1

สรุปผลการจัดซือ้ จัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลโคราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประจาเดือนมีนาคม พ.ศ.2564
ลาดับ

ชื่อโครงการ

1

ซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิงประจ้ำปีงบประมำณ 2564 (สนป.)

งบประมาณ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

จากหมวด

(บาท)

(บาท)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วิธีซื้อ/
จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา/

โดยสรุป

7,860.44 7,860.44 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จ้ำกัด 7,860.44

สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จ้ำกัด

7,860.44

เสนอรำคำต่้ำ มีคณ
ุ ภำพ

(เดือนมีนำคม 2564)

ลงวันที่
ใบสั่งซื้อเลขที่
1/2564
ลว. 30 ก.ย. 63

2

ซือ้ น้้ำมันเชื้อเพลิงประจ้ำปีงบประมำณ 2564 (กองคลัง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

3,987.26 3,987.26 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จ้ำกัด 3,987.26

สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จ้ำกัด

3,987.26

เสนอรำคำต่้ำ มีคณ
ุ ภำพ

ใบสั่งซื้อเลขที่

2/2564

(เดือนมีนำคม 2564)

ลว. 30 ก.ย. 63

3

ซือ้ น้้ำมันเชื้อเพลิงประจ้ำปีงบประมำณ 2564 (กองช่ำง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1,575.28 1,575.28 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จ้ำกัด 1,575.28

สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จ้ำกัด

1,575.28

เสนอรำคำต่้ำ มีคณ
ุ ภำพ

ใบสั่งซื้อเลขที่

3/2564

(เดือนมีนำคม 2564)

ลว. 30 ก.ย. 63

4 ซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ-ชุดแบดเนติก (กิจกำรประปำ)

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ

802.50

802.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท โครำชวิศวกรรมและ
เทคโนโลยี จ้ำกัด

802.50 บริษัท โครำชวิศวกรรมและ

802.50

เสนอรำคำต่้ำ มีคณ
ุ ภำพ

ใบสั่งซื้อเลขที่

36/2564

เทคโนโลยี จ้ำกัด

ลว. 1 มี.ค 64

5 ซื้อวัสดุวิทยำศำตร์หรือกำรแพทย์ ของกิจกำรประปำ
(สำรส้ม + คลอรีน)

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์

19,450.00 19,450.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท อะควำทรีท เคมิคอล จ้ำกัด 19,450.00 บริษัท อะควำทรีท เคมิคอล จ้ำกัด 19,450.00

เสนอรำคำต่้ำ มีคณ
ุ ภำพ

ใบสั่งซื้อเลขที่

37/2564
ลว. 8 มี.ค 64

6

ซื้อวัสดุก่อสร้ำง 17 รำยกำร ของกิจกำรประปำ (กองช่ำง)

วัสดุก่อสร้ำง 15,503.00 15,503.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไชยรัตนค้ำไม้

15,503.00 ร้ำนไชยรัตนค้ำไม้

15,503.00

เสนอรำคำต่้ำ มีคณ
ุ ภำพ

ใบสั่งซื้อเลขที่

38/2564
ลว. 8 มี.ค 64

2

ชื่อโครงการ

ลาดับ

7 ซือ้ วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ของส้ำนักงำนปลัด อบต.

งบประมาณ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

จากหมวด

(บาท)

(บาท)

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

วิธีซื้อ/
จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

4,625.00 4,625.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

4,625.00 ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

4,625.00

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา/

โดยสรุป

ลงวันที่

เสนอรำคำต่้ำ มีคณ
ุ ภำพ

ใบสั่งซื้อเลขที่

39/2564
ลว. 9 มี.ค 64

8

ซื้อวัสดุก่อสร้ำง 7 รำยกำร ของกิจกำรประปำองค์กำร วัสดุก่อสร้ำง

1,355.00 1,355.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไชยรัตนค้ำไม้

1,355.00 ร้ำนไชยรัตนค้ำไม้

1,355.00

เสนอรำคำต่้ำ มีคณ
ุ ภำพ

ใบสั่งซื้อเลขที่

40/2564
ลว. 15 มี.ค 64

9

ซื้อวัสดุวิทยำศำตร์หรือกำรแพทย์ (วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้ำ)

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์

24,462.00 24,462.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพีค็อกเบส

24,462.00 ร้ำนพีค็อกเบส

24,462.00

เสนอรำคำต่้ำ มีคณ
ุ ภำพ

ใบสั่งซื้อเลขที่

41/2564
ลว. 18 มี.ค 64

10

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตำมโครงกำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข

โครงกำรป้องกันและควบคุมโรค

5,400.00 5,400.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

5,400.00 ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

5,400.00

เสนอรำคำต่้ำ มีคณ
ุ ภำพ

ใบสั่งซื้อเลขที่

42/2564

บ้ำ ประจ้ำปีงบประมำณ 2564

ลว. 24 มี.ค 64

11

ซื้อน้้ำดื่มโครงกำรจัดประชุมประชำคมเพื่อจัดท้ำแผนพัฒนำ

โครงกำรอบต.เคลื่อนที่

700.00

700.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนมิ้งค์กะใหม่

700.00 ร้ำนมิ้งค์กะใหม่

700.00

เสนอรำคำต่้ำ มีคณ
ุ ภำพ

ใบสั่งซื้อเลขที่

43/2564

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

ลว. 29 มี.ค 64

12

จ้ำงเหมำซ่อมเลื่อยยนต์ หมำยเลขครุภัณฑ์ 068 58 0003 ค่ำบ้ำรุงรักษำฯ

ของส้ำนักปลัด

5,600.00 5,600.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท อำร์พีซี ทูลมำร์ท จ้ำกัด 5,600.00

บริษัท อำร์พีซี ทูลมำร์ท จ้ำกัด

5,600.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสั่งจ้ำงเลขที่

34/2564
ลว.1 มี.ค 2564

3

ชื่อโครงการ

ลาดับ

13

งบประมาณ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

จากหมวด

(บาท)

(บาท)

จ้ำงเหมำซ่อมมอเตอร์ปั้มน้้ำ กิจกำรงำนประปำ กองช่ำง ค่ำบ้ำรุงรักษำฯ

วิธีซื้อ/
จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

3,860.00 3,860.00 เฉพำะเจำะจง นำยอัคคเดช ดวงแก้ว

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

3,860.00 นำยอัคคเดช ดวงแก้ว

3,860.00

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา/

โดยสรุป

ลงวันที่

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสั่งจ้ำงเลขที่

35/2564
ลว.1 มี.ค 2564

14

จ้ำงเหมำซ่อมแซมโคมไฟฟ้ำสำธำรณะที่ช้ำรุดเสียหำยภำยใน ค่ำบ้ำรุงรักษำฯ

9,600.00 9,600.00 เฉพำะเจำะจง นำยอมรเทพ แก้วเมตตำ 9,600.00 นำยอมรเทพ แก้วเมตตำ 9,600.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสั่งจ้ำงเลขที่

36/2564

ต้ำบล จ้ำนวน 32 ชุด

ลว.1 มี.ค 2564

15

จ้ำงเหมำจัดท้ำอำหำรกลำงวันและอำหำรว่ำงพร้อมเครื่องดื่ม

โครงกำรอบรมกลุม่ พัฒนำสตรีฯ

5,625.00 5,625.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวอรุณี เวบสูงเนิน 5,625.00 นำงสำวอรุณี เวบสูงเนิน 5,625.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

37/2564

โครงกำรอบรมและศึกษำดูงำนกลุ่มพัฒนำสตรีและแม่บ้ำนใน

ชุมชน
16

จ้ำงเหมำจัดท้ำป้ำยโครงกำรอบรมและศึกษำดูงำนกลุ่มพัฒนำ

ใบสั่งจ้ำงเลขที่
ลว.4 มี.ค 2564

โครงกำรอบรมกลุม่ พัฒนำสตรีฯ

300.00

300.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอส.พี.อิงค์เจ็ท

300.00 ร้ำนเอส.พี.อิงค์เจ็ท

300.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

สตรี และแม่บ้ำนในชุมชน

ใบสั่งจ้ำงเลขที่

38/2564
ลว.4 มี.ค 2564

17

จ้ำงเหมำรถโดยสำรปรับอำกำศไม่ประจ้ำทำง โครงกำรอบรม

โครงกำรอบรมกลุม่ พัฒนำสตรีฯ

36,000.00 36,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ศรีแสนสุขทัวส์

36,000.00 หจก.ศรีแสนสุขทัวส์

36,000.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสั่งจ้ำงเลขที่

39/2564

และศึกษำดูงำนกลุ่มพัฒนำสตรี และแม่บ้ำนในชุมชน

ลว.4 มี.ค 2564

18

จ้ำงเหมำจัดท้ำป้ำยโครงกำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ

ประจ้ำปีงบประมำณ 2564

โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคฯ

375.00

375.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอส.พี.อิงค์เจ็ท

375.00 ร้ำนเอส.พี.อิงค์เจ็ท

375.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสั่งจ้ำงเลขที่

40/2564
ลว.24 มี.ค 2564

4
ลาดับ

ชื่อโครงการ

19

จ้ำงเหมำจัดท้ำอำหำรกลำงวันและอำหำรว่ำงพร้อมเครื่องดื่ม

งบประมาณ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

จากหมวด

(บาท)

(บาท)

โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคฯ

วิธีซื้อ/
จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

4,375.00 4,375.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวอรุณี เวบสูงเนิน 4,375.00 นำงสำวอรุณี เวบสูงเนิน 4,375.00

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา/

โดยสรุป

ลงวันที่

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสั่งจ้ำงเลขที่

41/2564

โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ ประจ้ำปี 2564

ลว.24 มี.ค 2564

20

จ้ำงเหมำจัดท้ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม โครงกำรจัดประชุม

โครงกำรอบต.เคลื่อนที่

2,500.00 2,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนมิ้งค์กะใหม่

2,500.00 ร้ำนมิ้งค์กะใหม่

2,500.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสั่งจ้ำงเลขที่

42/2564

ประชำคมเพื่อจัดท้ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ 2566 - 2570)

ลว.29 มี.ค 2564

21

จ้ำงเหมำเตรียมสถำนที่โครงกำรจัดประชุมประชำคมเพื่อจัด

โครงกำรอบต.เคลื่อนที่

1,000.00 1,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยนิวัฒน์ บุญศรี

1,000.00 นำยนิวัฒน์ บุญศรี

1,000.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสั่งจ้ำงเลขที่

43/2564

ท้ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ 2566 - 2570)

ลว.29 มี.ค 2564

22 โครงกำรก่อสร้ำงลำนออกก้ำลังกำยกลำงแจ้ง
คสล. หมู่ 4 บ้ำนนำตะโครก

ค่ำที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ำง

57,000.00 57,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ป.เพิ่มทรัพย์

56,000.00 หจก.ป.เพิ่มทรัพย์

56,000.00

เสนอรำคำต่้ำ มีคณ
ุ ภำพ

สัญญำจ้ำงเลขที่

3/2564
ลว. 5 มี.ค 2564

23 โครงกำรสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

จ่ำยขำดเงินสะสม 2564

52,000.00 48,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยภูวดิท ช่อสูงเนิน

47,500.00 นำยภูวดิท ช่อสูงเนิน

(สำยถนนคอนกรีต ถึงบ้ำนนำยแจ่ม มิตรสูงเนิน)

หมู่ที่ 1 บ้ำนเมืองเก่ำ
24 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(สำยจำกถนนสี่แยกถึงที่นำนำยชม ปำนเกิด)
หมู่ที่ 4 บ้ำนนำตะโครก

47,500.00 คุณสมบัติครบถ้วน สัญญำจ้ำงเลขที่
เสนอรำคำต่้ำสุด 4/2564
ลว. 19 มี.ค. 2564

จ่ำยขำดเงินสะสม 2564

72,000.00 71,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยภูวดิท ช่อสูงเนิน

70,500.00 นำยภูวดิท ช่อสูงเนิน

70,500.00 คุณสมบัติครบถ้วน สัญญำจ้ำงเลขที่
เสนอรำคำต่้ำสุด 5/2564
ลว. 19 มี.ค. 2564

5
ลาดับ

ชื่อโครงการ

25 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

งบประมาณ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

จากหมวด

(บาท)

(บาท)

จ่ำยขำดเงินสะสม 2564

วิธีซื้อ/
จัดจ้าง

496,000.00 515,000.00 เฉพำะเจำะจง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา/

โดยสรุป
หจก.อุทุมพร กำรโยธำ

495,000.00

หจก.อุทุมพร กำรโยธำ

ลงวันที่

495,000.00 คุณสมบัติครบถ้วน สัญญำจ้ำงเลขที่

เสนอรำคำต่้ำสุด 6/2564

(สำยบ้ำนนำยยุทธนำ จงสูงเนิน ถึงทีน่ ำยวิโรจน์ คงสูงเนิน )

หมู่ที่ 6 บ้ำนหัวนำ

ลว. 19 มี.ค. 2564

26 โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

จ่ำยขำดเงินสะสม 2564

496,000.00 450,000.00 เฉพำะเจำะจง

หจก.พอดีก่อสร้ำง

449,000.00

หจก.พอดีก่อสร้ำง

449,000.00 คุณสมบัติครบถ้วน สัญญำจ้ำงเลขที่

เสนอรำคำต่้ำสุด 7/2564

(สำยที่นำยบุญเลี้ยง เหมสูงเนิน ถึงสี่แยกบ้ำนกกกอก)

หมู่ที่ 7 บ้ำนกกกอก

ลว. 19 มี.ค. 2564

รวม

1,327,955.48

1,295,955.48

1,265,095.04

