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งบประมาณ วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก

จากหมวด (บาท) (บาท) จัดจาง โดยสรุป
1 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปงบประมาณ 2565 (สนป.) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 8,066.28 8,066.28 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 8,066.28 สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 8,066.28 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 1/2565 1 ต.ค 2564

(เดือนตุลาคม 2564)

2 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปงบประมาณ 2565 (กองคลัง) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 4,356.20 4,356.20 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 4,356.20 สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 4,356.20 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 2/2565 1 ต.ค 2564

(เดือนตุลาคม  2564)

3 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปงบประมาณ 2565 (กองชาง) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,516.40 2,516.40 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 2,516.40 สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 2,516.40 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 3/2565 1 ต.ค 2564

(เดือนตุลาคม 2564)

4 ซื้อวัสดุในงานเลือกตั้ง (ตลับหมึก) คาใชจายในการเลือกตั้ง 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีเอวี เทรดดิ้ง แอนด 4,500.00 บริษัท ท.ีเอวี เทรดดิ้ง แอนด 4,500.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 4/2565 1 ต.ค 2564

เซอรวิส จํากัด เซอรวิส จํากัด

5 ซื้อวัสดุตามโครงการจัดการเลือกตั้ง ฯ โครงการจัดการเลือกต้ังฯ 4,620.00 4,620.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วรีะวงศเครื่องเขียน 4,620.00 หจก. วรีะวงศเครื่องเขียน 4,620.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 5/2565 6 ต.ค 2564

6 ซื้อปายติดประกาศพ้ืนไมอัด (คาใชจายใน คาใชจายในการเลือกตั้ง 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง รานประสิทธิ์ พานิชย 30,000.00 รานประสิทธิ์ พานิชย 30,000.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 6/2565 6 ต.ค 2564

การเลือกตั้ง)

7 ซื้อแบบพิมพตามโครงการจัดการเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกต้ังฯ 7,517.00 7,517.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพอาสารักษาดินแดน 7,517.00 โรงพิมพอาสารักษาดินแดน 7,517.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 7/2565 15 ต.ค 2564

สมาชิกสภา อบต. และนายก อบต.โคราช กรมการปกครอง กรมการปกครอง

(กระดาษตอเนื่อง)

8 ซื้อทรายและถุงดินเพื่อชวยเหลือผูประสบ งบกลาง 2,476.60 2,476.60 เฉพาะเจาะจง หจก. กิจพนาคาไม 2,476.60 หจก. กิจพนาคาไม 2,476.60 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 8/2565 19 ต.ค 2564

ภัยพิบัติฉุกเฉิน (อุทกภัย)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง ขององคการบริหารสวนตําบลโคราช  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจําเดือนตุลาคม 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

ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ.2564

ลงวันที่ลําดับ ชื่อโครงการ
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เลขที่สัญญา

9 ซื้อวัสดุตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิก โครงการจัดการเลือกต้ังฯ 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพอาสารักษาดินแดน 6,600.00 โรงพิมพอาสารักษาดินแดน 6,600.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 9/2565 15 ต.ค 2564

สภา อบต. และนายก อบต. โคราช กรมการปกครอง กรมการปกครอง

(บัตรเลือกตั้ง)

๑๐ ซื้อวัสดุตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิก โครงการจัดการเลือกต้ังฯ 1,040.00 1,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รวมวิทยา จํากัด 1,040.00 บริษัท รวมวิทยา จํากัด 1,040.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 10/2565 19 ต.ค 2564

สภา อบต. และนายก อบต.โคราช

(แผนปกออน)

๑๑ ซื้อวัสดุกอสราง ของกิจการประปา วัสดุกอสราง 6,439.26 6,439.26 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคราชวิศวกรรมและ 6,439.26 บริษัท โคราชวิศวกรรมและ 6,439.26 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 11/2565 27 ต.ค 2564

(จํานวนอ 17 รายการ) เทคโนโลยี จํากัด เทคโนโลยี จํากัด

12 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  1/2565 1 ต.ค 2564

เดือนตุลาคม 2564

13 จางเหมาจัดทําปายไวนิล โครงการจัด โครงการจัดการเลือกต้ังฯ 4,176.00 4,176.00 เฉพาะเจาะจง รานเอส.พี.อิงคเจ็ท 4,176.00 รานเอส.พี.อิงคเจ็ท 4,176.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี  2/2565 1 ต.ค 2564

การเลือกตั้ง

14 จางเหมาประเมินความพึงพอใจ ของผูรับ รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง วิทยาลัยนครราชสีมา 18,000.00 วิทยาลัยนครราชสีมา 18,000.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี  3/2565 4 ต.ค 2564

บริการจาก องคการบริหารสวนตําบลโคราช

 ประจําป 2565

15 จางเหมาจัดสถานที่ในการรับสมัครเลือก โครงการจัดการเลือกต้ังฯ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรุณี  เวบสูงเนิน 1,000.00 นางสาวอรุณี  เวบสูงเนิน 1,000.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี  4/2565 6 ต.ค 2564

ตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต.
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งบประมาณ วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก

จากหมวด (บาท) (บาท) จัดจาง โดยสรุป

สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง ขององคการบริหารสวนตําบลโคราช  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ.2564

ลงวันที่ลําดับ ชื่อโครงการ
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เลขที่สัญญา

16 จางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธเชิญ โครงการจัดการเลือกต้ังฯ 7,344.00 7,344.00 เฉพาะเจาะจง รานเอส.พี.อิงคเจ็ท 7,344.00 รานเอส.พี.อิงคเจ็ท 7,344.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี  5/2565 6 ต.ค 2564

ชวนไปใชสิทธิเลือกตั้ง (2 ราการ)

17 จางเหมาจัดทําโครงไมสําหรับติดตั้งปาย โครงการจัดการเลือกต้ังฯ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชิต  มาดอนกลาง 15,000.00 นายวิชิต  มาดอนกลาง 15,000.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี  6/2565 19 ต.ค 2564

ประชาสัมพันธ

18 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  6.1/2565 27 ต.ค 2564

เดือนพฤศจิกายน 2564

19 จางเหมายามรักษาความปลอดภัยสถานที่ รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุระพล  กุกสันเทียะ 96,000.00 นายสุระพล  กุกสันเทียะ 96,000.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 1/2565 1 ต.ค 2564

ราชการประจําป 2565

20 จางเหมาคนงานทั่วไป รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  หาญสูงเนิน 108,000.00 นายสมชาย  หาญสูงเนิน 108,000.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 2/2565 1 ต.ค 2564

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

(งานบริหารงานทั่วไป)

21 จางเหมาคนงานทั่วไป รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพนันท  นันทะรักษา 108,000.00 นายนพนันท  นันทะรักษา 108,000.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 3/2565 1 ต.ค 2564

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

(งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

22 จางเหมาคนงานประจํารถขยะ รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพีรพงษ  ทับสูงเนิน 27,000.00 นายพีรพงษ  ทับสูงเนิน 27,000.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 4/2565 1 ต.ค 2564

(ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
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งบประมาณ วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก

จากหมวด (บาท) (บาท) จัดจาง โดยสรุป

สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง ขององคการบริหารสวนตําบลโคราช  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ.2564

ลงวันที่ลําดับ ชื่อโครงการ
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เลขที่สัญญา

23 จางเหมาคนงานชวยปฏิบัติงานดานชาง รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 132,000.00 132,000.00 เฉพาะเจาะจง นายตุลา  ถ้ําพุดซา 132,000.00 นายตุลา  ถ้ําพุดซา 132,000.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 5/2565 1 ต.ค 2564

ประจําป 2565

24 จางเหมาผูชวยเจาหนาที่ธุรการ รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจริญศรี เชิดสูงเนิน 120,000.00 นางสาวเจริญศรี เชิดสูงเนิน 120,000.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 6/2565 1 ต.ค 2564

ประจําป 2565

25 จางเหมาคนงานปฏิบัติงานดูแลการผลิต รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา  มะอิสูงเนิน 120,000.00 นายเจษฎา  มะอิสูงเนิน 120,000.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 7/2565 1 ต.ค 2564

และการจําหนายน้ําประปา

ประจําป 2565

26 จางเหมาคนงานปฏิบัติงานดูแลการผลิต รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยณรงค  หาญสูงเนิน 120,000.00 นายชัยณรงค  หาญสูงเนิน 120,000.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 8/2565 1 ต.ค 2564

และการจําหนายน้ําประปา

ประจําป 2565

958,651.74 958,651.74 958,651.74 958,651.74รวม


