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งบประมาณ วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก

จากหมวด (บาท) (บาท) จัดจาง โดยสรุป

๑ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 11,875.00 11,875.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุภวชัร เอ็นวาย เซ็นเตอร จํากัด 11,875.00 บริษัท สุภวชัร เอ็นวาย เซ็นเตอร จํากัด 11,875.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 122/2563 3 ส.ค 2563

ของกิจการประปา (สารสม + คลอรีน)

๒ ซื้อวัสดุสํานักงาน (งาน 12 สิงหาคม 2563) วสัดุสํานักงาน 7,050.00 7,050.00 เฉพาะเจาะจง รานไขมุกศึกษาภัณฑ 7,050.00 รานไขมุกศึกษาภัณฑ 7,050.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 123/2563 3 ส.ค 2563

ของ สนป.

๓ ซื้อวัสดุสํานักงาน กองคลัง วสัดุสํานักงาน 4,155.00 4,155.00 เฉพาะเจาะจง รานไขมุกศึกษาภัณฑ 4,155.00 รานไขมุกศึกษาภัณฑ 4,155.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 124/2563 13 ส.ค 2563

๔ ซื้อวัสดุโครงการอบรมสงเสริมอาชีพในชุมชน โครงการสงเสริมอาชีพฯ 13,487.00 13,487.00 เฉพาะเจาะจง รานไขมุกศึกษาภัณฑ 13,487.00 รานไขมุกศึกษาภัณฑ 13,487.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 125/2563 17 ส.ค 2563

5 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงประจําเดือนกรกฎาคม 2563 (สนป.) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 5,773.30 5,773.30 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 5,773.30 สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 5,773.30 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 126/2563 28 ส.ค 2563

6 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงประจําเดือนกรกฎาคม 2563 (กองคลัง) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 3,293.56 3,293.56 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 3,293.56 สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 3,293.56 เสนอราคาต่ํา มีคณุภาพ 127/2563 28 ส.ค 2563

7 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงประจําเดือนกรกฎาคม 2563 (กองชาง) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,571.24 2,571.24 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 2,571.24 สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 2,571.24 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 128/2563 28 ส.ค 2563

8 จางเหมาซอมแซมเครื่องปม คาบํารุงรักษาฯ 5,813.31 5,813.31 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุภวชัร เอ็นวาย เซ็นเตอร จํากัด 5,813.31 บริษัท สุภวชัร เอ็นวาย เซ็นเตอร จํากัด 5,813.31 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 52/2563 3 ส.ค 2563

ของกิจการประปา

9 จางเหมาจัดทําปายพระบรมฉายาลักษณฯ วสดุสํานักงาน 396.00 396.00 เฉพาะเจาะจง รานเอส.พี.อิงคเจ็ท 396.00 รานเอส.พี.อิงคเจ็ท 396.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 53/2563 3 ส.ค 2563

(พระราชินีนาถ 2563)

10 จางเหมาจัดทําปายโครงการอบรมคนพิการ โครงการอบรมผูพิการและผูดอยโอกาสฯ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง รานเอส.พี.อิงคเจ็ท 300.00 รานเอส.พี.อิงคเจ็ท 300.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 54/2563 10 ส.ค 2563

และผูดอยโอกาส

สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง ขององคการบริหารสวนตําบลโคราช  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

ลงวันที่ลําดับ ชื่อโครงการ
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เลขที่สัญญา
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งบประมาณ วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก

จากหมวด (บาท) (บาท) จัดจาง โดยสรุป

สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง ขององคการบริหารสวนตําบลโคราช  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

ลงวันที่ลําดับ ชื่อโครงการ
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เลขที่สัญญา

11 จางเหมาจัดทําอาหารกลางวนัและอาหารวาง โครงการอบรมผูพิการและผูดอยโอกาสฯ 8,550.00 8,550.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรุณี  เวบสูงเนิน 8,550.00 นางสาวอรุณี  เวบสูงเนิน 8,550.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 55/2563 10 ส.ค 2563

พรอมเครื่องด่ืม โครงการฝกอบรมคนพิการ

และผูดอยโอกาส ต.โคราช ประจําป 2563

12 จางเหมาจัดทําปายไวนิลโครงการ โครงการสงเสริมอาชีพฯ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง รานเอส.พี.อิงคเจ็ท 300.00 รานเอส.พี.อิงคเจ็ท 300.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 56/2563 17 ส.ค 2563

สงเสริมอาชีพในชุมชน

13 จางเหมาจัดทําอาหารกลางวันและ โครงการสงเสริมอาชีพฯ 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรุณี  เวบสูงเนิน 7,500.00 นางสาวอรุณี  เวบสูงเนิน 7,500.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 57/2563 17 ส.ค 2563

อาหารวางพรอมเคร่ืองดื่มตามโครงการ

สงเสริมอาชีพในชุมชน

71,064.41 71,064.41 71,064.41 71,064.41รวม


