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งบประมาณ วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก

จากหมวด (บาท) (บาท) จัดจ้าง โดยสรุป
1 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงประจ้ำปีงบประมำณ 2565 (สนป.) วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 8,297.65 8,297.65 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จ้ำกัด 8,297.65 สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จ้ำกัด 8,297.65 เสนอรำคำต้่ำ มีคุณภำพ 1/2565 1 ต.ค 2564

(เดือนเมษำยน 2565)

2 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงประจ้ำปีงบประมำณ 2565 (กองคลัง) วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,325.75 4,325.75 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จ้ำกัด 4,325.75 สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จ้ำกัด 4,325.75 เสนอรำคำต้่ำ มีคุณภำพ 2/2565 1 ต.ค 2564
(เดือนเมษำยน 2565)

3 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงประจ้ำปีงบประมำณ 2565 (กองช่ำง) วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,082.00 5,082.00 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จ้ำกัด 5,082.00 สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จ้ำกัด 5,082.00 เสนอรำคำต้่ำ มีคุณภำพ 3/2565 1 ต.ค 2564
(เดือนเมษำยน 2565)

๔ ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ - ฮำร์ดดิสพกพำ วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,280.00 4,280.00 เฉพำะเจำะจง บ.เมืองย่ำออฟฟิศ โพรดักส์ จ้ำกัด 4,280.00 บ.เมืองย่ำออฟฟิศ โพรดักส์ จ้ำกัด 4,280.00 เสนอรำคำต้่ำ มีคุณภำพ 45/2565 7 เม.ย 2565

 ของกองคลัง 

๕ ซ้ือวัสดุวิทยำศำตร์หรือกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำตร์หรือกำรแพทย์ 28,170.00 28,170.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท อะควำทรีท เคมิคอล จ้ำกัด 28,170.00 บริษัท อะควำทรีท เคมิคอล จ้ำกัด 28,170.00 เสนอรำคำต้่ำ มีคุณภำพ 46/2565 7 เม.ย 2565

ของกิจกำรประปำ

(สำรส้มก้อนใส + คลอรีนน้้ำ)

๖ ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำนประจ้ำศูนย์ อพปร. 10,200.00 10,200.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท นำซ่ำไฟร์โปรดักส์ แอนด์ 10,200.00 บริษัท นำซ่ำไฟร์โปรดักส์ แอนด์ 10,200.00 เสนอรำคำต้่ำ มีคุณภำพ 47/2565 12 เม.ย 2565

อบต.โครำช เซฟต้ี จ้ำกัด เซฟต้ี จ้ำกัด

7 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำงเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย วัสดุก่อสร้ำง 5,834.00 5,834.00 เฉพำะเจำะจง หจก. กิจพนำค้ำไม้ 5,834.00 หจก. กิจพนำค้ำไม้ 5,834.00 เสนอรำคำต้่ำ มีคุณภำพ 48/2565 18 เม.ย 2565

พิบัติกรณีฉุกเฉิน (วำตภัย)

๘ ซ้ือวัสดุกำรเกษตร (ใบมีดตัดหญ้ำ) วัสดุกำรเกษตร 900.00 900.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไชยรัตนค้ำไม้ 900.00 ร้ำนไชยรัตนค้ำไม้ 900.00 เสนอรำคำต้่ำ มีคุณภำพ 49/2565 18 เม.ย 2565

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคราช  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ.2565

ล าดับ ช่ือโครงการ
ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เลขท่ีสัญญา ลงวันท่ี
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งบประมาณ วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก

จากหมวด (บาท) (บาท) จัดจ้าง โดยสรุป

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคราช  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ.2565

ล าดับ ช่ือโครงการ
ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เลขท่ีสัญญา ลงวันท่ี

๙ ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง ของกิจกำรประปำ วัสดุก่อสร้ำง 11,192.00 11,192.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไชยรัตนค้ำไม้ 11,192.00 ร้ำนไชยรัตนค้ำไม้ 11,192.00 เสนอรำคำต้่ำ มีคุณภำพ 50/2565 19 เม.ย 2565

 (จ้ำนวน 17 รำยกำร)

๑๐ ซ้ือวัสดุวิทยำศำตร์หรือกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำตร์หรือกำรแพทย์ 10,000.00 10,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท อะควำทรีท เคมิคอล จ้ำกัด 10,000.00 บริษัท อะควำทรีท เคมิคอล จ้ำกัด 10,000.00 เสนอรำคำต้่ำ มีคุณภำพ 51/2565 19 เม.ย 2565

ของกิจกำรประปำ (สำรส้มก้อนขุ่น)

๑๑ ซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง (สนป.) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 715.00 715.00 เฉพำะเจำะจง บ้ำรุงชูกำรไฟฟ้ำ 715.00 บ้ำรุงชูกำรไฟฟ้ำ 715.00 เสนอรำคำต้่ำ มีคุณภำพ 52/2565 19 เม.ย 2565

(หลอดไฟส้ำหรับรถยนต์ + น้้ำมันเบรก)

12 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (สนป.) วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,270.00 5,270.00 เฉพำะเจำะจง บ้ำรุงชูกำรไฟฟ้ำ 5,270.00 บ้ำรุงชูกำรไฟฟ้ำ 5,270.00 เสนอรำคำต้่ำ มีคุณภำพ 53/2565 20 เม.ย 2565

(น้้ำมันไฮดรอลิค + น้้ำมันเคร่ือง +
น้้ำมันจำรบี)

13 วัสดุก่อสร้ำง (เคร่ืองมือช่ำง) วัสดุก่อสร้ำง 3,369.43 3,369.43 เฉพำะเจำะจง บริษัท โครำชวิศวกรรมและ 3,369.43 บริษัท โครำชวิศวกรรมและ 3,369.43 เสนอรำคำต้่ำ มีคุณภำพ 54/2565 22 เม.ย 2565

จ้ำนวน 7 รำยกำร ของกองช่ำง เทคโนโลยี จ้ำกัด เทคโนโลยี จ้ำกัด

14 ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ กองช่ำง วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 695.50 695.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท โครำชวิศวกรรมและ 695.50 บริษัท โครำชวิศวกรรมและ 695.50 เสนอรำคำต้่ำ มีคุณภำพ 55/2565 22 เม.ย 2565

จ้ำนวน 1 รำยกำร เทคโนโลยี จ้ำกัด เทคโนโลยี จ้ำกัด

15 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำงเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย วัสดุก่อสร้ำง 1,735.00 1,735.00 เฉพำะเจำะจง หจก. กิจพนำค้ำไม้ 1,735.00 หจก. กิจพนำค้ำไม้ 1,735.00 เสนอรำคำต้่ำ มีคุณภำพ 56/2565 27 เม.ย 2565

พิบัติกรณีฉุกเฉิน (วำตภัย)
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งบประมาณ วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก

จากหมวด (บาท) (บาท) จัดจ้าง โดยสรุป

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคราช  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ.2565

ล าดับ ช่ือโครงการ
ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เลขท่ีสัญญา ลงวันท่ี

16 จ้ำงเหมำจัดท้ำป้ำยพร้อมกรอบโครงกำร โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุฯ 14,800.00 14,800.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน พี.เค  Graphic Design 14,800.00 ร้ำน พี.เค  Graphic Design 14,800.00 มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี 41/2565 7 เม.ย 2565

ป้องกันและลดุบัติเหตุทำงถนนในช่วง

เทศกำลสงกรำนต์ 2565

17 จ้ำงเหมำจัดเตรียมสถำนท่ีในกำรต้ังจุดตรวจ โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุฯ 4,900.00 4,900.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวอรุณี  เวบสูงเนิน 4,900.00 นำงสำวอรุณี  เวบสูงเนิน 4,900.00 มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี 42/2565 7 เม.ย 2565

และบริกำรประชำชนในช่วงเทศกำลสง

กรำนต์ 2565

18 จ้ำงเหมำจัดท้ำพวงมำลำดอกไม้ประดิษฐ์ ค่ำใช้สอย/พวงมำลำ 1,000.00 1,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยประพำส แปลนกลำง 1,000.00 นำยประพำส แปลนกลำง 1,000.00 มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี 43/2565 7 เม.ย 2565

เพ่ือใช้ในงำนถวำยสักกำระท้ำวสุรนำรีองค์

ประจ้ำ อ.สูงเนิน

19 จ้ำงเหมำซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ค่ำบ้ำรุงรักษำ 3,000.00 3,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอคอมพิวเตอร์ 3,000.00 ร้ำนไอคอมพิวเตอร์ 3,000.00 มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี 44/2565 12 เม.ย 2565

ของกองสวัสดิกำรสังคม

หมำยเลขครุภัณฑ์ 416 60 0030

20 จ้ำงเหมำซ่อมเคร่ืองพิมพ์ฉีดหมึก ค่ำบ้ำรุงรักษำ 1,500.00 1,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอคอมพิวเตอร์ 1,500.00 ร้ำนไอคอมพิวเตอร์ 1,500.00 มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี 45/2565 12 เม.ย 2565

หมำยเลขครุภัณฑ์  478 62 0020

เคร่ืองพิมพ์มัลติฟังก์ช่ันอิงค์เจ็ท

หมำยเลขครุภัณฑ์  478 54 0011

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์

หมำยเลขครุภัณฑ์ 478 56 0014
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งบประมาณ วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก

จากหมวด (บาท) (บาท) จัดจ้าง โดยสรุป

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคราช  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ.2565

ล าดับ ช่ือโครงการ
ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เลขท่ีสัญญา ลงวันท่ี

21 จ้ำงเหมำซ่อมรถยนต์ส่วนกลำง ค่ำบ้ำรุงรักษำ 7,630.00 7,630.00 เฉพำะเจำะจง บ้ำรุงชูกำรไฟฟ้ำ 7,630.00 บ้ำรุงชูกำรไฟฟ้ำ 7,630.00 มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี 46/2565 19 เม.ย 2565

ทะเบียน กท 9200 นม.

หมำยเลขครุภัณฑ์ 001 47 0001

22 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยอะคริลิคศูนย์ช่วยเหลือ รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 1,500.00 1,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน น้อย สต๊ิกเกอร์ 1,500.00 ร้ำน น้อย สต๊ิกเกอร์ 1,500.00 มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี 47/2565 20 เม.ย 2565

ประชำชน

23 จ้ำงเหมำจัดหำวัสดุอุปกรณ์ โครงกำร / โครงกำร/กิจกรรมภำยใต้ศูนย์ฯ 6,700.00 6,700.00 เฉพำะเจำะจง น.ส ดวงรัตน์  นุชสูงเนิน 6,700.00 น.ส ดวงรัตน์  นุชสูงเนิน 6,700.00 มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี 48/2565 22 เม.ย 2565

กิจกรรมภำยใต้ศูนย์พัฒนำครอบครัว ต.โครำช

24 จ้ำงเหมำจัดท้ำอำหำร / อำหำรว่ำงและ โครงกำร/กิจกรรมภำยใต้ศูนย์ฯ 7,280.00 7,280.00 เฉพำะเจำะจง น.ส ดวงรัตน์  นุชสูงเนิน 7,280.00 น.ส ดวงรัตน์  นุชสูงเนิน 7,280.00 มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี 49/2565 22 เม.ย 2565

เคร่ืองด่ืม โครงกำร / กิจกรรมภำยใต้ศูนย์

พัฒนำครอบครัว ต.โครำช (27 พ.ค 65)

25 จ้ำงเหมำจัดท้ำป้ำยไวนิล โครงกำร / โครงกำร/กิจกรรมภำยใต้ศูนย์ฯ 300.00 300.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอส.พี.อิงค์เจ็ท 300.00 ร้ำนเอส.พี.อิงค์เจ็ท 300.00 มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี 50/2565 22 เม.ย 2565

กิจกรรมภำยใต้ศูนย์พัฒนำครอบครัว ต.โครำช

26 จ้ำงเหมำจัดหำวัสดุอุปกรณ์โครงกำรรวม โครงกำรรวมกลุ่มอำชีพฯ 4,960.00 4,960.00 เฉพำะเจำะจง น.ส ดวงรัตน์  นุชสูงเนิน 4,960.00 น.ส ดวงรัตน์  นุชสูงเนิน 4,960.00 มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี 51/2565 22 เม.ย 2565

กลุ่มอำชีพจักรสำนท้ำไม้กวำด, เพำะเห็ด,

 และผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (28-29 เม.ย 2565)



5

งบประมาณ วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก

จากหมวด (บาท) (บาท) จัดจ้าง โดยสรุป

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคราช  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ.2565

ล าดับ ช่ือโครงการ
ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เลขท่ีสัญญา ลงวันท่ี

27 จ้ำงเหมำจัดท้ำอำหำร / อำหำรว่ำงและ โครงกำรรวมกลุ่มอำชีพฯ 9,800.00 9,800.00 เฉพำะเจำะจง น.ส ดวงรัตน์  นุชสูงเนิน 9,800.00 น.ส ดวงรัตน์  นุชสูงเนิน 9,800.00 มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี 52/2565 22 เม.ย 2565

เคร่ืองด่ืม โครงกำร/รวมกลุ่มอำชีพจักรสำน, 

ท้ำไม้กวำด, เพำะเห็ด, และผลิตปุ๋ยอินทรีย์

 (28-29 เม.ย 2565)

28 จ้ำงเหมำจัดท้ำป้ำยไวนิล โครงกำรรวม โครงกำรรวมกลุ่มอำชีพฯ 300.00 300.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอส.พี.อิงค์เจ็ท 300.00 ร้ำนเอส.พี.อิงค์เจ็ท 300.00 มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี 53/2565 22 เม.ย 2565

กลุ่มอำชีพจักรสำนท้ำไม้กวำด, เพำะเห็ด,

และผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (28-29 เม.ย 2565)

29 จ้ำงเหมำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 2,000.00 2,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ออฟฟิต เซ็นเตอร์ กรุ๊ป 2,000.00 หจก. ออฟฟิต เซ็นเตอร์ กรุ๊ป 2,000.00 มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี 55/2565 28 เม.ย 2565

ประจ้ำเดือนพฤษภำคม 2565

165,736.33 165,736.33 165,736.33 165,736.33รวม


