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งบประมาณ วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก

จากหมวด (บาท) (บาท) จัดจาง โดยสรุป
1 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปงบประมาณ 2566 (สนป.) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 10,001.46 10,001.46 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 10,001.46 สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 10,001.46 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 1/2566 3 ต.ค 2565

(เดือนธันวาคม 2565)

2 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปงบประมาณ 2566 (กองคลัง) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 5,181.75 5,181.75 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 5,181.75 สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 5,181.75 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 2/2566 3 ต.ค 2565

(เดือนธันวาคม 2565)

3 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปงบประมาณ 2566 (กองชาง) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 8,988.75 8,988.75 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 8,988.75 สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 8,988.75 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 3/2566 3 ต.ค 2565

(เดือนธันวาคม 2565)

4 ซื้อวัสดุไฟฟาสาธารณะที่ชํารุดเสียหายภายใน วสัดุไฟฟาสาธารณะ 12,803.62 12,803.62 เฉพาะเจาะจง รานซินไทฮงอิเล็คโทรนิค 12,803.62 รานซินไทฮงอิเล็คโทรนิค 12,803.62 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 13/2566 1 ธ.ค 2565

ตําบลโคราช จํานวน 7 รายการ ของกองชาง

5 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 21 รายการ วสัดุสํานักงาน 11,806.00 11,806.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วรีะวงศเครื่องเขียน 11,806.00 หจก. วรีะวงศเครื่องเขียน 11,806.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 14/2566 2 ธ.ค 2565

ของสํานักปลัด อบต.

๖ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ของสํานักปลัด อบต. วัสดุคอมพิวเตอร 15,840.00 15,840.00 เฉพาะเจาะจง รานไอคอมพิวเตอร 15,840.00 รานไอคอมพิวเตอร 15,840.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 15/2566 14 ธ.ค 2565

(หมึกเคร่ืองพิมพ รุน ML-2165 และ 

รุน Xpress M2020 ยี่หอ Samsung)

7 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 3 รายการ วสัดุสํานักงาน 1,650.00 1,650.00 เฉพาะเจาะจง รานมิ้งคกะใหม 1,650.00 รานมิ้งคกะใหม 1,650.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 16/2566 22 ธ.ค 2565

ของสํานักปลัด อบต.

8 ซื้อวสดุไฟฟาและวิทยุ ของสํานักปลัด อบต. วสดุไฟฟาและวิทยุ 856.00 856.00 เฉพาะเจาะจง รานซินไทฮงอิเล็คโทรนิค 856.00 รานซินไทฮงอิเล็คโทรนิค 856.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 17/2566 22 ธ.ค 2565

จํานวน 1 รายการ (คอจับไมคโครโฟน)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง ขององคการบริหารสวนตําบลโคราช  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.2565

ลําดับ ชื่อโครงการ
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เลขที่สัญญา ลงวันที่
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งบประมาณ วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก

จากหมวด (บาท) (บาท) จัดจาง โดยสรุป

สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง ขององคการบริหารสวนตําบลโคราช  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.2565

ลําดับ ชื่อโครงการ
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เลขที่สัญญา ลงวันที่

9 ซื้อวัสดุอื่น ของสํานักปลัดจํานวน 2 รายการ วัสดุอื่น 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเปรมสุข ซัพพลาย 12,000.00 รานเปรมสุข ซัพพลาย 12,000.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 18/2566 22 ธ.ค 2565

( เสื้อกั๊กจราจรสะทอนแสง และ 

กระบองไฟจราจร )

10 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 9 รายการ ตาม วสัดุสํานักงาน 1,775.00 1,775.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วรีะวงศเครื่องเขียน 1,775.00 หจก. วรีะวงศเครื่องเขียน 1,775.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 19/2566 22 ธ.ค 2565

โครงการปองกันโรคติดตอตามฤดูกาล 

ของสํานักปลัด อบต.

11 ซื้อวัสดุไฟฟาสาธารณะที่ชํารุดภายใน วสดุไฟฟาและวิทยุ 14,721.06 14,721.06 เฉพาะเจาะจง รานซินไทฮงอิเล็คโทรนิค 14,721.06 รานซินไทฮงอิเล็คโทรนิค 14,721.06 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 20/2566 23 ธ.ค 2565

ต.โคราช จํานวน 3 หมูบาน คือ 

ม.4 บานนาตะโครก, ม.1 บานมะเกลือเกา

และหมู 5 บานหัวบึง

12 ซ้ือครภุัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 65,700.00 65,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก. โคราชคอมพิวเตอร 65,700.00 หจก. โคราชคอมพิวเตอร 65,700.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 22/2566 28 ธ.ค 2565

 - เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก ของกองคลัง 

จํานวน 3 เคร่ือง

13 จางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธ รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุระพล  กุกสันเทียะ 1,500.00 นายสุระพล  กุกสันเทียะ 1,500.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 13/2566 19 ธ.ค 2565

" หามทิ้งขยะ..." ของสํานักปลัด อบต.

14 จางเหมาจัดเตรียมสถานท่ีและจัดหาวัสดุ โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ 7,820.00 7,820.00 เฉพาะเจาะจง รานมิ้งคกะใหม 7,820.00 รานมิ้งคกะใหม 7,820.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 14/2566 22 ธ.ค 2565

อุปกรณ ในการบริการประชาชนตามโครง

การปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ชวง

เทศกาลปใหม 2566

ระหวางวันที่ 29 ธ.ค 65 - 4 ม.ค 66
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งบประมาณ วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก

จากหมวด (บาท) (บาท) จัดจาง โดยสรุป

สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง ขององคการบริหารสวนตําบลโคราช  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.2565

ลําดับ ชื่อโครงการ
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เลขที่สัญญา ลงวันที่

15 จางเหมาจัดทําปายพรอมกรอบโครงการปอง โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง ราน พ.ีเค  Graphic Design 13,500.00 ราน พ.ีเค  Graphic Design 13,500.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 15/2566 22 ธ.ค 2565

กันและลดุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล

ปใหม จํานวน 1 ปาย และจางเหมาทําปาย

ไวนิลการรณรงคและปายอ่ืน พรอมกรอบไม

 จํานวน20 ปาย

16 จางเหมาจัดทําปายไวนิล โครงการปองกัน โครงการปองกันโรคติดตอฯ 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง รานเอส.พี.อิงคเจ็ท 450.00 รานเอส.พี.อิงคเจ็ท 450.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 16/2566 22 ธ.ค 2565

โรคติดตอตามฤดูกาลงานสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม ของสํานักปลัด อบต.

17 จางเหมาจัดทําอาหารกลางวัน / อาหารวาง โครงการปองกันโรคติดตอฯ 4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง นางนิรัญ   ปองสูงเนิน 4,400.00 นางนิรัญ   ปองสูงเนิน 4,400.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 17/2566 22 ธ.ค 2565

โครงการปองกันโรคติดตอตามฤดูกาล

 ในวันจันทรที่ 26 ธันวาคม 2565

ของสํานักปลัด อบต.

18 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 18/2566 28 ธ.ค 2565

ประจําเดือนมกราคม 2566

190,993.64 190,993.64 190,993.64 190,993.64รวม


