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งบประมาณ วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก

จากหมวด (บาท) (บาท) จัดจาง โดยสรุป
1 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปงบประมาณ 2565 (สนป.) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 7,444.96 7,444.96 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 7,444.96 สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 7,444.96 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 1/2565 1 ต.ค 2564

(เดือนธันวาคม 2564)

2 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปงบประมาณ 2565 (กองคลัง) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 4,268.95 4,268.95 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 4,268.95 สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 4,268.95 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 2/2565 1 ต.ค 2564

(เดือนธันวาคม 2564)

3 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปงบประมาณ 2565 (กองชาง) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 5,715.78 5,715.78 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 5,715.78 สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 5,715.78 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 3/2565 1 ต.ค 2564

(เดือนธันวาคม 2564)

๔ ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ ของสํานักปลัด อบต. วัสดุไฟฟาและวิทยุ 342.40 342.40 เฉพาะเจาะจง รานซินไทฮงอิเล็คโทรนิค 342.40 รานซินไทฮงอิเล็คโทรนิค 342.40 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 22/2565 9 ธ.ค 2564

๕ ซื้อวัสดุกอสรางของกิจการประปา วัสดุกอสราง 3,880.00 3,880.00 เฉพาะเจาะจง รานไชยรัตนคาไม 3,880.00 รานไชยรัตนคาไม 3,880.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 23/2565 9 ธ.ค 2564

 (จํานวน 4 รายการ)

6 ซื้อวัสดุกอสรางของกิจการประปา วัสดุกอสราง 3,375.00 3,375.00 เฉพาะเจาะจง รานไชยรัตนคาไม 3,375.00 รานไชยรัตนคาไม 3,375.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 24/2565 23 ธ.ค 2564

(จํานวน 2 รายการ)

๗ ซื้อวัสดุวิทยาศาตรหรือการแพทย วัสดุวิทยาศาตรหรือการแพทย 22,050.00 22,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อะควาทรีท เคมิคอล จํากัด 22,050.00 บริษัท อะควาทรีท เคมิคอล จํากัด 22,050.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 25/2565 23 ธ.ค 2564

ของกิจการประปา (สารสม)

8 จางเหมาจัดทําปายโครงการปองกันและ โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุฯ 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง ราน พ.ีเค  Graphic Design 13,500.00 ราน พ.ีเค  Graphic Design 13,500.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี  17/2565 23 ธ.ค 2564

ลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม 2565

9 จางเหมาจัดเตรียมสถานท่ีในการตั้งจุด โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุฯ 4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรุณี  เวบสูงเนิน 4,900.00 นางสาวอรุณี  เวบสูงเนิน 4,900.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี  18/2565 23 ธ.ค 2564

ตรวจและบริการประชาชนในชวงเทศกาลปใหม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง ขององคการบริหารสวนตําบลโคราช  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.2564

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

ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.2564

ลงวันที่ลําดับ ชื่อโครงการ
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เลขที่สัญญา

10 จางเหมาจัดทําปายไวนิลประชาสัมพันธ รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 3,456.00 3,456.00 เฉพาะเจาะจง รานเอส.พี.อิงคเจ็ท 3,456.00 รานเอส.พี.อิงคเจ็ท 3,456.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี  19/2565 23 ธ.ค 2564

ภาษีองคการบริหารสวนตําบลโคราช

11 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  20/2565 27 ธ.ค 2564

เดือนมกราคม 2565

12 จางเหมาคนงานประจํารถขยะ รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพีรพงษ  ทับสูงเนิน 27,000.00 นายพีรพงษ  ทับสูงเนิน 27,000.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 9/2565 23 ธ.ค 2564

 (มกราคม - มีนาคม 2565)

97,933.09 97,933.09 97,933.09 97,933.09รวม


