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งบประมาณ วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก

จากหมวด (บาท) (บาท) จัดจ้าง โดยสรุป
1 ซ้ือวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ วัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ 25,700.00 25,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อะควาทรีท เคมิคอล จ ากัด 25,700.00 บริษัท อะควาทรีท เคมิคอล จ ากัด 25,700.00 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 71/2565 4 ก.ค 2565

ของกิจการประปา (สารส้มก้อนขุ่น และ 
สารส้มก้อนใส)

2 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าสาธารณะที ช ารุดเสียหายภาย วัสดุไฟฟ้าสาธารณะ 7,656.92 7,656.92 เฉพาะเจาะจง ร้านซินไทฮงอิเล็คโทรนิค 7,656.92 ร้านซินไทฮงอิเล็คโทรนิค 7,656.92 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 72/2565 5 ก.ค 2565

ในต าบลโคราช

๓ ซ้ือวัสดุก่อสร้างของกิจการประปา วัสดุก่อสร้าง 4,025.00 4,025.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไชยรัตนค้าไม้ 4,025.00 ร้านไชยรัตนค้าไม้ 4,025.00 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 73/2565 11 ก.ค 2565

จ านวน 4 รายการ ของกองช่าง

4 ซ้ือของสมนาคุณส าหรับโครงการศึกษาดู โครงการศึกษาดูงานฯ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วีระวงศ์เครื องเขียน 6,000.00 หจก. วีระวงศ์เครื องเขียน 6,000.00 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 74/2565 12 ก.ค 2565

งานและวัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับผู้เข้าร่วม

อบรมสัมนา ในวันที  19 กรกฎาคม 2565

๕ ซ้ือว้สดุไฟฟ้าและวิทยุ ของส านักปลัด อบต. ว้สดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,883.20 1,883.20 เฉพาะเจาะจง ร้านซินไทฮงอิเล็คโทรนิค 1,883.20 ร้านซินไทฮงอิเล็คโทรนิค 1,883.20 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 75/2565 25 ก.ค 2565

จ านวน 3 รายการ

๖ ซ้ือวัสดุส านักงาน ของส านักปลัด อบต. วัสดุส านักงาน 5,450.00 5,450.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วีระวงศ์เครื องเขียน 5,450.00 หจก. วีระวงศ์เครื องเขียน 5,450.00 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 76/2565 25 ก.ค 2565

7 ซ้ือเครื องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก - ส าหรับ ครุภัณฑ์คอมิวเตอร์ 21,800.00 21,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 21,800.00 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 21,800.00 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 77/2565 25 ก.ค 2565

งานประมวลผล ของส านักปลัด อบต. ส.ศึกษาภัณฑ์นครราชสีมา 22,000.00

บริษัท ที เอ วี เทรดด้ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 22,000.00

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

ล าดับ ช่ือโครงการ
ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เลขท่ีสัญญา ลงวันท่ี

8 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงประจ าปีงบประมาณ 2565 (สนป.) วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื น 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากัด 20,000.00 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากัด 20,000.00 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 78/2565 26 ก.ค 2565

(เพิ มเติม)

9 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงประจ าปีงบประมาณ 2565 (กองคลัง) วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื น 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากัด 20,000.00 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากัด 20,000.00 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 79/2565 26 ก.ค 2565

(เพิ มเติม)

10 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงประจ าปีงบประมาณ 2565 (กองช่าง) วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื น 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากัด 20,000.00 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากัด 20,000.00 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 80/2565 26 ก.ค 2565

(เพิ มเติม)

11 ซ้ือวัสดุโครงการปกป้อสถาบันส าคัญของชาติ โครงการปกป้องสถาบันฯ 1,420.00 1,420.00 เฉพาะเจาะจง ร้านม้ิงค์กะใหม่ 1,420.00 ร้านม้ิงค์กะใหม่ 1,420.00 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 81/2565 26 ก.ค 2565

ประจ าปี 2565

12 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมสัมนา เจ้าหน้าที ฯ 270.00 270.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.พี.อิงค์เจ็ท 270.00 ร้านเอส.พี.อิงค์เจ็ท 270.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 73/2565 12 ก.ค 2565

สัมนาและศึกษาดูงาน สมาชิก อบต., 

ผู้น าชุมชน, พนง.ส่วนต าบล และพนักงาน

จ้างปี 2565

13 จ้างเหมาจัดท าอาหาร / อาหารว่าง และ โครงการฝึกอบรมสัมนา เจ้าหน้าที ฯ 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรุณี  เวบสูงเนิน 7,200.00 นางสาวอรุณี  เวบสูงเนิน 7,200.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 74/2565  12 ก.ค 2565

เครื องดื ม ในโครงการฝึกอบรมสัมนาและ

ศึกษาดูงาน สมาชิก อบต., ผู้น าชุมชน, พนง.

ส่วนต าบล และ พนักงานจ้างปี 2565
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งบประมาณ วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/ เหตุผลท่ีคัดเลือก
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สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคราช  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565
ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

ล าดับ ช่ือโครงการ
ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เลขท่ีสัญญา ลงวันท่ี

14 จ้างเหมารถปรับอากาศไม่ประจ าทาง โครงการฝึกอบรมสัมนา เจ้าหน้าที ฯ 58,500.00 58,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีแสนสุขทัวส์ 58,500.00 หจก.ศรีแสนสุขทัวส์ 58,500.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 75/2565 12 ก.ค 2565

โครงการฝึกอบรมสัมนาและศึกษาดูงาน นางสุวรรณี แปลนดี 59,500.00

สมาชิก อบต., ผู้น าชุมชน, พนง.ส่วนต าบล พงศ์พิสุทธ์ิ บุษสร 60,000.00

และ พนักงานจ้างปี 2565

15 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล เนื องในโอกาส โครงการฝึกอบรมสัมนา เจ้าหน้าที ฯ 378.00 378.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.พี.อิงค์เจ็ท 378.00 ร้านเอส.พี.อิงค์เจ็ท 378.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 76/2565 25 ก.ค 2565

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

16 จ้างเหมาเช่าเครื องถ่ายเอกสาร รายจ่ายเพื อให้ได้มาซึ งบริการ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ออฟฟิต เซ็นเตอร์ กรุ๊ป 2,000.00 หจก. ออฟฟิต เซ็นเตอร์ กรุ๊ป 2,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 77/2565 27 ก.ค 2565

ประจ าเดือนสิงหาคม 2565

17 จ้างเหมาบริการคนงานประจ ารถขยะ รายจ่ายเพื อให้ได้มาซึ งบริการ 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุพล  รณพิมาย 18,000.00 นายอนุพล  รณพิมาย 18,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 16/2565 25 ก.ค 2565

(เดือนสิงหาคม - กันยายน 2565)

220,283.12 220,283.12 383,783.12 220,283.12รวม


