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งบประมาณ วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก

จากหมวด (บาท) (บาท) จัดจาง โดยสรุป
1 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปงบประมาณ 2565 (สนป.) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 4,279.43 4,279.43 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 4,279.43 สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 4,279.43 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 1/2565 1 ต.ค 2564

(เดือนพฤศจิกายน 2564)

๒ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปงบประมาณ 2565 (กองคลัง) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 4,325.33 4,325.33 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 4,325.33 สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 4,325.33 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 2/2565 1 ต.ค 2564

(เดือนพฤศจิกายน 2564)

3 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปงบประมาณ 2565 (กองชาง) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,857.52 1,857.52 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 1,857.52 สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 1,857.52 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 3/2565 1 ต.ค 2564

(เดือนพฤศจิกายน 2564)

4 ซื้อสายรัดหีบบัตรเลือกตั้ง โครงการจัดการ โครงการจัดการเลือกต้ังฯ 856.00 856.00 เฉพาะเจาะจง ไปรษณียสูงเนิน 856.00 ไปรษณียสูงเนิน 856.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 13/2565 3 พ.ย 2564

เลือกตั้ง สมาชิก อบต. และนายก อบต.

โคราช 200 เสน

5 ซื้อวัสดุวิทยาศาตรหรือการแพทย วัสดุวิทยาศาตรหรือกรแพทย 25,200.00 25,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อะควาทรีท เคมิคอล จํากัด 25,200.00 บริษัท อะควาทรีท เคมิคอล จํากัด 25,200.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 14/2565 3 พ.ย 2564

ของกิจการประปา (สารสม)

6 ซ้ือครภุัณฑสํารวจ - กลองสํารวจแบบประ ครุภณัฑสํารวจ 300,000.00 300,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มั่งคั่งทรัพย 2018 จํากัด 300,000.00 บริษัท มั่งคั่งทรัพย 2018 จํากัด 300,000.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 1/2565 3 พ.ย 2564

มวลผล (Total Station) พรอมอุปกรณ 

หมายเลขครุภัณฑ 079 65 0001

7 ซื้อวัสดุทําฉากกั้น โควิด-19  โครงการจัด โครงการจัดการเลือกต้ังฯ 5,078.22 5,078.22 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคราชวิศวกรรมและ 5,078.22 บริษัท โคราชวิศวกรรมและ 5,078.22 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 15/2565 22 พ.ย 2564

การเลือกตั้งสมาชิก อบต. และนายกอบต.โคราช เทคโนโลยี จํากัด เทคโนโลยี จํากัด

8 ซื้อตรายางประทับบัตรเลือกตั้ง โครงการ โครงการจัดการเลือกต้ังฯ 640.00 640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนนไทยศิลป กรุป จํากัด 640.00 บริษัท โนนไทยศิลป กรุป จํากัด 640.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 16/2565 22 พ.ย 2564

จัดการเลือกตั้งสมาชิก อบต. และนายก อบต.โคราช

สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง ขององคการบริหารสวนตําบลโคราช  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจําเดือนพฤศจิกายน 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

ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

ลงวันที่ลําดับ ชื่อโครงการ
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เลขที่สัญญา

9 ซื้อวัสดุอุปกรณการเลือกตั้ง โครงการจัด โครงการจัดการเลือกต้ังฯ 25,020.00 25,020.00 เฉพาะเจาะจง หจก. รุงเรืองโกลบอล 25,020.00 หจก. รุงเรืองโกลบอล 25,020.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 17/2565 22 พ.ย 2564

การเลือกตั้งสมาชิก อบต. และนายกอบต.โคราช

10 ซื้อน้ําดื่มโครงการอบรมคณะกรรมการ โครงการจัดการเลือกต้ังฯ 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง รานมิ้งคกะใหม 700.00 รานมิ้งคกะใหม 700.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 18/2565 22 พ.ย 2564

ประจําหนวยเลือกตั้ง (กปน.)

11 ซื้อวสดุสํานักงานใชในโครงการอบรมคณะ โครงการจัดการเลือกต้ังฯ 940.00 940.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วรีะวงศเครื่องเขียน 940.00 หจก. วรีะวงศเครื่องเขียน 940.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 19/2565 22 พ.ย 2564

กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง (กปน.)

12 ซื้อวัสดุกอสรางของกิจการประปา วัสดุกอสราง 4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคราชวิศวกรรมและ 4,815.00 บริษัท โคราชวิศวกรรมและ 4,815.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 20/2565 22 พ.ย 2564

(จํานวน 1 รายการ) เทคโนโลยี จํากัด เทคโนโลยี จํากัด

13 ซื้อวัสดุกอสรางของกิจการประปา วัสดุกอสราง 4,568.90 4,568.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคราชวิศวกรรมและ 4,568.90 บริษัท โคราชวิศวกรรมและ 4,568.90 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 21/2565 22 พ.ย 2564

(จํานวน 6 รายการ) เทคโนโลยี จํากัด เทคโนโลยี จํากัด

14 จางเหมาจัดทําปายหนวยเลือกตั้งสมาชิก โครงการจัดการเลือกต้ังฯ 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง รานเอส.พี.อิงคเจ็ท 2,400.00 รานเอส.พี.อิงคเจ็ท 2,400.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี  7/2565 22 พ.ย 2564

สภาทองถิ่น และผูบริหารทองถิ่น (8 ปาย)

15 จางเหมาจัดทําปายโครงการอบรมคณะ โครงการจัดการเลือกต้ังฯ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง รานเอส.พี.อิงคเจ็ท 300.00 รานเอส.พี.อิงคเจ็ท 300.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี  8/2565 22 พ.ย 2564

กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง (กปน.) ฯ

16 จางเหมาจัดทําอาหารกลางวันและอาหาร โครงการจัดการเลือกต้ังฯ 8,125.00 8,125.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรุณี  เวบสูงเนิน 8,125.00 นางสาวอรุณี  เวบสูงเนิน 8,125.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี  9/2565 22 พ.ย 2564

วางโครงการอบรมคณะกรรมการประจํา

หนวยเลือกตั้ง (กปน.)ฯ
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งบประมาณ วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก

จากหมวด (บาท) (บาท) จัดจาง โดยสรุป

สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง ขององคการบริหารสวนตําบลโคราช  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

ลงวันที่ลําดับ ชื่อโครงการ
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เลขที่สัญญา

17 จางเหมาจัดทําโครงไมพรอมติดตั้งปายติด โครงการจัดการเลือกต้ังฯ 11,592.00 11,592.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชิต  มาดอนกลาง 11,592.00 นายวิชิต  มาดอนกลาง 11,592.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี  10/2565 22 พ.ย 2564

ประกาศการนับคะแนนฯ

18 จางจัดสถานที่โครงการอบรมคณะกรรม โครงการจัดการเลือกต้ังฯ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรุณี  เวบสูงเนิน 1,000.00 นางสาวอรุณี  เวบสูงเนิน 1,000.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี  11/2565 22 พ.ย 2564

การประจําหนวยเลือกตั้ง (กปน.) ฯ

19 จางจัดสถานที่และทําความสะอาดหนวยเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกต้ังฯ 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรุณี  เวบสูงเนิน 2,400.00 นางสาวอรุณี  เวบสูงเนิน 2,400.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี  12/2565 22 พ.ย 2564

20 จางพาหนะขนสงของและอุปกรณการเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกต้ังฯ 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง นายชิงชัย  ปอยสูงเนิน 2,400.00 นายชิงชัย  ปอยสูงเนิน 2,400.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี  13/2565 22 พ.ย 2564

21 จางเหมาทําพานพุมดอกไม เน่ืองในวันคลาย คาใชสอย/คาพานพุม 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประพาส แปลนกลาง 1,000.00 นายประพาส แปลนกลาง 1,000.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี  14/2565 29 พ.ย 2564

วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระ

บรมชนกาธิเบศรฯ

22 จางเหมาจัดทําปายไวนิลประชาสัมพันธการ รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 378.00 378.00 เฉพาะเจาะจง รานเอส.พี.อิงคเจ็ท 378.00 รานเอส.พี.อิงคเจ็ท 378.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี  15/2565 29 พ.ย 2564

จัดงาน มหกรรมศลิปะนานาชาติ ครั้งท่ี 2

23 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  16/2565 29 พ.ย 2564

เดือนธันวาคม 2564

409,875.40 409,875.40 409,875.40 409,875.40รวม


