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งบประมาณ วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก

จากหมวด (บาท) (บาท) จัดจาง โดยสรุป
1 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปงบประมาณ 2565 (สนป.) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 10,841.85 10,841.85 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 10,841.85 สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 10,841.85 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 1/2565 1 ต.ค 2564

(เดือนกุมภาพันธ 2565)

2 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปงบประมาณ 2565 (กองคลัง) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 4,270.50 4,270.50 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 4,270.50 สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 4,270.50 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 2/2565 1 ต.ค 2564

(เดือนกุมภาพันธ 2565)

3 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปงบประมาณ 2565 (กองชาง) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 7,095.50 7,095.50 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 7,095.50 สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 7,095.50 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 3/2565 1 ต.ค 2564

(เดือนกุมภาพันธ 2565)

4 ซื้อวัสดุกอสรางของกิจการประปา วัสดุกอสราง 3,359.80 3,359.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคราชวิศวกรรมและ 3,359.80 บริษัท โคราชวิศวกรรมและ 3,359.80 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 32/2565 21 ก.พ 2565

(จํานวน 5 รายการ) เทคโนโลยี จํากัด เทคโนโลยี จํากัด

5 ซื้อวัสดุวิทยาศาตรหรือการแพทย วัสดุวิทยาศาตรหรือการแพทย 20,700.00 20,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อะควาทรีท เคมิคอล จํากัด 20,700.00 บริษัท อะควาทรีท เคมิคอล จํากัด 20,700.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 33/2565 22 ก.พ 2565

ของกิจการประปา (สารสม)

6 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ ของกองชาง วัสดุไฟฟาและวิทยุ 4,413.75 4,413.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคราชวิศวกรรมและ 4,413.75 บริษัท โคราชวิศวกรรมและ 4,413.75 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 34/2565 23 ก.พ 2565

(จํานวน 4  รายการ) เทคโนโลยี จํากัด เทคโนโลยี จํากัด

7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ของกองคลัง วัสดุคอมพิวเตอร 6,810.00 6,810.00 เฉพาะเจาะจง รานไอคอมพิวเตอร 6,810.00 รานไอคอมพิวเตอร 6,810.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 35/2565 28 ก.พ 2565

จํานวน 3 รายการ

8 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ของสํานักปลัด วัสดุคอมพิวเตอร 21,080.00 21,080.00 เฉพาะเจาะจง รานไอคอมพิวเตอร 21,080.00 รานไอคอมพิวเตอร 21,080.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 36/2565 28 ก.พ 2565

จํานวน 8 รายการ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง ขององคการบริหารสวนตําบลโคราช  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2565

ลงวันที่ลําดับ ชื่อโครงการ
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เลขที่สัญญา
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งบประมาณ วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก

จากหมวด (บาท) (บาท) จัดจาง โดยสรุป

สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง ขององคการบริหารสวนตําบลโคราช  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2565

ลงวันที่ลําดับ ชื่อโครงการ
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เลขที่สัญญา

9 จางเหมาจัดทําปายโครงการอบรมคนพิการ โครงการอบรมคนพิการฯ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง รานเอส.พี.อิงคเจ็ท 300.00 รานเอส.พี.อิงคเจ็ท 300.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 28/2565  3 ก.พ 2565 

และผูดอยโอกาสตําบลโคราช

10 จางเหมาจัดทําอาหารโครงการอบรมคน โครงการอบรมคนพิการฯ 7,750.00 7,750.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรุณี  เวบสูงเนิน 7,750.00 นางสาวอรุณี  เวบสูงเนิน 7,750.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 29/2565 3 ก.พ 2565 

พิการ และผูดอยโอกาสตําบลโคราช

ประจําป 2565

11 จางเหมาจัดทําปายโครงการอบรมและศึกษา โครงการอบรมและดูงานฯ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง รานเอส.พี.อิงคเจ็ท 300.00 รานเอส.พี.อิงคเจ็ท 300.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 30/2565 17 ก.พ 2565 

ดูงานกลุมพัฒนาสตรีและแมบานในชุมชน

12 จางเหมาจัดทําอาหารโครงการอบรมและ โครงการอบรมและดูงานฯ 6,300.00 6,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงรัตน นุชสูงเนิน 6,300.00 นางสาวดวงรัตน นุชสูงเนิน 6,300.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 31/2565 17 ก.พ 2565 

ศึกษาดูงานกลุมพัฒนาสตรี และแมบาน

ในชุมชน

13 จางเหมารถโดยสารปรับอากาศไมประจํา โครงการอบรมและดูงานฯ 37,000.00 37,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีแสนสุขทัวส 37,000.00 หจก.ศรีแสนสุขทัวส 37,000.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 32/2565 17 ก.พ 2565 

ทางโครงการอบรมและศึกษาดูงานกลุม

พัฒนาสตรีและแมบานในชุมชน

14 จางเหมาเชาเคร่ืองถายเอกสาร ประจํา รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ออฟฟต เซ็นเตอร กรุป 2,000.00 หจก. ออฟฟต เซ็นเตอร กรุป 2,000.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 33/2565 23 ก.พ 2565 

เดือนมีนาคม 2565

15 จางเหมายามรักษาความปลอดภัยสถาน รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 56,000.00 56,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมบัติ  จริงสูงเนิน 56,000.00 นายสมบัติ  จริงสูงเนิน 56,000.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 10/2565 21 ก.พ 2565

ที่ราชการ ประจําป 2565

(มีนาคม 2565 - กันยายน 2565)
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งบประมาณ วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก

จากหมวด (บาท) (บาท) จัดจาง โดยสรุป

สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง ขององคการบริหารสวนตําบลโคราช  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2565

ลงวันที่ลําดับ ชื่อโครงการ
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เลขที่สัญญา

16 จางเหมาบรกิารผูชวยปฏิบัติงาน รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยุวารี  มะอิ 27,000.00 นางสาวยุวารี  มะอิ 27,000.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 11/2565 23 ก.พ 2565

ดานงานพัสดุ / กองคลัง

17 จางเหมาบรกิารผูชวยปฎิบัติงานดูแล รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 63,000.00 63,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอินทะโชติ  แกวเมตตา 63,000.00 นายอินทะโชติ  แกวเมตตา 63,000.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 12/2565 23 ก.พ 2565

ระบบการผลิต ซอมบํารุง และจําหนาย

น้ําประปา

278,221.40 278,221.40 278,221.40 278,221.40รวม


