
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 

วันที ่ 30 ธันวาคม 2564 

ลำดับ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่ซื้อจ้าง ราคากลาง 
วิธีซื้อ 

หรือจ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก/
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

1 จ้างเหมาซ่อมแซม
รถบรรทุกขยะและรถ
กระเช้าไฟฟ้า 
 

58,160 58,160 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

อู่น้อย นายบุญยัง 
ปัสสี 

/58,160 

อู่น้อย นายบุญยัง ปัสสี 
/58,160 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอ
ราคาต่ำสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ 

11/2565 
/3 ธ.ค. 2564 

 

2 จา้งเหมาถ่ายเอกสาร
พร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติปี 
65 และแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

15,290 15,290 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านรุ่งรัตน์บริการ 
/15,290 

ร้านรุ่งรัตน์บริการ 
/15,290 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอ
ราคาต่ำสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ 

12/2565 
/8 ธ.ค. 2564 

 

3 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) 
โรงเรียน ประจำเดือน 
ธ.ค.64-มี.ค.65 
 

125,683.04 125,683.04 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษทั อุดรแดรี่
ฟูดส์ จำกัด 

/125,683.04 

บริษทั อุดรแดรี่ฟูดส์ 
จำกัด 

/125,683.04 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอ
ราคาต่ำสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ 

01/2565 
/30 พ.ย. 2564 

 

4 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
สำนักปลัด 

27,333 27,333 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทนิวง่วนแสง
ไทย 2003 จำกดั 

/27,333 

บริษัทนิวง่วนแสงไทย 
2003 จำกดั 
/27,333 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอ
ราคาต่ำสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ 

11/2565 
/20 ธ.ค. 2564 

 

5 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
สำนักปลัด 

86,760 86,760 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.แปซิฟิก พลัส 
ไอที 

/86,760 

หจก.แปซิฟิก พลัส ไอที 
/86,760 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอ
ราคาต่ำสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ 

10/2565 
/20 ธ.ค. 2564 

 

6 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  
กองคลัง 
 

7,616 7,616 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทนิวง่วนแสง
ไทย 2003 จำกดั 

/7,616 

บริษัทนิวง่วนแสงไทย 
2003 จำกดั 

/7,616 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอ
ราคาต่ำสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ 

12/2565 
/23 ธ.ค. 2564 

 



-2- 

ลำดับ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่ซื้อจ้าง ราคากลาง 
วิธีซื้อ 

หรือจ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก/
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

7 จัดซื้อวัสดุงานบ้าน 
งานครัว สำนักปลัด 
 

15,208 15,208 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทนิวง่วนแสง
ไทย 2003 จำกัด 

/15,208 

บริษัทนิวง่วนแสงไทย 
2003 จำกัด 
/15,208 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอ
ราคาต่ำสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ 

14/2565 
/23 ธ.ค. 2564 

 

8 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
กองช่าง 
 

11,165 11,165 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทนิวง่วนแสง
ไทย 2003 จำกัด 

/11,165 

บริษัทนิวง่วนแสงไทย 
2003 จำกัด 
/11,165 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอ
ราคาต่ำสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ 

13/2565 
/23 ธ.ค. 2564 

 

9 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
กองคลัง 
 

36,050 36,050 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.แปซิฟิก พลัส 
ไอที 

/36,050 

หจก.แปซิฟิก พลัส ไอที 
/36,050 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอ
ราคาต่ำสุดภายใน
วงเงนิงบประมาณ 

15/2565 
/23 ธ.ค. 2564 

 

10 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
กองช่าง 
 

27,545 27,545 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.แปซิฟิก พลัส 
ไอที 

/27,545 

หจก.แปซิฟิก พลัส ไอที 
/27,545 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอ
ราคาต่ำสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ 

16/2565 
/23 ธ.ค. 2564 

 

11 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
กองสวัสดิการสังคม 
 

8,670 8,670 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.แปซิฟิก พลัส 
ไอที 

/8,670 

หจก.แปซิฟิก พลัส ไอที 
/8,670 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอ
ราคาต่ำสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ 

17/2565 
/23 ธ.ค. 2564 

 

12 จ้างเหมาซ่อมแซม
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ
เครื่องปริ้นเตอร์ สำนัก
ปลัด 
 

5,450 5,450 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านอิเล็คทรอนิกส์
คอม 

/5,450 

ร้านอิเล็คทรอนิกส์คอม 
/5,450 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอ
ราคาต่ำสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ 

13/2565 
/23 ธ.ค. 2564 
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ลำดับ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่ซื้อจ้าง ราคากลาง 
วิธีซื้อ 

หรือจ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก/
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

13 จ้างเหมาซ่อมแซม
ครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ 
กองคลัง 
 

590 
 

590 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้าน พ.การช่าง 
/590 

ร้าน พ.การช่าง 
/590 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอ
ราคาต่ำสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ 

14/2565 
/28 ธ.ค. 2564 

 

14 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล
เพ่ือใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ
ปอ้งกันอุบัติเหตุบนท้อง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 

450 450 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.เพ่ือนศิลป์ 
/450 

หจก.เพ่ือนศิลป์ 
/450 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอ
ราคาต่ำสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ 

18/2565 
/27 ธ.ค. 2564 

 

15 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 
ประจำเดือน ธ.ค.64 
 

26,300 26,300 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท พัฒนชัยยนต์ 
จำกัด 

/26,300 

บริษัท พัฒนชัยยนต์ 
จำกัด 

/26,300 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอ
ราคาต่ำสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ 

01/2565 
/1 ต.ค. 2564 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


