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งบประมาณ วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก

จากหมวด (บาท) (บาท) จัดจาง โดยสรุป
1 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปงบประมาณ 2565 (สนป.) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 10,562.90 10,562.90 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 10,562.90 สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 10,562.90 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 1/2565 1 ต.ค 2564

(เดือนมิถุนายน 2565)

2 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปงบประมาณ 2565 (กองคลัง) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 6,336.25 6,336.25 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 6,336.25 สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 6,336.25 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 2/2565 1 ต.ค 2564

(เดือนมิถุนายน 2565)

๓ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปงบประมาณ 2565 (กองชาง) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 8,208.50 8,208.50 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 8,208.50 สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 8,208.50 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 3/2565 1 ต.ค 2564

(เดือนมิถุนายน 2565)

๔ ซื้อเครื่องแตงกายของอาสาสมัครปองกันภัย วัสดุเครื่องแตงกาย 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน พ.ีเค.ซัพพลาย 100,000.00 ราน พ.ีเค.ซัพพลาย 100,000.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 66/2565 1 ม.ิย 2565

ฝายพลเรือน (อพปร.)

5 ซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น วัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานสุกฤตาอะไหลยนต 2,000.00 รานสุกฤตาอะไหลยนต 2,000.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 67/2565 1 ม.ิย 2565

งานปองกันฯ สนป.

๖ ซื้อวัสดุสํานักงาน (ตลับผงหมึก เครื่องถาย วสัดุสํานักงาน 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 12,000.00 บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 12,000.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 68/2565 6 ม.ิย 2565

เอกสาร) กองสวัสดิการสงัคม

๗ ซื้อวัสดุอื่น - โซเลื่อยยนต ขนาด 33' และ วัสดุอื่น 9,400.00 9,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อารพีซี ทูลมารท จํากัด 9,400.00 บริษัท อารพีซี ทูลมารท จํากัด 9,400.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 69/2565 9 ม.ิย 2565

 18' ของ สนป.

8 ซื้อวัสดุสํานักงาน - กองคลัง วสัดุสํานักงาน 3,325.00 3,325.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วรีะวงศเครื่องเขียน 3,325.00 หจก. วรีะวงศเครื่องเขียน 3,325.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 70/2565 13 มิ.ย 2565

จํานวน 10 รายการ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง ขององคการบริหารสวนตําบลโคราช  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

ลําดับ ชื่อโครงการ
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เลขที่สัญญา ลงวันที่
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งบประมาณ วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก

จากหมวด (บาท) (บาท) จัดจาง โดยสรุป

สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง ขององคการบริหารสวนตําบลโคราช  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

ลําดับ ชื่อโครงการ
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เลขที่สัญญา ลงวันที่

9 จางเหมาซอมเคร่ืองถายเอกสาร คาบํารุงรักษาฯ 35,265.06 35,265.06 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 35,265.06 บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 35,265.06 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 65/2565  6 ม.ิย 2565

ระบบดิจิตอล  กองสวัสดิการสังคม

หมายเลขครุภัณฑ 417 61 0004

10 จางเหมาซอมรถยนตสวนกลาง คาบํารุงรักษาฯ 5,550.00 5,550.00 เฉพาะเจาะจง อู ป.ประวิทย เซอรวิส 5,550.00 อู ป.ประวิทย เซอรวิส 5,550.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 66/2565 9 ม.ิย 2565

หมายเลขทะเบียน ขษ 5683 นม

หมายเลขครุภัณฑ 001 61 0003

11 จางเหมาจัดจัดทําซุมนิทรรศการ รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรุณี  เวบสูงเนิน 18,000.00 นางสาวอรุณี  เวบสูงเนิน 18,000.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 67/2565 20 มิ.ย 2565

งานประเพณี "กินเขาค่ํา ของดีเมืองสูงเนิน

ประจําป 2565"

12 จางเหมาจัดทําปายไวนิล พรอมติดตั้งโครง รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 14,500.00 14,500.00 เฉพาะเจาะจง รานเอส.พี.อิงคเจ็ท 14,500.00 รานเอส.พี.อิงคเจ็ท 14,500.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 68/2565 20 มิ.ย 2565

ไมเพ่ือตอนรบัผูประเมินอุทยานธรณีโคราช 

จํานวน 1 ปาย ขนาด 3 x 5 เมตร

13 จางเหมาจัดทําอาหาร / อาหารวาง และ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพฯ 6,300.00 6,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรุณี  เวบสูงเนิน 6,300.00 นางสาวอรุณี  เวบสูงเนิน 6,300.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 69/2565 28 มิ.ย 2565

เคร่ืองดื่มในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ

ผูสูงอายุตําบลโคราช ประจําป 2565

ระหวางวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2565

14 จางเหมาจัดทําปายไวนิล โครงการอบรม โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพฯ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง รานเอส.พี.อิงคเจ็ท 300.00 รานเอส.พี.อิงคเจ็ท 300.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 70/2565 28 มิ.ย 2565

พัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ ต.โคราช 

ประจําป 2565
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งบประมาณ วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก

จากหมวด (บาท) (บาท) จัดจาง โดยสรุป

สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง ขององคการบริหารสวนตําบลโคราช  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

ลําดับ ชื่อโครงการ
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เลขที่สัญญา ลงวันที่

15 จางเหมารถปรับอากาศไมประจําทาง โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพฯ 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีแสนสุขทัวส 36,000.00 หจก.ศรีแสนสุขทัวส 36,000.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 71/2565 28 มิ.ย 2565

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ

ตําบลโคราช ประจําป 2565  

ระหวางวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2565

16 จางเหมาเชาเคร่ืองถายเอกสาร รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ออฟฟต เซ็นเตอร กรุป 2,000.00 หจก. ออฟฟต เซ็นเตอร กรุป 2,000.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 72/2565 28 มิ.ย 2565

ประจําเดือนกรกฎาคม 2565

269,747.71 269,747.71 269,747.71 269,747.71รวม


