเตอร์ 9,800.00 ร้านพสธรเซ็นเตอร์ ตกลงราคาโดยอ้างอิงจาก ใบสั่ง ซื้อ

9,800.00 ราคาจัดซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุด เลขที่ 41/2563

#REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 9 มิ.ย. 2563

4 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับ  ศพด. 8,633.28 8,633.28 เฉพาะเจาะจง ̶ สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด 8,633.28 สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด ตกลงราคาโดยอ้างอิงจาก ใบสั่ง ซื้อ

จํานวน 4 รายการ ประจําเดือน ก.ค. 63 8,633.28 ราคาจัดซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุด เลขที่ 41/2563

นม UHT จํานวน  33  วัน #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 มิ.ย.  2563

5 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับ โรงเรียน สังกัด 56,655.90 56,655.90 เฉพาะเจาะจง ̶ สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด 56,655.90 สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด ตกลงราคาโดยอ้างอิงจาก ใบสั่ง ซื้อ

สพฐ. จํานวน 4 รายการ ประจําเดือน ก.ค. 63 56,655.90 ราคาจัดซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุด เลขที่ 42/2563

นม UHT จํานวน  33  วัน #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 มิ.ย.  2563

5 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 6,820.00 6,820.00 เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านศิริจันทร์พาณิชย์ 6,820.00 ร้านศิริจันทร์พาณิชย์ ตกลงราคาโดยอ้างอิงจาก ใบสั่ง ซื้อ

6,820.00 ราคาจัดซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุด เลขที่ 43./2563

#REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 มิ.ย. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง  อำเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น

วันที่…30....เดือน…มิถุนายน...พ.ศ. ....2563.....

ลําดับที่ รายการ/ชื่อโครงการ งบประมาณ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง ผู้ซื้อซอง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง



ลําดับที่ รายการ/ชื่อโครงการ งบประมาณ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง ผู้ซื้อซอง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

1 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ 15,000.00    15,000.00   เฉพาะเจาะจง - ร้านเมืองพลคอมพิวเตอร์ 15,000.00    ร้านเมืองพลคอมพิวเตอร์ ตกลงราคาโดยอ้างอิงจาก ใบสั่ง จ้าง

สํานักงานจํานวน  12  เครื่อง 15,000.00                    ราคาจัดซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุด เลขที่ 46/2563

ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 10  มิ.ย. 2563

2 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเดินสายระบบกล้อง 9,000.00     9,000.00     เฉพาะเจาะจง - ร้านดับบิวเจมาร์เก็ตติ้ง 9,000          ร้านดับบิวเจมาร์เก็ตติ้ง ตกลงราคาโดยอ้างอิงจาก ใบสั่ง จ้าง

โทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 ระบบ ความยาวสาย 9,000                          ราคาจัดซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุด เลขที่ 47/2563

300 เมตร ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 11  มิ.ย. 2563

3 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายรณรงค์ 500.0        500.0       เฉพาะเจาะจง - ร้านเมืองพลโฆษณา 500            ร้านเมืองพลโฆษณา ตกลงราคาโดยอ้างอิงจาก ใบสั่ง จ้าง

(วันต้านยาเสพติด) 500                            ราคาจัดซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุด เลขที่ 48/256

ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 24  มิ.ย. 2563

4 จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป 7,000.0 7,000.0     เฉพาะเจาะจง - นางจารุวรรณ ลีทอง 7,000.0     นางจารุวรรณ ลีทอง ตกลงราคาโดยอ้างอิงจาก ใบสั่ง จ้าง

เป็นผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7,000.0                     ราคาจัดซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุด เลขที่ 49/256

ประจําเดือน กรกฎาคม   2563 ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 มิ.ย. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง  อำเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น

วันที่…30....เดือน…มิถุนายน...พ.ศ. ....2563.....

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง



ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

1 จัดซื้อพร้อมติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียติ 196,000.00 194,000.00  เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านพสทรเซนเตอร์ 193,000.00  ร้านพสทรเซนเตอร์ ตกลงราคาโดยอ้างอิงจาก สัญญา ซื้อขาย

จํานวน  2  ซุ้ม 193,000.00                  มติของคณะกรรมการกําหนด เลขที่ 3/2563

#REF! ราคากลาง ลว 23  มิ.ย. 2563

#REF! #REF!

ลําดับที่ รายการ/ชื่อโครงการ งบประมาณ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง ผู้ซื้อซอง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแวงน้อย 473,000.00 444,500.00  เฉพาะเจาะจง ̶ หจก.สวรรค์ส่งมาเกิด 444,500.00  หจก.สวรรค์ส่งมาเกิด ราคากลางงานก่อสร้าง สัญญา จ้าง

หมู่ที่  4 #REF! 444,500.00                  และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เลขที่ 7/2563

#REF! ลว 15  มิ.ย. 2563

#REF! #REF!

องค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง  อำเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น

วันที่...30.....เดือน…มิถุนายน....พ.ศ. ....2563.....

ลําดับที่ รายการ/ชื่อโครงการ งบประมาณ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง ผู้ซื้อซอง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง  อำเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น

วันที่…30..เดือน…มิถุนายน...พ.ศ. ....2563....

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง


