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งบประมาณ วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก

จากหมวด (บาท) (บาท) จัดจาง โดยสรุป
1 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปงบประมาณ 2565 (สนป.) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 11,463.71 11,463.71 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 11,463.71 สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 11,463.71 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 1/2566 3 ต.ค 2565

(เดือนตุลาคม 2565)

2 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปงบประมาณ 2565 (กองคลัง) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 4,970.25 4,970.25 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 4,970.25 สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 4,970.25 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 2/2566 3 ต.ค 2565

(เดือนตุลาคม  2565)

3 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปงบประมาณ 2565 (กองชาง) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 6,768.00 6,768.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 6,768.00 สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 6,768.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 3/2566 3 ต.ค 2565

(เดือนตุลาคม 2565)

4 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง กองคลัง วัสดุยานพาหนะและขนสง 3,895.00 3,895.00 เฉพาะเจาะจง บํารุงชูการไฟฟา 3,895.00 บํารุงชูการไฟฟา 3,895.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 4/2566 6 ต.ค 2565

รถยนตหมายเลขทะเบียน ขษ 5683 นม

(แบตเตอรี่ + น้ํามันพาวเวอร)

5 ซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,235.00 2,235.00 เฉพาะเจาะจง บํารุงชูการไฟฟา 2,235.00 บํารุงชูการไฟฟา 2,235.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 5/2566 17 ต.ค 2565

จํานวน 2 รายการ ของ สนป. 

(น้ํามันเครื่อง + น้ํามันหลอลื่น)

6 ซื้อวัสดุสํานักงาน กองชางจํานวน 1 รายการ ซื้อวัสดุสํานักงาน 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมืองยาออฟฟศ โพรดักส จํากัด 6,000.00 บ.เมืองยาออฟฟศ โพรดักส จํากัด 6,000.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 7/2566 17 ต.ค 2565

(หมึกเคร่ืองถายเอกสาร ยี่หอ SHARP 

รุน MX-M315NV)

๗ ซื้อชุดตรวจสารเสพติด ของสํานักปลัด วัสดุวิทยาศาสตรหรือการพทย 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธนกิจเภสัช 4,800.00 หจก. ธนกิจเภสัช 4,800.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 7/2566 25 ต.ค 2565

จํานวน 200 ชุด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง ขององคการบริหารสวนตําบลโคราช  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ.2565

ลงวันที่ลําดับ ชื่อโครงการ
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เลขที่สัญญา
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งบประมาณ วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก

จากหมวด (บาท) (บาท) จัดจาง โดยสรุป

สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง ขององคการบริหารสวนตําบลโคราช  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ.2565

ลงวันที่ลําดับ ชื่อโครงการ
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เลขที่สัญญา

๘ ซื้อวัสดุไฟฟาสาธารณะที่ชํารุดเสียหายภายใน วัสดุไฟฟาและวิทยุ 30,238.20 30,238.20 เฉพาะเจาะจง รานซินไทฮงอิเล็คโทรนิค 30,238.20 รานซินไทฮงอิเล็คโทรนิค 30,238.20 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 8/2566 25 ต.ค 2565

บานวังวน และ บานหัวบึง ต.โคราช 

จํานวน 16 รายการ

9 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 1/2566 3 ต.ค 2565

 ประจําเดือนตุลาคม 2565

10 จางเหมาประเมินความพึงพอใจ ของผูรับ รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง วิทยาลัยนครราชสีมา 18,000.00 วิทยาลัยนครราชสีมา 18,000.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 2/2566 6 ต.ค 2565

บริการจากองคการบริหารสวนตําบลโคราช 

ประจําป 2566

11 จางเหมาซอมรถยนตสวนกลาง หมายเลข คาบํารุงรักษาฯ 7,235.00 7,235.00 เฉพาะเจาะจง บํารุงชูการไฟฟา 7,235.00 บํารุงชูการไฟฟา 7,235.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 3/2566 6 ต.ค 2565

ทะเบียน ขษ 5683 นม. ของกองคลัง

หมายเลขครุภัณฑ 001 61 0003

12 จางเหมาซอมเครื่องคอมพิวเตอร ของกองคลัง คาบํารุงรักษาฯ 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง รานไอคอมพิวเตอร 900.00 รานไอคอมพิวเตอร 900.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 4/2566 25 ต.ค 2565

หมายเลขครุภัณฑ 416 52 0015

13 จางเหมาซอมเคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก คาบํารุงรักษาฯ 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง รานไอคอมพิวเตอร 5,500.00 รานไอคอมพิวเตอร 5,500.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 5/2566 25 ต.ค 2565

และเครื่องพิมพอิงคเจ็ท ของสํานักปลัดอบต.

คอมพิวเตอรโนตบุก หมายเลขครุภณัฑ 416 65 0033

เครื่องพิมพอิงคเจ็ท หมายเลขครุภัณฑ 478 59 0016

เครื่องพิมพอิงคเจ็ท หมายเลขครุภัณฑ 478 62 0021
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งบประมาณ วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก

จากหมวด (บาท) (บาท) จัดจาง โดยสรุป

สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง ขององคการบริหารสวนตําบลโคราช  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ.2565

ลงวันที่ลําดับ ชื่อโครงการ
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เลขที่สัญญา

14 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 6/2566 31 ต.ค 2565

ประจําเดือนพฤศจิกายน 2565

15 จางเหมายามรักษาความปลอดภัยสถาน รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมบัติ  จริงสูงเนิน 96,000.00 นายสมบัติ  จริงสูงเนิน 96,000.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 1/2566 30 ก.ย 2565

ที่ราชการ ประจําป 2566

(ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)

16 จางเหมาคนงานทั่วไป ประจําป พ.ศ.2566 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  หาญสูงเนิน 108,000.00 นายสมชาย  หาญสูงเนิน 108,000.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 2/2566 30 ก.ย 2565

(งานบริหารงานทั่วไป)  

(ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)

17 จางเหมาคนงานประจํารถขยะ รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพีรพงษ  ทับสูงเนิน 108,000.00 นายพีรพงษ  ทับสูงเนิน 108,000.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 3/2566 30 ก.ย 2565

ประจําป 2566 

(ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)

18 จางเหมาคนงานประจํารถขยะ รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุพล  รณพิมาย 108,000.00 นายอนุพล  รณพิมาย 108,000.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 4/2566 30 ก.ย 2565

ประจําป 2566 

(ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)

19 จางเหมาบรกิารผูชวยปฎิบัติงานดานงาน รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรางคณา ฉินสูงเนิน 108,000.00 นางสาววรางคณา ฉินสูงเนิน 108,000.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 5/2566 30 ก.ย 2565

ปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย 

ประจําป 2566

(ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)
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งบประมาณ วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก

จากหมวด (บาท) (บาท) จัดจาง โดยสรุป

สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง ขององคการบริหารสวนตําบลโคราช  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ.2565

ลงวันที่ลําดับ ชื่อโครงการ
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เลขที่สัญญา

20 จางเหมาบรกิารผูชวยปฏิบัติงานดานพัสดุ รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยุวารี  มะอิ 108,000.00 นางสาวยุวารี  มะอิ 108,000.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 6/2566 30 ก.ย 2565

และทะเบียนทรัพยสิน ประจําป 2566 

(ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)

21 จางเหมาผูชวยเจาหนาที่ธุรการ กองชาง รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจริญศรี เชิดสูงเนิน 120,000.00 นางสาวเจริญศรี เชิดสูงเนิน 120,000.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 7/2566 30 ก.ย 2565

ประจําป 2566

(ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)

22 จางเหมาคนงานชวยปฏิบัติงานดานชาง รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 132,000.00 132,000.00 เฉพาะเจาะจง นายตุลา  ถ้ําพุดซา 132,000.00 นายตุลา  ถ้ําพุดซา 132,000.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 8/2566 30 ก.ย 2565

 ประจําป 2566

(ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)

23 จางเหมาคนงานปฏิบัติงานดูแลระบบการผลิต รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา  มะอิสูงเนิน 120,000.00 นายเจษฎา  มะอิสูงเนิน 120,000.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 9/2566 30 ก.ย 2565

และการจําหนายน้ําประปา ประจําป 2566

(ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)

24 จางเหมาคนงานปฏิบัติงานดูแลระบบการผลิต รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยณรงค  หาญสูงเนิน 120,000.00 นายชัยณรงค  หาญสูงเนิน 120,000.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 10/2566 30 ก.ย 2565

และการจําหนายน้ําประปา ประจําป 2566

(ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)

25 จางเหมาคนงานปฏิบัติงานดูแลระบบการผลิต รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอินทะโชติ  แกวเมตตา 120,000.00 นายอินทะโชติ  แกวเมตตา 120,000.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 11/2566 30 ก.ย 2565

และการจําหนายน้ําประปา ประจําป 2566

(ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)

1,354,005.16 1,354,005.16 1,354,005.16 1,354,005.16รวม


