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งบประมาณ วงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก

จากหมวด (บาท) (บาท) จัดจาง โดยสรุป
1 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปงบประมาณ 2565 (สนป.) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 8,518.82 8,518.82 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 8,518.82 สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 8,518.82 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 77/2565 ลว. 26 ก.ค 2565

(เดือนกันยายน 2565)

2 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปงบประมาณ 2565 (กองคลัง) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 7,226.25 7,226.25 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 7,226.25 สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 7,226.25 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 78/2565 ลว. 26 ก.ค 2565

(เดือนกันยายน 2565)

3 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปงบประมาณ 2565 (กองชาง) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 8,248.50 8,248.50 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 8,248.50 สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 8,248.50 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 79/2565 ลว. 26 ก.ค 2565

(เดือนกันยายน 2565)

4 ซื้อวสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 3 รายการ กองคลัง วัสดุไฟฟาและวิทยุ 1,647.00 1,647.00 เฉพาะเจาะจง รานซินไทฮงอิเล็คโทรนิค 1,647.00 รานซินไทฮงอิเล็คโทรนิค 1,647.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 103/2565 ลว. 1 ก.ย 2565

5 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 13 รายการ วัสดุสํานักงาน 10,474.00 10,474.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วีระวงศเครื่องเขียน 10,474.00 หจก. วีระวงศเครื่องเขียน 10,474.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 104/2565 ลว. 1 ก.ย 2565

กองคลัง

6 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 6 รายการ วัสดุสํานักงาน 5,680.00 5,680.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วีระวงศเครื่องเขียน 5,680.00 หจก. วีระวงศเครื่องเขียน 5,680.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 105/2565 ลว. 1 ก.ย 2565

กองชาง

7 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 7 รายการ วัสดุสํานักงาน 7,992.00 7,992.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วีระวงศเครื่องเขียน 7,992.00 หจก. วีระวงศเครื่องเขียน 7,992.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 106/2565 ลว. 7 ก.ย 2565

กองสวัสดิการสังคม

8 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 15 รายการ วัสดุสํานักงาน 12,630.00 12,630.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วีระวงศเครื่องเขียน 12,630.00 หจก. วีระวงศเครื่องเขียน 12,630.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 107/2565 ลว. 7 ก.ย 2565

สํานักปลัด อบต.

9 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10 รายการ วัสดุงานบานงานครวั 5,870.00 5,870.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วีระวงศเครื่องเขียน 5,870.00 หจก. วีระวงศเครื่องเขียน 5,870.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 108/2565 ลว. 7 ก.ย 2565

สํานักปลัด อบต.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง ขององคการบริหารสวนตําบลโคราช  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจําเดือนกันยายน พ.ศ.2565

ลําดบั ชื่อโครงการ
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เลขที่สัญญา ลงวันที่



2

งบประมาณ วงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก

จากหมวด (บาท) (บาท) จัดจาง โดยสรุป

สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง ขององคการบริหารสวนตําบลโคราช  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจําเดือนกันยายน พ.ศ.2565

ลําดบั ชื่อโครงการ
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เลขที่สัญญา ลงวันที่

10 ซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 4 รายการ วัสดุเครื่องแตงกาย 5,180.00 5,180.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วีระวงศเครื่องเขียน 5,180.00 หจก. วีระวงศเครื่องเขียน 5,180.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 109/2565 ลว. 7 ก.ย 2565

สํานักปลัด อบต.

11 ซื้อวัสดุวทิยาศาตรหรือการแพทย วัสดุวิทยาศาตรหรือการแพทย 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อะควาทรีท เคมิคอล จํากัด 32,100.00 บริษัท อะควาทรีท เคมิคอล จํากัด 32,100.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 110/2565 ลว. 7 ก.ย 2565

ของกิจการประปา กองชาง

(สารสมกอนขุน และ สารสมกอนใส)

12 ซื้อวัสดุกอสราง (ใบตัดถนน) จํานวน 1 รายการ วัสดุกอสราง 7,383.00 7,383.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มั่งคั่งทรัพย 2018 จํากัด 7,383.00 บริษัท มั่งคั่งทรัพย 2018 จํากัด 7,383.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 111/2565 ลว. 7 ก.ย 2565

ของกิจการประปา กองชาง

13 ซื้อวัสดุอุปกรณโครงการปองกันและควบคุม โครงการปองกันและควบคุมโรคฯ 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วีระวงศเครื่องเขียน 2,100.00 หจก. วีระวงศเครื่องเขียน 2,100.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 112/2565 ลว. 8 ก.ย 2565

โรคพิษสุนัขบาประจําป 2565

๑๔ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น งานปองกัน วัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง รานมิ้งคกะใหม 4,460.00 รานมิ้งคกะใหม 4,460.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 113/2565 ลว. 14 ก.ย 2565

และบรรเทาสาธารณภัย  สํานักปลัด อบต.

๑๕ ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรและอิเล็คทรอนิกส  ของกองชาง ครุภัณฑคอมพิวเตอร 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มั่งคั่งทรัพย 2018 จํากัด 22,000.00 บริษัท มั่งคั่งทรัพย 2018 จํากัด 22,000.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 114/2565 ลว. 21 ก.ย 2565

(เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer แบบแครส้ัน)

16 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร - โปรแกรมคอมพิวเตอร วัสดุคอมพิวเตอร 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรุณศรี  ศรีจันทร 20,000.00 นางสาวอรุณศรี  ศรีจันทร 20,000.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 115/2565 ลว. 21 ก.ย 2565

 หรือ ซอฟแวรลขิสิทธิ์ ของกองชาง

17 ซื้อวัสดุอุปกรณ เพ่ือใชในโครงการฝกอบรม โครงการฝกอบรมจัดตั้งจิตอาสาฯ 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง รานมิ้งคกะใหม 13,000.00 รานมิ้งคกะใหม 13,000.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 116/2565 ลว. 21 ก.ย 2565

จัดตั้งอาสาสมัครปองกันฝายพลเรือน รุนที่ 1 /2565 

ระหวางวันที่ 25-27 กันยายน 2565 

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัด



3

งบประมาณ วงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก

จากหมวด (บาท) (บาท) จัดจาง โดยสรุป

สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง ขององคการบริหารสวนตําบลโคราช  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจําเดือนกันยายน พ.ศ.2565

ลําดบั ชื่อโครงการ
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เลขที่สัญญา ลงวันที่

18 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง สํานักปลัด อบต. วัสดุเครื่องดับเพลิง 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นาซาไฟรโปรดัคส 6,500.00 บริษัท นาซาไฟรโปรดัคส 6,500.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 117/2565 ลว. 21 ก.ย 2565

(เติมสารเคมี ถังดับพลิง) จํานวน 10 ถัง แอนดเซฟตี้ จํากัด แอนดเซฟตี้ จํากัด

19 จางเหมาจัดทําอาหารกลางวนั / อาหารวาง โครงการปองกันและควบคุมโรคฯ 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง นางนิรญั   ปองสูงเนิน 3,300.00 นางนิรญั   ปองสูงเนิน 3,300.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 84/2565 ลว. 8 ก.ย 2565

โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา 

ประจําป 2565

20 จางเหมาจัดหาวัสดุอุปกรณ - กระติกเก็บ โครงการปองกันและควบคุมโรคฯ 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง นางนิรญั   ปองสูงเนิน 2,400.00 นางนิรญั   ปองสูงเนิน 2,400.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 85/2565 ลว. 8 ก.ย 2565

ความเย็นพรอมอุปกรณ สําหรับโครงการ

ปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา

ประจําป 2565

21 จางเหมาจัดหาวัสดุอุปกรณ โครงการรกัษ โครงการรักษนํ้า รักษดินฯ 7,250.00 7,250.00 เฉพาะเจาะจง นางนิรญั   ปองสูงเนิน 7,250.00 นางนิรญั   ปองสูงเนิน 7,250.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 86/2565 ลว. 13 ก.ย 2565

น้ํา รักษดิน รักษลําตะคอง ตามวิถีชีวติ

เศรษฐกิจพอเพียง 

22 จางเหมาจัดทําอาหารกลางวนั / อาหารวาง โครงการรักษนํ้า รักษดินฯ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนิรญั   ปองสูงเนิน 7,000.00 นางนิรญั   ปองสูงเนิน 7,000.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 87/2565 ลว. 13 ก.ย 2565

โครงการรักษนํ้า รักษดิน รักษลําตะคอง ตาม

วถิีชีวติเศรษฐกิจพอเพียง 

23 จางเหมาจัดทําปายไวนิล โครงการรักษน้ํา โครงการรักษนํ้า รักษดินฯ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง รานเอส.พี.อิงคเจ็ท 300.00 รานเอส.พี.อิงคเจ็ท 300.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 88/2565 ลว. 13 ก.ย 2565

รักษดิน รักษลําตะคอง ตามวถิีชีวติเศรษฐกิจ

พอเพียง ในวนัเสารที่ 17 ก.ย 2565
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งบประมาณ วงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก

จากหมวด (บาท) (บาท) จัดจาง โดยสรุป

สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง ขององคการบริหารสวนตําบลโคราช  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจําเดือนกันยายน พ.ศ.2565

ลําดบั ชื่อโครงการ
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เลขที่สัญญา ลงวันที่

24 จางเหมาพาหนะขนสง - โครงการฝกอบรม โครงการฝกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครฯ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชาญฤทธิ์  สันติตระกูลเวช 2,000.00 นายชาญฤทธิ์  สันติตระกูลเวช 2,000.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 89/2565 ลว. 21 ก.ย 2565

จัดตั้งอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 

รุนที่ 1 / 2565 ในวันที่ 26 กันยายน 2565

25 จางเหมาซอมแซมวัสดุกิจการประปา บํารุงรกัษา 12,800.00 12,800.00 เฉพาะเจาะจง นายทีปวิช  คงคากุล 12,800.00 นายทีปวิช  คงคากุล 12,800.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 90/2565 ลว. 21 ก.ย 2565

(วสัดุอุปกรณของแผงโซลาเซลล)  กองชาง

26 จางเหมาซอมเครื่องพิมพ Brother MFC-J6910DW บํารุงรักษา 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชคอมพิวเตอร 500.00 หจก.โคราชคอมพิวเตอร 500.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 91/2565 ลว. 21 ก.ย 2565

หมายเลขครภุณัฑ 487 55 0013

กองชาง

27 จางเหมาจัดทําปายไวนิล โครงการฝกอบรม โครงการฝกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครฯ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง รานเอส.พี.อิงคเจ็ท 300.00 รานเอส.พี.อิงคเจ็ท 300.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 92/2565 ลว. 21 ก.ย 2565

จัดตั้งอาสาสมัครปองกันฝายพลเรือน

รุนที่ 1 /2565 ระหวางวันท่ี 23-27 กันยายน 2565 

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัด

28 จางเหมาจัดเตรียมสถานที่ โครงการฝกอบรมจัดต้ังอาสา โครงการฝกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครฯ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง รานมิ้งคกะใหม 300.00 รานมิ้งคกะใหม 300.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 93/2565 ลว.21 ก.ย 2565

สมัครปองกันฝายพลเรือน รุนท่ี 1 /2565 

ระหวางวันที่ 25-27 กันยายน 2565 

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัด

217,159.57 217,159.57 217,159.57 217,159.57รวม


