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งบประมาณ วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก

จากหมวด (บาท) (บาท) จัดจาง โดยสรุป
1 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปงบประมาณ 2565 (สนป.) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 11,831.21 11,831.21 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 11,831.21 สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 11,831.21 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 1/2565 1 ต.ค 2564

(เดือนมีนาคม 2565)

2 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปงบประมาณ 2565 (กองคลัง) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 6,791.25 6,791.25 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 6,791.25 สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 6,791.25 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 2/2565 1 ต.ค 2564

(เดือนมีนาคม 2565)

3 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปงบประมาณ 2565 (กองชาง) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 6,261.75 6,261.75 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 6,261.75 สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 6,261.75 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 3/2565 1 ต.ค 2564

(เดือนมีนาคม 2565)

๔ ซื้อวัสดุสํานักงาน ของกองคลัง วสัดุสํานักงาน 12,718.00 12,718.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วรีะวงศเครื่องเขียน 12,718.00 หจก. วรีะวงศเครื่องเขียน 12,718.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 37/2565 2 มี.ค 2565

จํานวน 12 รายการ

๕ ซื้อวัสดุงานบานงานครัว ของสํานักปลัด วัสดุงานบานงานครวั 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วรีะวงศเครื่องเขียน 13,500.00 หจก. วรีะวงศเครื่องเขียน 13,500.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 38/2565 7 มี.ค 2565

จํานวน 17 รายการ

๖ ซื้อวัสดุสํานักงาน ของสํานักปลัด วสัดุสํานักงาน 18,605.00 18,605.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วรีะวงศเครื่องเขียน 18,605.00 หจก. วรีะวงศเครื่องเขียน 18,605.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 39/2565 11 มี.ค 2565

จํานวน 17 รายการ

๗ ซื้อวัสดุกอสราง วัสดุกอสราง 7,673.20 7,673.20 เฉพาะเจาะจง หจก. กิจพนาคาไม 7,673.20 หจก. กิจพนาคาไม 7,673.20 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 40/2565 11 มี.ค 2565

๘ ซื้อชุดตรวจสารเสพติด ของสํานักปลัด วัสดุวิทยาศาตรหรือการแพทย 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธนกิจเภสัช 2,400.00 หจก. ธนกิจเภสัช 2,400.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 41/2565 15 มี.ค 2565

จํานวน 1 รายการ

ลงวันที่

สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง ขององคการบริหารสวนตําบลโคราช  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจําเดือนมีนาคม พ.ศ.2565

ลําดับ ชื่อโครงการ
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เลขที่สัญญา
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งบประมาณ วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก
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เลขที่สัญญา

๙ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง วัสดุยานพาหนะและขนสง 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง อู ป.ประวิทช เซอรวิส 2,800.00 อู ป.ประวิทช เซอรวิส 2,800.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 42/2565 15 มี.ค 2565

(สายไฮดรอลิค)

๑๐ ซื้อวัสดุกอสรางของกิจการประปา วัสดุกอสราง 877.40 877.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคราชวิศวกรรม 877.40 บริษัท โคราชวิศวกรรม 877.40 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 43/2565 24 มี.ค 2565

จํานวน 6 รายการ และเทคโนโลยี จํากัด และเทคโนโลยี จํากัด

11 ซื้อวัสดุกอสรางของกิจการประปา วัสดุกอสราง 3,445.00 3,445.00 เฉพาะเจาะจง รานไชยรัตนคาไม 3,445.00 รานไชยรัตนคาไม 3,445.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 44/2565 24 มี.ค 2565

จํานวน 6 รายการ

12 จางเหมาซอมครภุัณฑ (เลื่อยยนต) คาบํารุงรักษา 3,850.00 3,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อารพีซี ทูลมารท จํากัด 3,850.00 บริษัท อารพีซี ทูลมารท จํากัด 3,850.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 34/2565 3 มี.ค 2565 

13 จางเหมาซอมเครื่องคอมพิวเตอร และเครื่อง คาบํารุงรักษา 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรพต อุยดอน 2,100.00 นายบรรพต อุยดอน 2,100.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 35/2565 8 มี.ค 2565 

สํารองไฟ

14 จางเหมาจัดทําอาหารในโครงการสงเสริม โครงการสงเสริมกลุมอาชีพฯ 9,800.00 9,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงรัตน  นุชสูงเนิน 9,800.00 นางสาวดวงรัตน  นุชสูงเนิน 9,800.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 36/2565 11 ม.ีค 2565 

กลุมอาชีพในชุมชน

15 จัดทําปายไวนิลโครงการสงเสริมกลุมอาชีพ โครงการสงเสริมกลุมอาชีพฯ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง รานเอส.พี.อิงคเจ็ท 300.00 รานเอส.พี.อิงคเจ็ท 300.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 37/2565 11 ม.ีค 2565 

ในชุมชน

16 จางเหมาจัดหาวัสดุอุปกรณ ตามโครงการ โครงการสงเสริมกลุมอาชีพฯ 9,930.00 9,930.00 เฉพาะเจาะจง รานมิ้งคกะใหม 9,930.00 รานมิ้งคกะใหม 9,930.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 38/2565 11 ม.ีค 2565 

สงเสริม กลุมอาชีพในชุมชน
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17 จางเหมาซอมรถยนตสวนกลาง หมายเลข คาบํารุงรักษา 8,450.00 8,450.00 เฉพาะเจาะจง อู ป.ประวิทย เซอรวิส 8,450.00 อู ป.ประวิทย เซอรวิส 8,450.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 39/2565 16 ม.ีค 2565 

ทะเบียน กท 9200 นม

18 จางเหมาคนงานประจํารถขยะ รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพีรพงษ ทับสูงเนิน 54,000.00 นายพีรพงษ ทับสูงเนิน 54,000.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 13/2565 24 มี.ค 2565

(เมษายน 2565 - กันยายน 2565)

19 จางเหมาบริการผูชวยปฎิบัติงานดานงาน รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรางคณา ฉินสูงเนิน 54,000.00 นางสาววรางคณา ฉินสูงเนิน 54,000.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 14/2565 30 มี.ค 2565

ปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย

สํานักปลัด

229,332.81 229,332.81 229,332.81 229,332.81รวม


