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งบประมาณ วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก

จากหมวด (บาท) (บาท) จัดจาง โดยสรุป
1 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปงบประมาณ 2565 (สนป.) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 6,263.36 6,263.36 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 6,263.36 สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 6,263.36 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 1/2565 1 ต.ค 2564

(เดือนพฤษภาคม 2565)

2 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปงบประมาณ 2565 (กองคลัง) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 4,515.00 4,515.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 4,515.00 สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 4,515.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 2/2565 1 ต.ค 2564

(เดือนพฤษภาคม 2565)

3 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปงบประมาณ 2565 (กองชาง) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 6,512.00 6,512.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 6,512.00 สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 6,512.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 3/2565 1 ต.ค 2564

(เดือนพฤษภาคม 2565)

๔ ซื้อวัสดุไฟฟาสาธารณะที่ชํารุดเสียหาย วัสดุไฟฟา 36,850.80 36,850.80 เฉพาะเจาะจง รานซินไทฮงอิเล็คโทรนิค 36,850.80 รานซินไทฮงอิเล็คโทรนิค 36,850.80 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 57/2565 3 พ.ค 2565

ภายใน ต.โคราช

๕ ซื้อวัสดุสํานักงาน ของสํานักปลัด วสัดุสํานักงาน 6,290.00 6,290.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วรีะวงศเครื่องเขียน 6,290.00 หจก. วรีะวงศเครื่องเขียน 6,290.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 58/2565 3 พ.ค 2565

(ธงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว

 + ผาสีเหลือง + ผาสีขาว)

๗ ซ้ือครภุัณฑสํานักงาน - โตะคอมพิวเตอร ครุภณัฑสํานักงาน 3,700.00 3,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอกลักษณเครื่องเรือน 3,700.00 หจก.เอกลักษณเครื่องเรือน 3,700.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 59/2565 9 พ.ค 2565

ของกองคลัง

๘ ซื้อครุภัณฑสํานักงาน - ตูเหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก ครุภณัฑสํานักงาน 19,700.00 19,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอกลักษณเครื่องเรือน 19,700.00 หจก.เอกลักษณเครื่องเรือน 19,700.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 60/2565 9 พ.ค 2565

ตูเหล็กสําหรับเก็บเอกสารบานเลื่อน

ตูเหล็กสําหรับเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก

สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง ขององคการบริหารสวนตําบลโคราช  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจําเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

ลําดับ ชื่อโครงการ
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เลขที่สัญญา ลงวันที่



2

งบประมาณ วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก

จากหมวด (บาท) (บาท) จัดจาง โดยสรุป

สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง ขององคการบริหารสวนตําบลโคราช  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจําเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

ลําดับ ชื่อโครงการ
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เลขที่สัญญา ลงวันที่

๙ ซื้อวัสดุกอสรางสําหรับปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยสาํหรับ วัสดุกอสราง 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ที วาย ที 50,000.00 หจก. ที วาย ที 50,000.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 61/2565 25 พ.ค 2565

คนพิการ ผูสูงอายุ และผูที่อยูในระยะก่ึงเฉียบพลัน และผูมี

ภาวะพ่ึงพิง ประจําป 2565 (กองสวัสดิการสังคม)

10 ซื้อวัสดุวิทยาศาตรหรือการแพทย วัสดุวิทยาศาตรหรือการแพทย 24,085.00 24,085.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อะควาทรีท เคมิคอล จํากัด 24,085.00 บริษัท อะควาทรีท เคมิคอล จํากัด 24,085.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 62/2565 25 พ.ค 2565

ของกิจการประปา (สารสมกอนขุน, 

สารสมกอนใส, โซเดียมไฮโปรฯ)

11 ซื้อวัสดุกอสราง ของกิจการประปา กองชาง วัสดุกอสราง 21,450.00 21,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อะควาทรีท เคมิคอล จํากัด 21,450.00 บริษัท อะควาทรีท เคมิคอล จํากัด 21,450.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 63/2565 25 พ.ค 2565

12 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร - หมึกพิมพ Brother วัสดุคอมพิวเตอร 18,920.00 18,920.00 เฉพาะเจาะจง รานไอคอมพิวเตอร 18,920.00 รานไอคอมพิวเตอร 18,920.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 64/2565 25 พ.ค 2565

MFC9140 CDN สีดํา, สีเหลือง, สีน้ําเงิน, 

สีชมพู ของกองสวัสดิการสังคม

13 ซื้อวัสดุสํานักงาน - ธงสมเด็จพระนางเจา วสัดุสํานักงาน 6,290.00 6,290.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วรีะวงศเครื่องเขียน 6,290.00 หจก. วรีะวงศเครื่องเขียน 6,290.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 65/2565 26 พ.ค 2565

สุทิดาฯ+ ผาสีเหลือง + ผาสีขาว

14 จางเหมาซอมบํารุงรักษารถยนตกองชาง คาบํารุงรักษาฯ 6,304.85 6,304.85 เฉพาะเจาะจง หจก. โตโยตาโคราช 1998 6,304.85 หจก. โตโยตาโคราช 1998 6,304.85 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 54/2565 3 พ.ค 2565

ทะเบียน 6510 นม.

หมายเลขครุภัณฑ 001 57 0002

15 จางเหมาจัดทําปายไวนิล เนื่องในโอกาส คาใชสอย 378.00 378.00 เฉพาะเจาะจง รานเอส.พี.อิงคเจ็ท 378.00 รานเอส.พี.อิงคเจ็ท 378.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 56/2565 3 พ.ค 2565

วันฉัตรมงคล 4 พ.ค 2565
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งบประมาณ วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก

จากหมวด (บาท) (บาท) จัดจาง โดยสรุป

สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง ขององคการบริหารสวนตําบลโคราช  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจําเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

ลําดับ ชื่อโครงการ
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เลขที่สัญญา ลงวันที่

16 จางเหมาซอมเคร่ืองปรับอากาศ คาบํารุงรักษาฯ 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง ราน ปรีชา 2,400.00 ราน ปรีชา 2,400.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 57/2565 5 พ.ค 2565

หมายเลขครุภัณฑ 420 56 0009

17 จางเหมาจัดทําอาหาร / อาหารวาง และ โครงการเยาวชนรักษสิ่งแวดลอม 12,600.00 12,600.00 เฉพาะเจาะจง น.ส ดวงรัตน  นุชสูงเนิน 12,600.00 น.ส ดวงรัตน  นุชสูงเนิน 12,600.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 58/2565 9 พ.ค 2565

เคร่ืองดื่ม ในโครงการฝกอบรมเยาวชน

รักษสิ่งแวดลอมป 2565 (11 พ.ค 2565)

18 จางเหมาจัดทําปายไวนิล โครงการฝกอบรม โครงการเยาวชนรักษสิ่งแวดลอม 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง รานเอส.พี.อิงคเจ็ท 300.00 รานเอส.พี.อิงคเจ็ท 300.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 59/2565 9 พ.ค 2565

เยาวชนรักษสิ่งแวดลอม ป 2565

19 จางเหมารถปรับอากาศไมประจําทาง โครงการเยาวชนรักษสิ่งแวดลอม 39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีแสนสุขทัวส 39,000.00 หจก.ศรีแสนสุขทัวส 39,000.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 60/2565 9 พ.ค 2565

โครงการฝกอบรมเยาวชนรักษส่ิงแวดลอม

ป 2565 วันที่ 11-13 พ.ค 2565

20 จางเหมาจัดเตรียมสถานท่ีโครงการปกปอง โครงการปกปองสถาบันฯ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส ดวงรัตน  นุชสูงเนิน 6,000.00 น.ส ดวงรัตน  นุชสูงเนิน 6,000.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 61/2565 24 พ.ค 2565

สถาบันสําคัญของชาติ ณ บึงนาตะโครก 

ในวันจันทรที่ 30 พ.ค 2565

21 จางเหมาจัดหาวัสดุอุปกรณในการทํากิจ โครงการปกปองสถาบันฯ 4,100.00 4,100.00 เฉพาะเจาะจง น.ส ดวงรัตน  นุชสูงเนิน 4,100.00 น.ส ดวงรัตน  นุชสูงเนิน 4,100.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 62/2565 24 พ.ค 2565

กรรมจิตอาสาในวันจันทรที่ 30 พ.ค 2565

22 จางเหมาจัดทําปายไวนิล เนื่องในโอกาส คาใชสอย 378.00 378.00 เฉพาะเจาะจง รานเอส.พี.อิงคเจ็ท 378.00 รานเอส.พี.อิงคเจ็ท 378.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 63/2565 26 พ.ค 2565

วนัเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
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งบประมาณ วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก

จากหมวด (บาท) (บาท) จัดจาง โดยสรุป

สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง ขององคการบริหารสวนตําบลโคราช  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจําเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

ลําดับ ชื่อโครงการ
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เลขที่สัญญา ลงวันที่

23 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 64/2565 30 พ.ค 2565

ประจําเดือนมิถุนายน 2565

24 จางเหมาบรกิารผูชวยปฏิบัติงาน รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยุวารี  มะอิ 36,000.00 นางสาวยุวารี  มะอิ 36,000.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 15/2565 26 พ.ค 2565

ดานงานพัสดุ / กองคลัง

(เดือน มิถุนายน - กันยายน 2565)

314,037.01 314,037.01 314,037.01 314,037.01รวม


