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งบประมาณ วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก

จากหมวด (บาท) (บาท) จัดจาง โดยสรุป
1 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ของสํานักงานปลัด อบต. วัสดุคอมพิวเตอร 56,940.00 56,940.00 เฉพาะเจาะจง รานไอคอมพิวเตอร 56,940.00 รานไอคอมพิวเตอร 56,940.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 129/2563 1 ก.ย 2563

จํานวน 20 รายการ

2 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร กองคลัง วัสดุคอมพิวเตอร 9,330.00 9,330.00 เฉพาะเจาะจง รานไอคอมพิวเตอร 9,330.00 รานไอคอมพิวเตอร 9,330.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 130/2563 1 ก.ย 2563

จํานวน 5 รายการ

3 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ของกองสวัสดิการสังคม วัสดุคอมพิวเตอร 880.00 880.00 เฉพาะเจาะจง รานไอคอมพิวเตอร 880.00 รานไอคอมพิวเตอร 880.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 131/2563 1 ก.ย 2563

จํานวน 1 รายการ

4 ซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย (หนากากอนามัย) วัสดุเครื่องแตงกาย 4,750.00 4,750.00 เฉพาะเจาะจง รานไขมุกศึกษาภัณฑ 4,750.00 รานไขมุกศึกษาภัณฑ 4,750.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 132/2563 1 ก.ย 2563

 ของ สนป.

5 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร หรือ การแพทย (สารสมแบบผง) วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุภวชร เอ็นวาย 10,800.00 บริษัท สุภวชร เอ็นวาย 10,800.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 133/2563 3 ก.ย 2563

จํานวน 20 กก. กิจการประปา อบต.โคราช เซน็เตอร จํากัด เซน็เตอร จํากัด

6 ซื้อวัสดุกอสราง กิจการประปา วัสดุกอสราง 18,570.00 18,570.00 เฉพาะเจาะจง รานไชยรัตนคาไม 18,570.00 รานไชยรัตนคาไม 18,570.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 134/2563 8 ก.ย 2563

จํานวน 38 รายการ

7 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 28 รายการ วสัดุสํานักงาน 31,550.00 31,550.00 เฉพาะเจาะจง รานไขมุกศึกษาภัณฑ 31,550.00 รานไขมุกศึกษาภัณฑ 31,550.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 135/2563 9 ก.ย 2563

ของ สนป.

8 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 3 รายการ วสัดุสํานักงาน 4,450.00 4,450.00 เฉพาะเจาะจง รานไขมุกศึกษาภัณฑ 4,450.00 รานไขมุกศึกษาภัณฑ 4,450.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 136/2563 9 ก.ย 2563

ของกองสวัสดิการสังคม

สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง ขององคการบริหารสวนตําบลโคราช  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประจําเดือนกันยายน พ.ศ.2563

ลงวันที่ลําดับ ชื่อโครงการ
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เลขที่สัญญา
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จากหมวด (บาท) (บาท) จัดจาง โดยสรุป

สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง ขององคการบริหารสวนตําบลโคราช  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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เลขที่สัญญา

9 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ วสัดุสํานักงาน 8,600.00 8,600.00 เฉพาะเจาะจง รานไขมุกศึกษาภัณฑ 8,600.00 รานไขมุกศึกษาภัณฑ 8,600.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 137/2563 9 ก.ย 2563

ของกองชาง

10 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 12 รายการ วัสดุไฟฟาและวิทยุ 9,202.00 9,202.00 เฉพาะเจาะจง รานซินไทฮงอิเล็กทรอนิกส 9,202.00 รานซินไทฮงอิเล็กทรอนิกส 9,202.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 138/2563 10 ก.ย 2563

ของกองชาง

11 จางเหมาประกอบอาหารกลางวันโครงการ โครงการอบรมสตรี 5,625.00 5,625.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรุณี  เวบสูงเนิน 5,625.00 นางสาวอรุณี  เวบสูงเนิน 5,625.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 58/2563 1 ก.ย 2563

อบรมสตรี ของกองสวัสดิการ

12 จางเหมาจัดทําปายไวนิลโครงการอบรมสตรี โครงการอบรมสตรี 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง รานเอส.พี.อิงคเจ็ท 300.00 รานเอส.พี.อิงคเจ็ท 300.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 59/2563 1 ก.ย 2563

ของกองสวัสดิการ

13 จางเหมารถโดยสารตามโครงการอบรม โครงการอบรมสตรี 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีแสนสุขทัวส 36,000.00 หจก.ศรีแสนสุขทัวส 36,000.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 60/2563 1 ก.ย 2563

สตรีฯ ของกองสวัสดิการสังคม

14 จางเหมาจัดทําปายโครงการฝกอบรมเยาว โครงการเยาวชนรักษสิ่งแวดลอม 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง รานเอส.พี.อิงคเจ็ท 300.00 รานเอส.พี.อิงคเจ็ท 300.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 61/2563 8 ก.ย 2563

ชนรักษสิ่งแวดลอมของกองสวัสดิการสังคม

15 จางเหมาจัดทําอาหารกลางวันและอาหาร โครงการเยาวชนรักษสิ่งแวดลอม 5,625.00 5,625.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรุณี  เวบสูงเนิน 5,625.00 นางสาวอรุณี  เวบสูงเนิน 5,625.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 62/2563 8 ก.ย 2563

วางพรอมเครื่องดื่มโครงการฝกอบรม

เยาวชนรักษสิ่งแวดลอม

16 จางเหมาซอมแซมโคมไฟฟาสาธารณะ 20 จุด รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอมรเทพ  แกวเมตตา 6,000.00 นายอมรเทพ  แกวเมตตา 6,000.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 63/2563 16 ก.ย 2563
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สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง ขององคการบริหารสวนตําบลโคราช  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เลขที่สัญญา

17 จางเหมารถโดยสารปรับอากาศไมระจําทางฯ โครงการอบรมและดูงานเยาวชนฯ 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีแสนสุขทัวส 35,000.00 หจก.ศรีแสนสุขทัวส 35,000.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 64/2563 16 ก.ย 2563

(โครงการอบรมและดูงานเยาวชนฯ)

18 จางเหมาซอมเคร่ืองปมน้ํา กิจการประปา คาบํารุงรักษาฯ 8,212.25 8,212.25 เฉพาะเจาะจง หจก. เจ เอส แมชชีนทูล แอนด เซอรวิส 8,212.25 หจก. เจ เอส แมชชีนทูล แอนด เซอรวิส 8,212.25 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 65/2563 16 ก.ย 2563

19 จางเหมาซอมเคร่ืองปมน้ํา กิจการประปา คาบํารุงรักษาฯ 4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง อัครเดชมอเตอร 4,900.00 อัครเดชมอเตอร 4,900.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 66/2563 22 ก.ย 2563

20 จางเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิจิตร  ชวงสูงเนิน 96,000.00 นายวิจิตร  ชวงสูงเนิน 96,000.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 1/2563 30 ก.ย 2562

ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2563

(เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)

21 จางเหมาบรกิารคนงานทั่วไป รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  หาญสูงเนิน 54,000.00 นายสมชาย  หาญสูงเนิน 54,000.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 2/2563 30 ก.ย 2562

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

(เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

22 จางเหมาบริการคนงานชวยปฏิบัติงานดานชาง รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 44,000.00 44,000.00 เฉพาะเจาะจง นายตุลา  ถ้ําพุดซา 44,000.00 นายตุลา  ถ้ําพุดซา 44,000.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 3/2563 30 ก.ย 2562

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

(เดือนตุลาคม 2562 - มกราคม 2563)

23 จางเหมาบรกิารคนงานดูแลระบบผลิต รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุสิทธิ์ กองอุนนท 30,000.00 นายอนุสิทธิ์ กองอุนนท 30,000.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 4/2563 30 ก.ย 2562

ซอมบํารุง และการจําหนายน้ําประปา 

(เดือนตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562)
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เลขที่สัญญา

24 จางเหมาบรกิารคนงานดูแลระบบผลิต รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา  มะอิสูงเนิน 27,000.00 นายเจษฎา  มะอิสูงเนิน 27,000.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 5/2563 30 ก.ย 2562

ซอมบํารุง และการจําหนายน้ําประปา

(เดือนตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562)

508,034.25 508,034.25 508,034.25 508,034.25รวม


