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งบประมาณ วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก

จากหมวด (บาท) (บาท) จัดจาง โดยสรุป

1 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปงบประมาณ 2565 (สนป.) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 12,280.41 12,280.41 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 12,280.41 สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 12,280.41 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 77/2565  26 ก.ค 2565

(เดือนสิงหาคม 2565)

2 ซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิงประจําปงบประมาณ 2565 (กองคลัง) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 5,252.25 5,252.25 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 5,252.25 สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 5,252.25 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 78/2565 26 ก.ค 2565

(เดือนสิงหาคม 2565)

3 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปงบประมาณ 2565 (กองชาง) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 9,588.00 9,588.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 9,588.00 สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 9,588.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 79/2565 26 ก.ค 2565

(เดือนสิงหาคม 2565)

4 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว -ถังขยะพลาสติก วัสดุงานบานงานครวั 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน ช.อุดมโชค 50,000.00 ราน ช.อุดมโชค 50,000.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 82/2565 10 ส.ค 2565

ของสํานักปลัด นายทองยอย แยกโคกสูง 55,000.00 

5 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน - โตะทํางานและเกาอี้ ครุภัณฑสํานักงาน 30,400.00 30,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สีมาอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 30,400.00 บริษัท สีมาอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 30,400.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 83/2565 10 ส.ค 2565

ผูบริหาร สนป. หจก.แตงบาน 36,000.00 

บจก.ซีทีเอ็น ดีวีลอปเมนท 33,500.00 

6 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน -เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง ครุภัณฑสํานักงาน 29,700.00 29,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มั่งคั่งทรัพย 2018 จํากัด 29,700.00 บริษัท มั่งคั่งทรัพย 2018 จํากัด 29,700.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 84/2565 10 ส.ค 2565

ของกองชาง รานเพชรประทีป 33,000.00 

หจก.นครราชสีมาเพชรประทีป 30,500.00 

7 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน -เครื่องสูบน้ําแบบหอย ครุภัณฑสํานักงาน 8,200.00 8,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มั่งคั่งทรัพย 2018 จํากัด 8,200.00 บริษัท มั่งคั่งทรัพย 2018 จํากัด 8,200.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 85/2565 10 ส.ค 2565

โขง (เครื่องยนตแบบเบนซิน) ของกองชาง รานเพชรประทีป 9,500.00 

หจก.นครราชสีมาเพชรประทีป 9,200.00 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง ขององคการบริหารสวนตําบลโคราช  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

ลําดับ ชื่อโครงการ
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เลขท่ีสัญญา ลงวันท่ี
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งบประมาณ วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก

จากหมวด (บาท) (บาท) จัดจาง โดยสรุป

สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง ขององคการบริหารสวนตําบลโคราช  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

ลําดับ ชื่อโครงการ
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เลขท่ีสัญญา ลงวันท่ี

8 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน -เครื่องสูบน้ําแบบหอย ครุภัณฑสํานักงาน 34,600.00 34,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มั่งคั่งทรัพย 2018 จํากัด 34,600.00 บริษัท มั่งคั่งทรัพย 2018 จํากัด 34,600.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 86/2565 10 ส.ค 2565

โขง (เครื่องยนตแบบมอเตอร) ของกองชาง รานเพชรประทีป 40,000.00 

หจก.นครราชสีมาเพชรประทีป 38,000.00 

9 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน - เครื่องตัดคอนกรีต ครุภัณฑสํานักงาน 54,500.00 54,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มั่งคั่งทรัพย 2018 จํากัด 54,500.00 บริษัท มั่งคั่งทรัพย 2018 จํากัด 54,500.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 87/2565 10 ส.ค 2565

ของกองชาง รานเพชรประทีป 58,000.00 

หจก.นครราชสีมาเพชรประทีป 56,500.00 

10 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน - เครื่องสกัดคอนกรีต ครุภัณฑสํานักงาน 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มั่งคั่งทรัพย 2018 จํากัด 18,000.00 บริษัท มั่งคั่งทรัพย 2018 จํากัด 18,000.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 88/2565 10 ส.ค 2565

ของกองชาง รานเพชรประทีป 20,500.00 

หจก.นครราชสีมาเพชรประทีป 19,500.00 

11 ซื้อวัสดุอุปกรณโครงการฝกอบรมเยาวชนรุน โครงการฝกอบรมเยาวชนฯ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานมิ้งคกะใหม 2,000.00 รานมิ้งคกะใหม 2,000.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 89/2565 11 ส.ค 2565

ใหมหางไกลยาเสพติด ประจําป 2565

12 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร กองสวัสดิการสังคม วัสดุคอมพิวเตอร 350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง รานไอคอมพิวเตอร 350.00 รานไอคอมพิวเตอร 350.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 90/2565 15 ส.ค 2565

13 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร กองคลัง วัสดุคอมพิวเตอร 350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง รานไอคอมพิวเตอร 350.00 รานไอคอมพิวเตอร 350.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 91/2565 15 ส.ค 2565

14 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ของสํานักปลัด วัสดุคอมพิวเตอร 56,040.00 56,040.00 เฉพาะเจาะจง รานไอคอมพิวเตอร 56,040.00 รานไอคอมพิวเตอร 56,040.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 92/2565 17 ส.ค 2565

15 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง (ยางรถยนต) วัสดุยานพาหนะและขนส 23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง บี ทู พลัส ออโตเซอรวิส 23,000.00 บี ทู พลัส ออโตเซอรวิส 23,000.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 93/2565 22 ส.ค 2565

ของกองชาง
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งบประมาณ วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก

จากหมวด (บาท) (บาท) จัดจาง โดยสรุป

สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง ขององคการบริหารสวนตําบลโคราช  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

ลําดับ ชื่อโครงการ
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เลขท่ีสัญญา ลงวันท่ี

16 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง (ยางรถยนต) วัสดุยานพาหนะและขนส 11,800.00 11,800.00 เฉพาะเจาะจง บี ทู พลัส ออโตเซอรวิส 11,800.00 บี ทู พลัส ออโตเซอรวิส 11,800.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 94/2565 22 ส.ค 2565

ของสํานักปลัด อบต.

๑๖ ซื้อวัสดุวิทยาศาตรหรือการแพทย วัสดุวิทยาศาตรหรือการแพทย 35,875.00 35,875.00 เฉพาะเจาะจง รานเปรมสุข เคมีคอล 35,875.00 รานเปรมสุข เคมีคอล 35,875.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 95/2565 23 ส.ค 2565

(วัคซีนโรคพิษสุนัขบา) รานปณณิตา ซพพลาย 38,950.00 

ราน ส. อุดมชัย 41,000.00 

๑๗ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร กองชาง วัสดุคอมพิวเตอร 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง รานไอคอมพิวเตอร 1,800.00 รานไอคอมพิวเตอร 1,800.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 96/2565 24 ส.ค 2565

๑๘ ซื้อวสดุการเกษตร ของสํานักปลัด วสดุการเกษตร 5,794.35 5,794.35 เฉพาะเจาะจง หจก. กิจพนาคาไม 5,794.35 หจก. กิจพนาคาไม 5,794.35 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 97/2565 24 ส.ค 2565

จํานวน 15 รายการ

19 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง (ยางรถยนต) วัสดุยานพาหนะและขนส 46,200.00 46,200.00 เฉพาะเจาะจง สมานการยาง 46,200.00 สมานการยาง 46,200.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 98/2565 24 ส.ค 2565

ของสํานักปลัด

20 ซื้อวสดุไฟฟาและวิทยุ ของกองชาง วสดุไฟฟาและวิทยุ 17,687.10 17,687.10 เฉพาะเจาะจง รานซินไทฮงอิเล็คโทรนิค 17,687.10 รานซินไทฮงอิเล็คโทรนิค 17,687.10 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 99/2565 25 ส.ค 2565

จํานวน 11 รายการ

21 ซื้อวัสดุกอสราง ของกิจการประปา กองชาง วัสดุกอสราง 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง รานไชยรัตนคาไม 3,800.00 รานไชยรัตนคาไม 3,800.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 100/2565 29 ส.ค 2565

จํานวน 2 รายการ

22 ซื้อวัสดุวิทยาศาตรหรือการแพทย วัสดุวิทยาศาตรหรือการแพทย 10,285.00 10,285.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อะควาทรีท เคมิคอล จํากัด 10,285.00 บริษัท อะควาทรีท เคมิคอล จํากัด 10,285.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 101/2565 29 ส.ค 2565

กิจการประปา กองชาง (สารสมกอนขุน

 และ โซเดียมไฮโปรคลอไรท 10%)
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งบประมาณ วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก

จากหมวด (บาท) (บาท) จัดจาง โดยสรุป

สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง ขององคการบริหารสวนตําบลโคราช  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

ลําดับ ชื่อโครงการ
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เลขท่ีสัญญา ลงวันท่ี

23 ซื้อวัสดุวิทยาศาตรหรือการแพทย วัสดุวิทยาศาตรหรือการแพทย 19,050.00 19,050.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ณัฐชัยโคราช 19,050.00 หจก.ณัฐชัยโคราช 19,050.00 เสนอราคาต่ํา มีคุณภาพ 102/2565 29 ส.ค 2565

งานสาธารณสุข สํานักปลัด อบต.

(ทรายกําจัดยุงลายและแอลกอฮอร)

24 จางเหมารถโดยสารปรับอากาศไมประจําทาง โครงการฝกอบรมเยาวชนฯ 19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กิมเฮี๊ยะรุงเรือง 19,000.00 หจก.กิมเฮี๊ยะรุงเรือง 19,000.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 78/2565 11 ส.ค 2565

โครงการฝกอบรมเยาวชนรุนใหมหางไกล

ยาเสพติด ประจําป 2565

ระหวางวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2565

25 จางเหมาจัดทําปายไวนิล โครงการฝกอบรม โครงการฝกอบรมเยาวชนฯ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง รานเอส.พี.อิงคเจ็ท 300.00 รานเอส.พี.อิงคเจ็ท 300.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 79/2565 11 ส.ค 2565

เยาวชนรุนใหมหางไกลยาเสพติด 

ประจําป 2565

26 จางเหมาซอมรถยนตสวนกลาง  คาบํารุงรักษาฯ 1,650.00 1,650.00 เฉพาะเจาะจง นายชัชชัย  บัวสาย 1,650.00 นายชัชชัย  บัวสาย 1,650.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 80/2565 15 ส.ค 2565

หมายเลขทะเบียน ยฉ 3910 นครราชสีมา 

หมายเลขครุภัณฑ 005 62 0003

27 จางเหมาซอมรถยนตสวนกลาง คาบํารุงรักษาฯ 1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง อู ป.ประวิทย เซอรวสิ 1,700.00 อู ป.ประวิทย เซอรวสิ 1,700.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 81/2565 15 ส.ค 2565

หมายเลขทะเบียน กท9200 นครราชสีมา

หมายเลขครุภัณฑ 001 47 0001

28 จางเหมาซอมแซม / เช็คลางทําความสะอาด คาบํารุงรักษาฯ 27,200.00 27,200.00 เฉพาะเจาะจง รานปรีชาแอร 27,200.00 รานปรีชาแอร 27,200.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 82/2565 16 ส.ค 2565

ครุภัณฑสํานักงาน (เครื่องปรับอากาศ)
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งบประมาณ วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก

จากหมวด (บาท) (บาท) จัดจาง โดยสรุป

สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง ขององคการบริหารสวนตําบลโคราช  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

ลําดับ ชื่อโครงการ
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เลขท่ีสัญญา ลงวันท่ี

29 จางเหมาเชาเครื่องถายเอกสาร รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ออฟฟต เซน็เตอร กรุป 2,000.00 หจก. ออฟฟต เซน็เตอร กรุป 2,000.00 มีประสบการณ คุณภาพงานดี 83/2565 29 ส.ค 2565

ประจําเดือนกันยายน 2565

538,402.11 538,402.11 1,057,552.11 538,402.11รวม


