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งบประมาณ วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก

จากหมวด (บาท) (บาท) จัดจาง โดยสรุป

๑ ซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น - น้ํามันไฮโดรลคิ วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 850.00 850.00 เฉพาะเจาะจง ราน สุกฤตา อะไหลยนต 850.00 ราน สุกฤตา อะไหลยนต 850.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 94/2563 1 ม.ิย 2563

๒ ซื้อวัสดุสํานักงาน (ธง + ตราสัญลักษณ) วสัดุสํานักงาน 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง รานไขมุกศึกษาภัณฑ 1,300.00 รานไขมุกศึกษาภัณฑ 1,300.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 95/2563 1 ม.ิย 2563

๓ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ของสํานักงานปลัด อบต. วัสดุคอมพิวเตอร 37,640.00 37,640.00 เฉพาะเจาะจง รานไอคอมพิวเตอร 37,640.00 รานไอคอมพิวเตอร 37,640.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 96/2563 2 ม.ิย 2563

๔ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ของกองคลัง วัสดุคอมพิวเตอร 8,450.00 8,450.00 เฉพาะเจาะจง รานไอคอมพิวเตอร 8,450.00 รานไอคอมพิวเตอร 8,450.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 97/2563 2 ม.ิย 2563

๕ ซื้อวัสดุสํานักงาน ของสํานักงานปลัด วสัดุสํานักงาน 9,195.00 9,195.00 เฉพาะเจาะจง รานไขมุกศึกษาภัณฑ 9,195.00 รานไขมุกศึกษาภัณฑ 9,195.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 98/2563 4 ม.ิย 2563

๖ ซื้อวัสดุสํานักงาน ของกองคลัง วสัดุสํานักงาน 8,888.00 8,888.00 เฉพาะเจาะจง รานไขมุกศึกษาภัณฑ 8,888.00 รานไขมุกศึกษาภัณฑ 8,888.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 99/2563 4 ม.ิย 2563

๗ ซื้อวัสดุสํานักงาน ของกองชาง วสัดุสํานักงาน 2,675.00 2,675.00 เฉพาะเจาะจง รานไขมุกศึกษาภัณฑ 2,675.00 รานไขมุกศึกษาภัณฑ 2,675.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 100/2563 4 ม.ิย 2563

๘ ซื้อวัสดุสํานักงาน ของกองสวัสดิการสังคม วสัดุสํานักงาน 1,760.00 1,760.00 เฉพาะเจาะจง รานไขมุกศึกษาภัณฑ 1,760.00 รานไขมุกศึกษาภัณฑ 1,760.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 101/2563 4 ม.ิย 2563

๙ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 14,400.00 14,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุภวชัร เอ็นวาย เซ็นเตอร จํากัด 14,400.00 บริษัท สุภวชัร เอ็นวาย เซ็นเตอร จํากัด 14,400.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 102/2563 11 มิ.ย 2563

ของกิจการประปา(สารสม)

๑๐ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง วัสดุยานพาหนะและขนสง 5,136.00 5,136.00 เฉพาะเจาะจง หจก. โคราชซีควิ (1995) 5,136.00 หจก. โคราชซีควิ (1995) 5,136.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 103/2563 11 มิ.ย 2563

 (ไฟวับวาบแบบแทง)

๑๑ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง วัสดุยานพาหนะและขนสง 33,800.00 33,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะบิ๊ก ซสิเต็มส 33,800.00 หจก.เดอะบิ๊ก ซสิเต็มส 33,800.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 104/2563 15 มิ.ย 2563

(สัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง ขององคการบริหารสวนตําบลโคราช  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประจําเดือนมิถุนายน 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

ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

ลงวันที่ลําดับ ชื่อโครงการ
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เลขที่สัญญา

๑๒ ซื้อครุภณัฑการเกษตร - เครื่องปมน้ําอัติโนมัติ ครุภัณฑการเกษตร 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะบิ๊ก ซสิเต็มส 15,000.00 หจก.เดอะบิ๊ก ซสิเต็มส 15,000.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 105/2563 17 มิ.ย 2563

ขนาดมอเตอร  400 วัตต

๑๓ ซื้อวัสดุในการควบคุมโรคไขเลือดออก ตามโครงการปองกัน โครงการปองกันโรคติดตอฯ 2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง รานไขมุกศึกษาภัณฑ 2,900.00 รานไขมุกศึกษาภัณฑ 2,900.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 106/2563 17 มิ.ย 2563

โรคติดตอตามฤดูกาล ประจําป 2563

๑๔ ซื้อวสดุไฟฟาและวิทยุ ของ สนป. วสดุไฟฟาและวิทยุ 1,187.70 1,187.70 เฉพาะเจาะจง รานซินไทฮง อิเล็คโทรนิค 1,187.70 รานซินไทฮง อิเล็คโทรนิค 1,187.70 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 107/2563 17 มิ.ย 2563

๑๕ ซื้อวัสดุกอสรางของกิจการประปา วัสดุกอสราง 29,500.00 29,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุภวชัร เอ็นวาย เซ็นเตอร จํากัด 29,500.00 บริษัท สุภวชัร เอ็นวาย เซ็นเตอร จํากัด 29,500.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 108/2563 18 มิ.ย 2563

อบต.โคราช จํานวน 6 รายการ

๑๖ ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ ของกองชาง วสดุไฟฟาและวิทยุ 42,949.80 42,949.80 เฉพาะเจาะจง ราน ซินไทฮง อิเล็คโทรนิค 42,949.80 ราน ซินไทฮง อิเล็คโทรนิค 42,949.80 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 109/2563 23 มิ.ย 2563

17 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงประจําเดือนกรกฎาคม 2563 (สนป.) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 7,921.92 7,921.92 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 7,921.92 สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 7,921.92 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 110/2563 30 มิ.ย 2563

18 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงประจําเดือนกรกฎาคม 2563 (กองคลัง) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 4,458.68 4,458.68 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 4,458.68 สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 4,458.68 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 111/2563 30 มิ.ย 2563

19 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงประจําเดือนกรกฎาคม 2563 (กองชาง) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,520.78 2,520.78 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 2,520.78 สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 2,520.78 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 112/2563 30 มิ.ย 2563

20 ซื้อวัสดุกอสราง ของกิจการประปา อบต.โคราช วสัดุกอสราง 1,190.00 1,190.00 เฉพาะเจาะจง รานไชยรัตนคาไม 1,190.00 รานไชยรัตนคาไม 1,190.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 113/2563 29 มิ.ย 2563

จํานวน 11 รายการ

231,722.88 231,722.88 231,722.88 231,722.88รวม


