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งบประมาณ วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก

จากหมวด (บาท) (บาท) จัดจาง โดยสรุป

๑ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปงบประมาณ 2565 (สนป.) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 8,804.45 8,804.45 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 8,804.45 สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 8,804.45 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 1/2565 1 ต.ค 2564

(เดือนมกราคม 2565)

2 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปงบประมาณ 2565 (กองคลัง) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 5,966.75 5,966.75 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 5,966.75 สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 5,966.75 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 2/2565 1 ต.ค 2564

(เดือนมกราคม 2565)

๓ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปงบประมาณ 2565 (กองชาง) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 3,576.00 3,576.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 3,576.00 สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 3,576.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 3/2565 1 ต.ค 2564

(เดือนมกราคม 2565)

4 ซื้อวัสดุโครงการปองกันโรคติดตอตาม โครงการปองกันโรคติดตอฯ 3,252.00 3,252.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วรีะวงศเครื่องเขียน 3,252.00 หจก. วรีะวงศเครื่องเขียน 3,252.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 26/2565 24 ม.ค 2565

ฤดูกาล

๕ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง วัสดุยานพาหนะและขนสง 13,600.00 13,600.00 เฉพาะเจาะจง ราน บีทูพลัส ออโตเซอรวสิ 13,600.00 ราน บีทูพลัส ออโตเซอรวสิ 13,600.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 27/2565 20 ม.ค 2565

(ยางรถยนต) กองคลัง

6 ซื้อวัสดุกอสรางของกิจการประปา วัสดุกอสราง 11,978.65 11,978.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคราชวิศวกรรมและ 11,978.65 บริษัท โคราชวิศวกรรมและ 11,978.65 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 28/2565 25 ม.ค 2565

(จํานวน 12 รายการ) เทคโนโลยี จํากัด เทคโนโลยี จํากัด

7 ซื้อวัสดุสํานักงาน-ผาหมึกเครื่องพิมพดีดไฟฟา (สนป.) วสัดุสํานักงาน 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมืองยาออฟฟศ โพรดักส จํากัด 2,700.00 บ.เมืองยาออฟฟศ โพรดักส จํากัด 2,700.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 29/2565 25 ม.ค 2565

8 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ ของกองชาง วัสดุไฟฟาและวิทยุ 16,419.15 16,419.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคราชวิศวกรรมและ 16,419.15 บริษัท โคราชวิศวกรรมและ 16,419.15 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 30/2565 27 ม.ค 2565

เทคโนโลยี จํากัด เทคโนโลยี จํากัด

9 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ทะเบียน วัสดุยานพาหนะและขนสง 3,360.00 3,360.00 เฉพาะเจาะจง รานบํารุงชูการไฟฟา 3,360.00 รานบํารุงชูการไฟฟา 3,360.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 31/2565 31 ม.ค 2565

ขษ5683 นม (กองคลัง)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง ขององคการบริหารสวนตําบลโคราช  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจําเดือนมกราคม พ.ศ.2565

ลงวันที่ลําดับ ชื่อโครงการ
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เลขที่สัญญา
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สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง ขององคการบริหารสวนตําบลโคราช  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจําเดือนมกราคม พ.ศ.2565

ลงวันที่ลําดับ ชื่อโครงการ
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เลขที่สัญญา

10 จางเหมาซอมคอมพิวเตอร และคอมิวเตอร คาบํารุงรักษาฯ 3,100.00 3,100.00 เฉพาะเจาะจง รานไอคอมพิวเตอร 3,100.00 รานไอคอมพิวเตอร 3,100.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี  21/2565 12 ม.ค 2565

โนตบุกสําหรับงานสํานักงาน ของสํานักปลัด

11 จางซอมเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติด คาบํารุงรักษาฯ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง รานไอคอมพิวเตอร 2,500.00 รานไอคอมพิวเตอร 2,500.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี  22/2565 12 ม.ค 2565

ตั้งถังหมึกพิมพของกองคลัง

12 จางซอมเครื่องพิมพอิงคเจ็ท ของกองชาง คาบํารุงรักษาฯ 2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง รานไอคอมพิวเตอร 2,900.00 รานไอคอมพิวเตอร 2,900.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 23/2565 12 ม.ค 2565

13 จางเหมาซอมแซมไฟฟาสาธารณะที่ชํารุด คาใชสอย/รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 12,900.00 12,900.00 เฉพาะเจาะจง นายอมรเทพ  แกวเมตตา 12,900.00 นายอมรเทพ  แกวเมตตา 12,900.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 24/2565 14 ม.ค 2565

เสียหายภายในตําบลจํานวน 43 จุด

14 จางเหมาทําปายโครงการปองกันโรคติด โครงการปองกันโรคติดตอฯ 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง รานเอส.พี.อิงคเจ็ท 450.00 รานเอส.พี.อิงคเจ็ท 450.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 25/2565 20 ม.ค 2565

ตอตามฤดูกาล

15 จางเหมาจัดทําอาหารโครงการปองกันโรค โครงการปองกันโรคติดตอฯ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรุณี  เวบสูงเนิน 4,000.00 นางสาวอรุณี  เวบสูงเนิน 4,000.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 26/2565 20 ม.ค 2565

ติดตอตามฤดูกาล

16 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 27/2565 31 ม.ค 2565

เดือนกุมภาพันธ 2565

97,507.00 97,507.00 97,507.00 97,507.00รวม


