
                

แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563 

ประจําเดือน  ตุลาคม  2562 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

1. จางเหมาบริการรักษาความ

ปลอดภัยสํานักงาน 

อบต.บานกอก 

108,000 108,000.-บาท เฉพาะเจาะจง นายสุรัตน รุจาคม 

108,000.-บาท 

นายสุรัตน รุจาคม 

108,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด  

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี  1/2563 

วันท่ี 1 ต.ค.2562 

2. จางเหมาบริการทําความ

สะอาดสํานักงานองคการ

บริหารสวนตําบลบานกอก 

108,000.-บาท 108,000.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.ธิตา  บุญเสริม 

108,000.-บาท 

นางสาวธิตา 

บุญเสริม 

108,000-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 2/2563 

วันท่ี 1 ต.ค. 2562 

3. จางเหมาบริการ

ลูกจางประจําศูนย

ปฏิบัติการรวมในการ

ชวยเหลือประชาชน ของ 

อปท.อําเภอจัตุรัส 

23,000.-บาท 23,000.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.อิสริยา เจนชัย 

23,000.-บาท 

น.ส.อิสริยา  เจนชัย 

23,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 3/2563 

วันท่ี 1 ต.ค.2562 

4. จางเหมาบริการกําจัดขยะ

และสิ่งปฏิกูลมูลฝอย   

97,300.-บาท 97,300.-บาท เฉพาะเจาะจง นายชํานาญ      

เชียงจัตุรัส 

97,300.-บาท 

นายชํานาญ  

เชียงจัตุรัส 

97,300.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 4/2563 

วันท่ี  1 ต.ค. 2562 
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ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง  

วิธีซ้ือ/จาง 

ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือ

จาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

5. จางเหมาบริการกําจัดขยะ

และสิ่งปฏิกูลมูลฝอย   

97,300.-บาท 97,300.-บาท เฉพาะเจาะจง นายสหศวรรษ 

ฉากมงคล 

97,300.-บาท 

นายสหศวรรษ

ฉากมงคล

97,300.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 5/2563 

วันท่ี  1 ต.ค. 2562 

6. จางเหมาบริการกําจัดขยะ

และสิ่งปฏิกูลมูลฝอย   

97,300.-บาท 97,300.-บาท เฉพาะเจาะจง นายบันลือศักดิ์ 

เพชรทอง 

97,300.-บาท 

นายบันลือศักดิ์  

เพชรทอง

97,300.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 6/2563 

วันท่ี  1 ต.ค. 2562 

7. จางเหมาบริการรักษา

ความปลอดภัยบริเวณ

สํานักงานองคการบริหาร

สวนตําบลบานกอก 

108,000.-บาท 108,000.-บาท เฉพาะเจาะจง นายสุรัตน 

 รุจาคม 

108,000.-บาท 

นายสุรัตน รุจาคม 

108,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

7/2563 

วันท่ี 1 ต.ค.2562 

8. จางเหมาบริการกําจัดขยะ

และสิ่งปฏิกูลมูลฝอย   

97,300.-บาท 97,300.-บาท เฉพาะเจาะจง นายม้ิงพืบขุนทด 

97,300.-บาท 

นายม้ิงพืบขุนทด

97,300.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 8/2563 

วันท่ี  1 ต.ค. 2562 

9. จางเหมาถายเอกสารเย็บ

เลมแผนงานดําเนินการ 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.

2563 

3,080.-บาท 3,080.-บาท เฉพาะเจาะจง รานสมพลกอปป

3,080.-บาท 

รานสมพลกอปป

3,080.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 9/2563 

วันท่ี  3 ต.ค. 2562 
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ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือ

จาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

10 จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร 10,000.-บาท 10,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานไอ ที เน็ต 

10,000.-บาท 

รานไอ ที เน็ต 

10,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี10/2563 

วันท่ี  4 ต.ค. 2562 

11. จางซอมรถบรรทุกน้ํา

ทะเบียน บบ 2716 ชย. 

15,000.-บาท 15,000.-บาท เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  สีนอ

15,000.-บาท 

นายสุชาติ สีนอ

15,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี11/2563 

วันท่ี  4 ต.ค. 2562 

12. จางทําพวงมาลาดอกไมส

13 ต.ค.2562 

1,000.-บาท 1,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานสมพรดอกไม

สด 

1,000.-บาท 

รานสมพรดอกไม

สด 

1,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี12/2563 

วันท่ี  7 ต.ค. 2562 

13. จัดทําพวงมาลาดอกไมสด 

23 ตุลาคม 2562 

1,000.-บาท 1,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานสมพรดอกไม

สด 

1,000.-บาท 

รานสมพรดอกไม

สด 

1,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี13/2563 

วันท่ี  7 ต.ค. 2562 

14. จางเหมาบริการกําจัดสิ่งปฎิ

กูล (ดูดสวม) 

300.-บาท 300.-บาท เฉพาะเจาะจง นายวีระ บุญขันธ 

300.-บาท 

นายวีระ บุญขันธ 

300.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี14/2563 

วันท่ี31 ต.ค. 2562 
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ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือ

จาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

15. ซ้ืออาหารเสริม (นม)พลาส

เจอรไรสใหกับศพด.ในเขต 

อบต.บานกอก 

6,658.96.-บาท.-

บาท 

6,658.96.-บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร

สีค้ิว(จํากัด) 

6,658.96.-บาท 

สหกรณ

การเกษตรสีค้ิว

(จํากัด) 

6,658.96.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี  1/2563 

วันท่ี 31 ต.ค.2562 

 

16. 

ซ้ืออาหารเสริม (นม)พลาส

เจอรไรสใหกับโรงเรียนใน

เขต อบต.บานกอก 

26,418.70.-

บาท.-บาท 

26,418.70.-บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร

สีค้ิว(จํากัด) 

26,418.70.-บาท 

สหกรณ

การเกษตรสีค้ิว

(จํากัด) 

26,418.70.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี  2/2563 

วันท่ี 31 ต.ค.2562 

17. ซ้ือตรายาง กองชาง 670.-บาท 670.-บาท เฉพาะเจาะจง รานเจริญคอมเทค 

2018 

670.-บาท 

รานเจริญคอม

เทค2018 

     670.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี  3/2563 

วันท่ี 31 ต.ค.2562 

 

18. ซ้ือตรายาง กองคลัง 2,550.-บาท 2,550.-บาท เฉพาะเจาะจง รานเจริญคอมเทค

2018 

2,550.-บาท 

รานเจริญคอม

เทค2018 

2,550.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี  4/2563 

วันท่ี 31 ต.ค.2562 

 

19. โครงการกอสรางฝายน้ําลน

ลําหวยผา หมูท่ี 9 จุดท่ี 1 

บริเวณนานายริม คํากลาง 

ติดบานโนนทรายทอง  

568,000.-บาท 675,000.-บาท e-bidding สกุลขุนเพ่ิมพูน

กอสราง 

568,000.-บาท 

สกุลขุนเพ่ิมพูน

กอสราง 

568,000.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี  1/2563 

วันท่ี 16 ต.ค.2562 
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สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563   

ประจําเดือน  พฤศจิกายน  2562 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

1. ซ้ือวัสดุอุปกรณ 

 ตามโครงการสงเสริม

ประเพณีลอยกระทง  

6,345.-บาท 6,345.-บาท เฉพาะเจาะจง รานยุทธพงษธนโชต ิ

6,345.บาท 

รานยุทธพงษธน

โชติ 

6,345.บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี  5/2563 

วันท่ี 6 พ.ย.2562 

 

2. ซ้ืออาหารเสริม(นม) 

โรงเรียน 

190,254.12.-

บาท 

190,254.12 

บาท 

เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร 

สีค้ิว 

190,254.12.-บาท 

สหกรณการเกษตร

สีค้ิว  

190,254.12.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 6/2563 

วันท่ี 6 พ.ย.2562 

 

3. ซ้ืออาหารเสริม(นม) ศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

61,858.58.-

บาท 

61,858.58บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร 

สีค้ิว 

61,858.58.-บาท 

สหกรณการเกษตร

สีค้ิว  

61,858.58.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี  7/2563 

วันท่ี 15 พ.ย.2562 
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ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

4. จางเหมาประกอบอาหาร 

อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม 

สําหรับโครงการสงเสริม

ประเพณีลอยกระทง  

15,000.-บาท 15,000.-บาท เฉพาะเจาะจง นางกุหลาบ  

ทุมสะทาน 

 15,000.-บาท 

นางกุหลาบ 

 ทุมสะทาน 

15,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี15/2563 

วันท่ี 6 พ.ย.2562 

5. จางทําปายไวนิล ตาม

โครงการสงเสริมประเพณี

ลอยกระทง 

450.-บาท 450.-บาท เฉพาะเจาะจง รานจัตุรัสอิงคเจท 

450.-บาท 

รานจัตุรัสอิงคเจท 

450.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี16/2563 

วันท่ี 6 พ.ย.2562 

6. จางซอมรถบรรทุกน้ํา

เอนกประสงค บบ 2716 

ชัยภูมิ 

7,500.-บาท 7,500.-บาท เฉพาะเจาะจง อูวรวิทยการชาง 

7,500.-บาท 

อูวริวิทยการชาง 

7,500.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 17/2563 

วันท่ี 7 พ.ย.2562 

7. จางซอมรถยนตกูชีพ 

ทะเบียน นข2073 ชัยภูมิ 

1,800.-บาท 1,800.-บาท เฉพาะเจาะจง อูวรวิทยการชาง 

1,800.-บาท 

อูวรวิทยการชาง 

1,800.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 18/2563 

วันท่ี 7 พ.ย.2562 

8. จางฝงกลบขยะมูลฝอย งวด

ท่ี  1 ประจาํปงบประมาณ 

พ.ศ.2563 

55,000.-บาท 55,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สุริยะรุงเรืองกิจ 

55,0000.-บาท 

หจก.สุริยะรุงเรือง

กิจ 

55,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี  19/2563 

วันท่ี 12 พ.ย.2562 
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ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

9. จางเหมาประกอบอาหาร

กลางวัน เครื่องดื่ม สําหรับ

เจาหนาท่ีตรวจนิเทศและ

ตรวจติดตามการปฏิบัติงาน 

1,570.-บาท 1,570.-บาท เฉพาะเจาะจง รานหมูจุมบานสวน 

1,570.-บาท 

รานหมูจุมบานสวน 

1,570.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด

ราคาต่ําสุด 

 

เลขท่ี20/2563 

วันท่ี 20 พ.ย.2562 

10. จางปรับปรุงภูมิทัศนถนน

สาย 201บานสระสี่เหลี่ยม 

– สามแยกชลประทาน 

27,000.-บาท 27,000.-บาท  เฉพาะเจาะจง นายวรท สิงหสวัสดิ ์

27,000.-บาท 

นายวรท สิงหสวัสดิ ์

27,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 21/2563 

วันท่ี 25 พ.ย.2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                    แบบ สขร.1         

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563   

ประจําเดือน  ธันวาคม  2562 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

1. ซ้ือครุภัณฑเครื่องพนยา 

แบตเตอรรี่ แบบสะพานหลัง 

ขนาด 20 ลิตร 

5,800.-บาท 5,800.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ทอง

เจริญรุงเรือง 

5,800.-บาท 

หจก..ทอง

เจริญรุงเรือง 

5,800.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี9/2563 

วันท่ี 2 ธ.ค.2562 

2. ซ้ือครุภัณฑเครื่องตัดหญา

แบบขอแข็ง 

28,200.-บาท 28,200.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ทอง

เจริญรุงเรือง 

28,200.-บาท 

หจก.ทอง

เจริญรุงเรือง 

28,200.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 10/2563 

วันท่ี 2 ธ.ค.2562 

3. ซ้ือวัสดุกอสราง ตาม

โครงการปรับสภาพแวดลอม

ท่ีอยูสําหรับคนพิการ  

60,000.-บาท 60,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานหนองบัวใหญ

พานิช 

60,000.-บาท 

รานหนองบัวใหญ

พานิช 

60,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี11/2563 

วันท่ี 4 ธ.ค.2562 

4. ซ้ือหมึกปริ้นเตอรสําหรับใช

ในสํานักงาน อบต.บานกอก 

10,800.-บาท 10,800.-บาท เฉพาะเจาะจง รานเจริญคอมเทค 

2018  

10,800.-บาท 

รานเจริญคอมเทค 

2018 

10,800.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 12/2563 

วันท่ี 4 ธ.ค.2562 

 

 



 

                    แบบ สขร.1         

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563   

ประจําเดือน  ธันวาคม  2562 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

5. ซ้ือพานพุมสักการะ สีเหลือง 

เบอร 7 

2,800.-บาท 2,800.-บาท เฉพาะเจาะจง รานเจริญคอมเทค 

2018 

2,800.-บาท 

รานเจริญคอมเทค 

2018 

2,800.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 13/2563 

วันท่ี 4 ธ.ค.2562 

6. ซ้ือเชือกเสาธงและธงชาติ 2,700.-บาท 2,700.-บาท เฉพาะเจาะจง รานเจริญคอมเทค 

2018 

2,700.-บาท 

รานเจริญคอมเทค 

2018 

2,700.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 14/2563 

วันท่ี 4 ธ.ค.2562 

7. ซ้ือวัสดุอุปกรณเพ่ือใชในการ

ตกแตงสถานท่ีในการจัดพิธี

รับพระราชทานพระบรม

ฉายาลักษณพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวและสมเด็จ

พระนางเจาฯ 

10,150.-บาท 10,150.-บาท เฉพาะเจาะจง รานเจริญคอมเทค 

2018 

10,150.-บาท 

รานเจริญคอมเทค 

2018 

10,150.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 15/2563 

วันท่ี 16 ธ.ค.2562 

 

 



                    แบบ สขร.1         

สรปุผลการจดัซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563   

ประจําเดือน  ธันวาคม  2562 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

8. ซ้ือดอกไมสดเพ่ือใชในการ

ตกแตงสถานท่ีในการจัดพิธี

รับพระราชทานพระบรม

ฉายาลักษณ 

8,500.-บาท 8,500.-บาท เฉพาะเจาะจง รานสมพรดอกไมสด 

8,500.-บาท 

รานสมพรดอกไม

สด 

8,500.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 16/2563 

วันท่ี 16 ธ.ค.2562 

9. จางทําปายไวนิล พรอมโครง

ไมในการจัดพระราชทาน

พระบรมฉายาลักษณฯ 

300.-บาท 300.-บาท เฉพาะเจาะจง รานจัตุรัสอิงคเจท 

300.-บาท 

รานจัตุรัสอิงคเจท 

300.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 22/2563 

วันท่ี 12 ธ.ค.2562 

10. จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร 3,300.-บาท 3,300.-บาท เฉพาะเจาะจง รานโอ ที เน็ต 

3,300.-บาท 

รานโอ ที เน็ต 

3,300.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 23/2563 

วันท่ี 12 ธ.ค.2562 

11. จางซอมแซมเครื่องสูบน้ํา 

แบบจมน้ําบาดาล ซับเมอรซี

เบิ้ล บานหลุบง้ิว หมูท่ี 5 

8,500.-บาท 8,500.-บาท เฉพาะเจาะจง รานเนินทองเจริญ

อิเล็กทรอนิกสโซลา 

ซ็อป 

8,500.-บาท 

รานเนินทองเจริญ

อิเล็กทรอนิกสโซลา 

ซ็อป 

8,500.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 24/2563 

วันท่ี 13 ธ.ค.2562 

 



 

 

                    แบบ สขร.1         

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563   

ประจําเดือน  ธันวาคม  2562 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

12. จางเหมาถายเอกสาร

ประกอบการประชุมสภา

สมัยสามัญ สมัยท่ี 4/2562 

3,620.-บาท 3,620.-บาท เฉพาะเจาะจง รานสมพลกอปป 

3,620.-บาท 

รานสมพลกอปป 

3,620.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 25/2563 

วันท่ี 16 ธ.ค.2562 

13. จางเหมาประกอบอาหาร 

อาหารวางและเครื่องดื่ม

ประชุมสภาฯ 

3,375.-บาท 3,375.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.กําไร          

แกงสันเทียะ 

3,375.-บาท 

น.ส.กําไร          

แกงสันเทียะ 

3,375.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 26/2563 

วันท่ี 18 ธ.ค.2562 

14. จางเหมาถายเอกสารประชุม

สภาฯ สมัยท่ี 4/2562ครั้งท่ี 

1 

14,320.-บาท 14,320.-บาท เฉพาะเจาะจง รานสมพลก็อปป 

14,320.-บาท 

รานสมพลกอปป 

14,320.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 27/2563 

วันท่ี 24 ธ.ค.2562 

15. จางเหมาประกอบอาหาร

อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม 

สําหรับการประชุมสภาฯ 

สมัยท่ี 4/2562 ครั้งท่ี 2 

3,375.-บาท 3,375.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.กําไร          

แกงสันเทียะ 

3,375.-บาท 

น.ส.กําไร          

แกงสันเทียะ 

3,375.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 28/2563 

วันท่ี 24 ธ.ค.2562 



                    แบบ สขร.1         

สรปุผลการจดัซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563   

ประจําเดือน  ธันวาคม  2562 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

16. จางทําปายไวนิลตาม

โครงการจัดตั้งศูนยรายงาน

สถานการจราจรและอยูเวร

ยาม ชวงเทศกาลปใหม 

ประจาํป2563 

4,000.-บาท 4,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานจัตุรัสอิงคเจท 

4,000.-บาท 

รานจัตุรัสอิงคเจท 

4,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 29/2563 

วันท่ี 24 ธ.ค.2562 

17. จางปรับปรุงระบบ

สุขาภิบาล หมูท่ี 9 ศพด.

บานทุงสวางวัฒนา 

3,800.-บาท 3,800.-บาท เฉพาะเจาะจง นางสมคิด 

3,800.-บาท 

นางสมคิด 

3,800.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 30/2563 

วันท่ี 25 ธ.ค.2562 

18. จางทําปายไวนิลโครงการ

จัดตั้งศูนยรายงานสถานการ

และอยูเวรยามเทศกาลป

ใหม 

300.-บาท 300.-บาท เฉพาะเจาะจง รานจัตุรัส อิงคเจ

300.-บาท 

รานจัตุรัสอิงคเจท 

300-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 31/2563 

วันท่ี 25 ธ.ค.2562 

 

 

 



 

                    แบบ สขร.1         

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563   

ประจําเดือน  มกราคม  2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

1. ซ้ือวัสดุไฟฟากองชาง 

อบต.บานกอก 

20,380.-บาท 20,380.-บาท เฉพาะเจาะจง รานราชาโอ.เอ 

20,380.-บาท 

รานราชาโอ.เอ 

20,380.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี  17/2563 

วันท่ี 14 ม.ค.2563 

2. ซ้ือแบบพิมพกองคลัง    

อบต.บานกอก 

5,434.-บาท 5,434.-บาท- เฉพาะเจาะจง โรงพิมพอาสารักษา

ดินแดง 

5,434.-บาท 

โรงพิมพอาสารักษา

ดินแดง 

5,434.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี  18/2563 

วันท่ี 14 ม.ค.2563 

3. ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร 

อบต.บานกอก 

22,400.-บาท 22,400.-บาท เฉพาะเจาะจง รานเจริญคอมเทค 

2018 

22,400.-บาท 

รานเจริญคอมเทค 

2018 

22,400.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี  19/2563 

วันท่ี 27 ม.ค.2563 

4. ซ้ือวัสดุสํานักงาน  

อบต.บานกอก 

26,500.-บาท 26,500.-บาท เฉพาะเจาะจง รานเจริญคอมเทค 

2018 

26,500.-บาท 

รานเจริญคอมเทค 

2018 

26,500.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี  20/2563 

วันท่ี 27 ม.ค.2563 

 

 



 

                    แบบ สขร.1         

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563   

ประจําเดือน  มกราคม  2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

5. จางเหมาถายเอกสารเย็บ

เลมประกอบการประชุม

สภา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 

1/63 

1,140.-บาท 1,140.-บาท เฉพาะเจาะจง รานสมพลกอปป 

1,140.-บาท 

รานสมพลกอปป 

1,140.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี  32/2563 

วันท่ี 14ม.ค.2563 

6. จางเปลี่ยนยางรถอีแตน 

ทะเบียน ฆข 5460 ชย. 

19,750.-บาท 19,750.-บาท เฉพาะเจาะจง รานเสริมสุขออโต

ไทร 

19,750.-บาท 

รานเสริมสุขออโต

ไทร 

19,750.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี  33/2563 

วันท่ี 14 ม.ค.2563 

7. จางซอมรถอีแตนทะเบียน 

ฆ๘ข 5460 ขย. 

4,720.-บาท 4,720.-บาท เฉพาะเจาะจง อูวรวิทยการชาง 

4,720.-บาท 

อูวรวิทยการชาง 

4,720.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี  34/2563 

วันท่ี 14 ม.ค.2563 

8. จางปะยางรถอีแตน 

ทะเบียน ฆข 5460 ชย. 

530.-บาท 530.-บาท เฉพาะเจาะจง รานไสวการยาง 

530.-บาท 

รานไสวการยาง 

530.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี  35/2563 

วันท่ี 14 ม.ค.2563 

 



 

 

                    แบบ สขร.1         

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563   

ประจําเดือน  มกราคม  2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

9. จางซอมรถยนตสวนกลาง

ทะเบียน  กข. 8051 ชย. 

4,110.-บาท 4,110.-บาท เฉพาะเจาะจง อูวรวิทยการชาง 

4,110.-บาท 

อูวรวิทยการชาง 

4,110.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี  36/2563 

วันท่ี 14 ม.ค.2563 

10. จางเหมาประกอบอาหาร 

อาหารวางและเครื่องดื่ม   

สําหรับผูเขารวมประชุมสภา 

3,375.-บาท 3,375.-บาท เฉพาะเจาะจง นางกุหลาบ         

ทุมสะทาน 

3,375.-บาท 

นางกุหลาบ         

ทุมสะทาน 

3,375.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี  37/2563 

วันท่ี 16 ม.ค.2563 

 

 

 

 

 

 



                   แบบ สขร. 1         

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563   

ประจําเดือน  มกราคม  2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

11. จางโครงการกอสรางถนน

ค.ส.ล ภายในหมูบานสาย

มัสยิด ตอจากเดิม ถนนอาง

เก็บน้ํา บานกอก หมูท่ี 2 

99,000.-บาท 99,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เตียเหลี่ยงก่ี 

99,000.-บาท 

หจก.เตียเหลี่ยงก่ี 

99,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี  2/2563 

วันท่ี 2 ม.ค.2563 

12. จางโครงการกอสรางถนน 

คสล.ภายในหมูบาน สายหนา

บานนายสมจิต – 

สงกอก เมรุบานหลุบง้ิว 

(ชวงแรก) บานหลุบง้ิว  

หมูท่ี 5 

99,000.-บาท 99,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เตียเหลี่ยงก่ี 

99,000.-บาท 

หจก.เตียเหลี่ยงก่ี 

99,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี  3/2563 

วันท่ี 2 ม.ค.2563 

13. จางโครงการกอสรางถนน  

คสล. ภายในหมูบาน สาย

หนาบานนายสมจิต – 

 สงกอก เมรุบานหลุบง้ิว  

(ชวงแรก บานหลุบง้ิว หมูท่ี 5 

99,000.-บาท 99,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เตียเหลี่ยงก่ี 

99,000.-บาท 

หจก.เตียเหลี่ยงก่ี 

99,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี  4/2563 

วันท่ี 2 ม.ค.2563 



                   แบบ สขร. 1         

สรุปผลการจดัซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563   

ประจําเดือน  มกราคม  2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

14. โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน

หมูบานสายบานนายสัมฤทธิ์ 

มุงพันกลาง – อางเก็บน้ําหวย

หิน (ชวงท่ี 3) บานสระ

สี่เหลี่ยม หมูท่ี 7 

67,000.-บาท 67,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เตียเหลี่ยงก่ี 

67,000.-บาท 

หจก.เตียเหลี่ยงก่ี 

67,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี  4/2563 

วันท่ี 2 ม.ค.2563 

15. จางโครงการกอสรางถนนค

สล.ภายในหมูบาน สายบาน

นายชํานาญ พงษอุดม     

บานนางแวน บานสระ

สี่เหลี่ยม หมูท่ี 7 

31,000.-บาท 31,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เตียเหลี่ยงก่ี 

31,000.-บาท 

หจก.เตียเหลี่ยงก่ี 

31,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี  5/2563 

วันท่ี 2 ม.ค.2563 

16. โครงการกอสรางถนน คสล.

ภายในหมูบาน จากบานนาย

ประจวบ พุดตาน บาน    

นายสุชาติ สงสนธิ (ชวงท่ี1) 

บานทุงสวางวัฒนา หมูท่ี 9 

99,000.-บาท 99,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เตียเหลี่ยงก่ี 

99,000.-บาท 

หจก.เตียเหลี่ยงก่ี 

99,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี  7/2563 

วันท่ี 2 ม.ค.2563 



    แบบ สขร.1         

สรปุผลการจดัซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563   

ประจําเดือน  มกราคม  2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

17. โครงการกอสรางถนน คสล.

ภายในหมูบาน จากบานสาย

ซอยรวมใจ 7 ตอจากถนน

คอนกรีตเดิม ชวงท่ี 2 บาน

กอก หมูท่ี 12 

99,000.-บาท 99,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เตียเหลี่ยงก่ี 

99,000.-บาท 

หจก.เตียเหลี่ยงก่ี 

99,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี  8/2563 

วันท่ี 2 ม.ค.2563 

18. โครงการกอสรางถนน คสล.

ภายในหมูบาน สายหนาตาชั่ง 

สระใหญ ชวงท่ี 2 บานสระ

สี่เหลี่ยม  หมูท่ี  14 

99,000.-บาท 99,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เตียเหลี่ยงก่ี 

99,000.-บาท 

หจก.เตียเหลี่ยงก่ี 

99,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี  9/2563 

วันท่ี 2 ม.ค.2563 

19. โครงการกอสรางถนน คสล.

ภายในหมูบาน สายบานนาย

สมหวัง  เหิงขุนทด             

บานนางขนิษฐา  งามสันเทียะ 

บานหนองไผ  หมูท่ี  15  

99,000.-บาท 99,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เตียเหลี่ยงก่ี 

99,000.-บาท 

หจก.เตียเหลี่ยงก่ี 

99,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี  10/2563 

วันท่ี 2 ม.ค.2563 

 

 



 

    แบบ สขร.1         

สรุปผลการจดัซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563   

ประจําเดือน  มกราคม  2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

20. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง

เชื่อมตอระหวางหมูบาน สาย

นานายลอง สามแยกเต็งเตี้ย

(ชวงท่ี 1) บานดงผาสุก หมูท่ี 

16 

99,000.-บาท 99,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สหเพ่ิมพูน

กอสราง 

99,000.-บาท 

หจก.สหเพ่ิมพูน

กอสราง 

99,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี  11/2563 

วันท่ี 13 ม.ค.2563 

21. จางปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง

เชื่อมตอระหวางหมูบานใน

เขตตําบลบานกอก 

498,000.

บาท 

498,000บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สหเพ่ิมพูน

กอสราง 

498,000.-บาท 

หจก.สหเพ่ิมพูน

กอสราง 

498,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี  12/2563 

วันท่ี 20 ม.ค.2563 

22. จางปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือ

การเกษตรสายไรนางมา  แดง

วิชัย ไรนางสุน มาภักดี  บาน

โนนทอง  หมูท่ี 3 

364,000บาท 364,000บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สหเพ่ิมพูน

กอสราง 

364,000.-บาท 

หจก.สหเพ่ิมพูน

กอสราง 

364,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี  13/2563 

วันท่ี 24 ม.ค.2563 

 

 



 

 

 แบบ สขร.1         

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563   

ประจําเดือน  มกราคม  2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

23. โครงการกอสรางถนน คสล.

ภายในหมูบาน สายหนาตาชั่ง

สระใหญ (ชวงท่ี 3) บานสระ

สี่เหลี่ยม หมูท่ี 14 

494,000.-

บาท 

494,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เตียเหลี่ยงก่ี 

494,000.-บาท 

หจก.เตียเหลี่ยงก่ี 

494,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี  14/2563 

วันท่ี 28 ม.ค.2563 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          แบบ สขร.1         

สรุปผลการจดัซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563   

ประจําเดือน  กุมภาพันธ  2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

1. ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร  หมึก 

Cannon 325 A 

9,000.-บาท 9,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานเจริญคอมเทค 

2018 

9,000.-บาท 

รานเจริญคอมเทค 

2018 

9,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด  

เลขท่ี 21/2563 

วันท่ี 17 ก.พ.2563 

2. ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร  หมึกHP 

285 A 

9,000.-บาท 9,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานเจริญคอมเทค 

2018 

9,000.-บาท 

รานเจริญคอมเทค 

2018 

9,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด  

เลขท่ี  22/2563 

วันท่ี 17 ก.พ.2563 

3. จางโครงการเปาลางบอ

บาดาล บานโนนสะอาด    

หมูท่ี 8  

8,000.-บาท 8,000.-บาท เฉพาะเจาะจง  รานสมทรงบาดาล 

8,000.-บาท 

รานสมทรงบาดาล 

8,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด  

เลขท่ี  38/2563 

วันท่ี 11 ก.พ.2563 

4. จางประกอบอาหารวางและ

เครื่องดื่มประชาคมทองถ่ิน

ระดับตําบล 

4,700.-บาท 4,700.-บาท เฉพาะเจาะจง นางกุหลาบ        

ทุมสะทาน 

8,000.-บาท 

นางกุหลาบ 

ทุมสะทาน 

8,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด  

เลขท่ี  39/2563 

วันท่ี 12 ก.พ.2563 

 

 



 

          แบบ สขร.1         

สรุปผลการจดัซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563   

ประจําเดือน  กุมภาพันธ  2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

5. จางเหมาประกอบอาหาร

อาหารวางและเครื่องดื่ม 

ประชุมสภา 

3,375.-บาท 3,375.-บาท เฉพาะเจาะจง นางกุหลาบ 

ทุมสะทาน 

3,375.-บาท 

นางกุหลาบ 

ทุมสะทาน 

3,375.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด  

เลขท่ี  40/2563 

วันท่ี 12 ก.พ.2563 

6. จางเหมาถายเอกสารเขาเลม

งบประมาณรายจาย 

1,100.-บาท 1,100.-บาท เฉพาะเจาะจง รานสมพลกอปป 

1,100.-บาท 

รานสมพลกอปป 

1,100.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด  

เลขท่ี  41/2563 

วันท่ี 19 ก.พ.2563 

7. จางเหมาประกอบอาหารวาง

และเครื่องดื่มประชุม

คณะอนุกรรมการ 

225.-บาท 225.-บาท เฉพาะเจาะจง นางกุหลาบ 

ทุมสะทาน 

225.-บาท 

นางกุหลาบ 

ทุมสะทาน 

225.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด  

เลขท่ี  42/2563 

วันท่ี 19 ก.พ.2563 

8. จางเหมาบริการซอมแซม

เครื่องปรับอากาศ 

44,150.-บาท 44,150.-บาท เฉพาะเจาะจง นายเอกน จันณรงค 

44,150.-บาท 

นายอเนก 

จันณรงค 

44,150.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด  

เลขท่ี  43/22563 

วันท่ี 20 ก.พ.2563 

9. โครงการขุดลอกหวยเสียวจาก

บานนางคําพอง แปนโพธิ์ 

บานคงคาลอม หมูท่ี 10 

99,000.-บาท 99,9000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก. สหเพ่ิมพูน

กอสราง 

99,000.-บาท 

หจก. สหเพ่ิมพูน

กอสราง 

99,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด  

เลขท่ี 15 /2563 

วันท่ี 7 ก.พ.2563 



 

          แบบ สขร.1         

สรุปผลการจดัซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563   

ประจําเดือน  กุมภาพันธ  2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

10. โครงการชุดลอกคลองจาน 

บานกอก หมูท่ี  7 นานางแสง

ระวี  บูรณชนิด 

99,000.-บาท 99,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น บี ดี 

วิศวกรรม 

99,000.-บาท 

หจก.เอ็น บี ดี 

วิศวกรรม 

99,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด  

เลขท่ี 16 /2563 

วันท่ี 7 ก.พ.2563 

11. โครงการขุดลอกคลองหลุบง้ิว 

บานหลุบง้ิว  หมูท่ี 5 

199,000.-

บาท 

199,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น บี ดี 

วิศวกรรม 

199,000.-บาท 

หจก.เอ็น บี ดี 

วิศวกรรม 

199,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด  

เลขท่ี 17 /2563 

วันท่ี 7 ก.พ.2563 

12. โครงการถมดินบริเวณพ้ืนท่ี

หนาหนาหองน้ําหลังหอง

ประชุม อบต.บานกอก 

99,000.-บาท 99,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น บี ดี 

วิศวกรรม 

99,000.-บาท 

หจก.เอ็น บี ดี 

วิศวกรรม 

99,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด  

เลขท่ี 18 /2563 

วันท่ี 7 ก.พ.2563 

13. โครงการกอสรางถนน คสล. 

ภายในหมูบาน นางนี โมสา –

บานนายออน นอยวิเศษ (ชวง

ท่ี 2) บานมะเกลือ หมูท่ี 6 

26,000.-บาท 26,000.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัทวรินทรคอน 

กรีตจํากัด 

26,000.-บาท 

 

บริษัทวรินทรคอน 

กรีตจํากัด 

26,000.-บาท 

 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด  

เลขท่ี 19 /2563 

วันท่ี 17 ก.พ.2563 

 



 

 

          แบบ สขร.1         

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563   

ประจําเดือน  กุมภาพันธ  2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

14. โครงการกอสรางถนน คสล. 

ภายในหมูบาน  สายบานนาง

ชอบุปผา – บานน.ส.ลําไพ 

หมูท่ี6 

47,000.-บาท 47,000.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัทวรินทรคอน 

กรีตจํากัด 

47,000.-บาท 

 

บริษัทวรินทรคอน 

กรีตจํากัด 

47,000.-บาท 

 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด  

เลขท่ี 20 /2563 

วันท่ี 17 ก.พ.2563 

15. โครงการกอสรางถนน คสล. 

ภายในหมูบาน  สายนาย

สุดใจ  แดงวิชัย – บานนาง

ผัน ยอยฉิมพลี บานโนนทอง 

หมูท่ี 11 

89,000.-บาท 89,000.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัทวรินทรคอน 

กรีตจํากัด 

89,000.-บาท 

 

บริษัทวรินทรคอน 

กรีตจํากัด 

89,000.-บาท 

 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด  

เลขท่ี 21 /2563 

วันท่ี 17 ก.พ.2563 

16. โครงการกอสรางถนน คสล. 

ภายในหมูบาน  ศาลสามแยก

ศาลเจาพอคําแหง –ถนนสาย

โนนทองทาชาง ชวงท่ี 1 ม.17 

99,000.-บาท 99,000.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัทวรินทรคอน 

กรีตจํากัด 

99,000.-บาท 

 

บริษัทวรินทรคอน 

กรีตจํากัด 

99,000.-บาท 

 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด  

เลขท่ี 22 /2563 

วันท่ี 24 ก.พ.2563 



 

          แบบ สขร.1         

สรุปผลการจดัซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563   

ประจําเดือน  กุมภาพันธ  2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

17. โครงการกอสรางวางทอลอด

เหลี่ยมคลองจาน จากถนน

ขางรานขายหมูกระทะคลอง

จานบานกอก หมูท่ี1 

99,000.-บาท 99,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานทรัพยรุงเรือง

99,000.-บาท 

 

รานทรัพยรุงเรือง 

99,00.-บาท 

 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด  

เลขท่ี 23/2563 

วันท่ี 24 ก.พ.2563 

18. โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน

หมูบาน สายสระใหญ –บาน

นายณรงค ทองจํารูญ บาน

โนนทอง หมูท่ี 3 

80,000.-บาท 80,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานทรัพยรุงเรือง

80,000.-บาท 

 

รานทรัพยรุงเรือง 

80,00.-บาท 

 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด  

เลขท่ี 24/2563 

วันท่ี 24 ก.พ.2563 

 

 

 

 

 



 

 แบบ สขร.1         

 

สรปุผลการจดัซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563   

ประจําเดือน  กุมภาพันธ  2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

19. โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน

หมูบาน สายสํานักสงฆ

ธรรมชาติ บานสําโรงทุง     

หมูท่ี 4 

80,000.-บาท 80,000.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัทวรินทรคอนก

รีตจํากัด 

80,000.-บาท 

 

บริษัทวรินทรคอนก

รีตจํากัด 

80,00.-บาท 

 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด  

เลขท่ี 25/2563 

วันท่ี 24 ก.พ.2563 

20. โครงการกอสรางรางระบาย

น้ํา คสล.ชวงศาลเจาพอ 

ขุนณรินทรสงคราม  บาน

มะเกลือ หมูท่ี 13 

99,000.-บาท 99,000.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัทวรินทรคอนก

รีตจํากัด 

99,000.-บาท 

 

บริษัทวรินทรคอนก

รีตจํากัด 

99,00.-บาท 

 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด  

เลขท่ี 26/2563 

วันท่ี 24 ก.พ.2563 

 

 

 

 



 

 

          แบบ สขร.1         

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563   

ประจําเดือน  มีนาคม  2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

1. ซ้ืออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที 

ใหกับโรงเรียนในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลบานกอก 

114,484..80.-

บาท 

114,484.80.-

บาท 

เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร   

สีค้ิว จํากัด 

114,484.80.-บาท 

สหกรณการเกษตร   

สีค้ิว จํากัด 

114,484.80.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 23/2563 

วันท่ี  2 มี.ค.2563 

2. ซ้ืออาหารเสริม (นม) อู เอช ที

ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน

เขตองคการบริหารสวนตําบล

บานกอก 

37,223.20.-

บาท 

37,223.20.-

บาท 

เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร   

สีค้ิว จํากัด 

37,223.20.-บาท 

สหกรณการเกษตร   

สีค้ิว จํากัด 

37,223.20.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 24/2563 

วันท่ี  2 มี.ค.2563 

3. ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร

การแพทย 

57,050.-บาท 57,050.-บาท เฉพาะเจาะจง รานคลินิกรักษาสัตว 

57,050.-บาท 

รานคลินิกรักษา

สัตว 

57,050.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 25/2563 

วันท่ี  9 มี.ค.2563 

 



 

          แบบ สขร.1         

สรุปผลการจดัซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563   

ประจําเดือน  มีนาคม  2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

4. ซ้ือวัสดุอุปกรณโครงการ

ทองถ่ินอาสาปลูกปาเฉลิมพระ

เกียรติฯ 

12,590.-บาท 12,590.-บาท เฉพาะเจาะจง รานเจริญคอมเทค 

12,590.-บาท 

รานเจริญคอมเทค 

12,590.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี26/2563 

วันท่ี 11 มี.ค.2563 

5. ซ้ือวัสดุอุปกรณสําหรับการ

จัดทําหนากากอนามัยเพ่ือ

ปองกันตนเอง 

26,433.-บาท 26,433.-บาท เฉพาะเจาะจง รานเจริญคอมแทค 

2018 

26,433.-บาท 

รานเจริญคอมเทค 

2018 

26,433.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 27/2563 

วันท่ี 11 มี.ค.2563  

6. ซ้ือวัสดุอุปกรณสําหรับการ

จัดทํากระเปาผา 

20,400.-บาท 20,400.-บาท เฉพาะเจาะจง รานเจริญคอมแทค 

2018 

20,400.-บาท 

รานเจริญคอมเทค 

2018 

20,400.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 28/2563 

วันท่ี 11 มี.ค.2563  

 

 



 

          แบบ สขร.1         

สรุปผลการจดัซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563   

ประจําเดือน  มีนาคม  2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

7. ซ้ือเจลแอลกอฮอลและสเปร

แอลกอฮอล 70% 

25,000.-บาท 25,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานเจริญคอมแทค 

2018 

25,000-บาท 

รานเจริญคอมเทค 

2018 

25,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 29/2563 

วันท่ี 12 มี.ค.2563  

8. ซ้ือวัสดุงานบานงานครัว 4,200.-บาท 4,200.-บาท เฉพาะเจาะจง รานเจริญคอมแทค 

2018 

4,200-บาท 

รานเจริญคอมเทค 

2018 

4,200.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 30/2563 

วันท่ี 19 มี.ค.2563  

9. ซ้ือเครื่องวัดอุณหภูมิหนาผาก

แบบไมสัมผัสอินฟราเรด 

7,000.-บาท 7,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานณัฐพลการแพทย 

7,000.-บาท 

รานณัฐพล

การแพทย 

7,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 32/2563 

วันท่ี 31 มี.ค.2563  

 

 



 

 

          แบบ สขร.1         

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563   

ประจําเดือน  มีนาคม  2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

10. จางเหมาบริการกําจัด 

สิ่งปฏิกูล (ดูดสวม) 

300.-บาท 300,-บาท เฉพาะเจาะจง นายวีระ   

บุญชันธ 

6,600.-บาท 

นายวีระ   

บุญชันธ 

6,600.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 44/2563 

วันท่ี 5 มี.ค.2563  

11. จางเหมาประกอบอาหาร 

อาหารวาง พรอมเครื่องดื่ม

สําหรับโครงการสงเสริมการ

พัฒนาอาชีพฯ 

6,600.-บาท 6,600.-บาท เฉพาะเจาะจง นางกุหลาบ   

ทุมสะทาน 

6,600.-บาท 

นางกุหลาบ   

ทุมสะทาน 

6,600.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 45/2563 

วันท่ี 12 มี.ค.2563  

12. จางถายเอกสารพรอมเขาเลม

สรุปบทเรียนการพัฒนาระบบ

การดูแลเด็กประฐมวัยและ

การจัดการสนามเด็กเลน 

1,204.-บาท 1,204.-บาท เฉพาะเจาะจง รานสมพลกอปป 

1,204.-บาท 

รานสมพลกอปป 

1,204.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 46/2563 

วันท่ี 31 มี.ค.2563  

 



 

          แบบ สขร.1         

สรุปผลการจดัซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563   

ประจําเดือน  มีนาคม  2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

13. โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน

หมูบาน สายจากบานนาย

สุดใจ แดงวิชัย- บานนายผัน 

ยอยฉิมพลี  บานโนนทอง    

หมูท่ี 11 

89,000.-บาท 89,000.-บาท 

 

เฉพาะเจาะจง บริษัทวรินทร 

คอนกรีต   

89,000.-บาท 

บริษัทวรินทร 

คอนกรีต  

89,000.-บาท  

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 27/2563 

วันท่ี 10 มี.ค.2563 

 

 

 

 

 

 

 



 

          แบบ สขร.1         

สรุปผลการจดัซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563   

ประจําเดือน เมษายน  2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

1. ซ้ือวัสดุอุปกรณสําหรับ

หองเรียน 

30,500.-บาท 30,500.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัทชัยภูมิกอปป 

30,500.-บาท 

บริษัทชัยภูมิกอปป 

30,500.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 33/2563 

วันท่ี 9 เม.ย..2563 

2. ซ้ือวัสดุอุปกรณตามโครงการ

พลังคนไทย รวมใจปองกันโรค

โคโรนา  

53,235.-บาท 53,235.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัทจํากัดเวลเซฟ 

เฟอรนิเจอร เซ็น

เตอร 

53,235.-บาท 

บริษัทจํากัดเวลเซฟ 

เฟอรนิเจอร เซ็น

เตอร 

53,235.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 34/2563 

วันท่ี10 เม.ย..2563 

3. ซ้ือวัสดุอุปกรณเพ่ือใชในการ

จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิม

พระเกียรติฯ 

19,450.-บาท 19,450.-บาท เฉพาะเจาะจง รานเจริญคอมเท 

19,450.-บาท 

รานเจริญคอมเท 

19,450.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 35/2563 

วันท่ี24 เม.ย..2563 

 

 



 

          แบบ สขร.1         

สรุปผลการจดัซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563   

ประจําเดือน  เมษายน  2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

4 ซ้ือวัสดุสดํานักงาน 9,690.-บาท 9,690.-บาท เฉพาะเจาะจง รานหนองบัวใหญ

การพิมพ 

9,650.-บาท 

รานหนองบัวใหญ

การพิมพ 

9,650.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 36/2563 

วันท่ี24 เม.ย..2563 

5. ซ้ือเจลแอลกอฮอล 7,500.-บาท 7,500.-บาท เฉพาะเจาะจง รานเจริญคอมเทค 

7,500.-บาท 

รานเจริญคอมเทค 

7,500.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 37/2563 

วันท่ี24 เม.ย..2563 

6. ซ้ือน้ําดื่มน้ําแข็ง ตามโครงการ

ทองถ่ินอาสาปลูกปาเฉลิมพระ

เกียรติฯ 

2,000.-บาท 2,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานยุทธพงษธนโชติ  

2,000.-บาท 

รานยุทธพงษธน

โชติ  

2,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 38/2563 

วันท่ี28 เม.ย..2563 

 

 



 

          แบบ สขร.1         

สรุปผลการจดัซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563   

ประจําเดือน  เมษายน  2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

7. จางเหมาคนงานกําจัดขยะมูล

ฝอย 

44,550.-บาท 44,550.-บาท เฉพาะเจาะจง นายจตุพล โชคนิมิต 

44,550.-บาท 

นายจตุพล โชค

นิมิต 

44,550.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 47/2563 

วันท่ี15 เม.ย..2563 

8. จางเหมาซอมเครื่องถาย

เอกสาร 

28,700.-บาท 28,700.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัทชัยภูมกอปป 

แอนด  เซอรวิส 

28,700.-บาท 

บริษัทชัยภูมกอปป 

แอนด  เซอรวิส 

28,700.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 48/2563 

วันท่ี24 เม.ย..2563 

9. จางเหมาถายเอกสาร

ประกอบการประชุมสภาฯ 

 1,700.-บาท 1,700.-บาท เฉพาะเจาะจง รานสมพลกอปป 

1,700.-บาท 

รานสมพลกอปป 

1,700.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 49/2563 

วันท่ี28 เม.ย..2563 

 

 



 

          แบบ สขร.1         

สรุปผลการจดัซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563   

ประจําเดือน  เมษายน  2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

10. จางเหมาประกอบอาหารวาง

และเครื่องดื่มสําหรับประชุม

สภาฯ 

625.-บาท 625.-บาท เฉพาะเจาะจง นางกุหลาบ 

 ทุมสะทาน 

625.-บาท 

นางกุหลาบ 

 ทุมสะทาน 

625.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 50/2563  

วันท่ี28 เม.ย.2563 

11 จางทําปายไวนิล ตาม

โครงการทองถ่ินอาสาปลูกปา

เฉลิมพระเกียรติฯ 

500.-บาท 500.-บาท เฉพาะเจาะจง รานจัตุรัสอิงคเจท 

500.-บาท 

รานจัตุรัสอิงคเจท 

500.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 51/2563  

วันท่ี28 เม.ย.2563 

12. จางโครงการขุดลอกหวย

หนองสรวง บานโนนทอง หมู

ท่ี  11 

251,000.-บาท 251,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สุริยะรุงเรืองกิจ 

251,000.-บาท 

หจก.สุริยะรุงเรือง

กิจ 

251,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 28/2563  

วันท่ี27 เม.ย.2563 

 

 



          แบบ สขร.1         

สรปุผลการจดัซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563   

ประจําเดือน  พฤษภาคม  2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

1. ซ้ือวัสดุสํานักงาน 16,800.-บาท 16,800.-บาท เฉพาะเจาะจง รานเจริญคอมเทค 

2018 

28,068.-บาท 

รานเจริญคอมเทค 

2018 

28,068.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 39/2563  

วันท่ี 20 พ.ค 2563 

2. ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร 16,800.-บาท 16,800.-บาท เฉพาะเจาะจง รานเจริญคอมเทค 

2018 

16,800.-บาท 

รานเจริญคอมเทค 

2018 

16,800.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 40/2563  

วันท่ี 21 พ.ค 2563 

3. จางเหมาประกอบอาหาร 

อาหารวางและเครื่องดื่ม

ประชุมสภาฯ 

3,375.-บาท 3,375.-บาท เฉพาะเจาะจง นางกุหลาบ         

ทุมสะทาน 

3,375.-บาท 

นางกุหลาบ         

ทุมสะทาน 

3,375.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 52/2563  

วันท่ี 1 พ.ค.2563 

4. จางเหมาถายเอกสารเขาเลม

ประกอบการประชุมสภาฯ 

5,040.-บาท 5,040.-บาท เฉพาะเจาะจง รานสมพลกอปป 

5,040.-บาท 

รานสมพลกอปป 

5,040.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 53/2563  

วันท่ี 7 พ.ค.2563 

5. จางเหมาประกอบอาหาร 

อาหารวางและเครื่องดื่ม 

สําหรับผูเขารวมประชุมสภาฯ 

3,375-บาท 3,375.-บาท เฉพาะเจาะจง นางกุหลาบ 

ทุมสะทาน 

3,375.-บาท 

นางกุหลาบ 

ทุมสะทาน 

3,375.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 54/2563  

วันท่ี 7 พ.ค.2563 



 

 

          แบบ สขร.1         

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563   

ประจําเดือน  พฤษภาคม  2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

6. จางถายเอกสารและจัดทํา

รูปเลมแผนฯ 

4,320.-บาท 4,320.-บาท เฉพาะเจาะจง รานสมพลกอปป 

4,320.-บาท 

รานสมพลกอปป 

4,320.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาตําสุด 

เลขท่ี 55/2563 

วันท่ี 7 พ.ค.2563 

7. จางเหมาประกอบอาหาร  

อาหรวางและเครื่องดื่ม

ผูเขารวมประชุมโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 

1,750.-บาท 1,750.-บาท เฉพาะเจาะจง นางกุหลาบ 

ทุมสะทาน 

1,750.-บาท 

นางกุหลาบ 

ทุมสะทาน 

1,750.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาตําสุด 

เลขท่ี 56/2563 

วันท่ี 7 พ.ค.2563 

8. จางเหมาบริการกําจัดขยะ

และสิ่งปฏิกูลมูลฝอยภายใน

เขต อบต.บานกอก 

32,400-บาท 32,400.-บาท เฉพาะเจาะจง นายสัณฐิชัย 

วงศคูณ 

32,400.-บาท 

นายสัณฐิชัย 

วงศคูณ 

32,400.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาตําสุด 

เลขท่ี 57/2563 

วันท่ี 7 พ.ค.2563 

 



 

 

          แบบ สขร.1         

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563   

ประจําเดือน  พฤษภาคม  2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

9. โครงการขุดลอกลําหวยลํา

คันฉู– บานมะเกลือ หมูท่ี 13 

99,000.- บาท 99,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.คําทองคาวัสดุ 

99,000.-บาท 

หจก.คําทองคาวัสดุ 

99,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาตําสุด 

เลขท่ี29/2563 

วันท่ี 21 พ.ค.2563 

10. โครงการขุดหลุมในลําหวยลํา

คันฉู บานมะเกลือ หมูท่ี 13 

79,000.- บาท 79,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.คําทองคาวัสดุ 

79,000.-บาท 

หจก.คําทองคาวัสดุ 

79,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาตําสุด 

เลขที30/2563 

วันท่ี 21 พ.ค.2563 

11. โครงการชุดหนองซูม บาน

มะเกลือ หมูท่ี 13 

59,000.-บาท 59,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.คําทองคาวัสดุ 

59,000.-บาท 

หจก.คําทองคาวัสดุ 

59,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาตําสุด 

เลขที31/2563 

วันท่ี 21 พ.ค.2563 

12. โครงการกอสรางถนนลาดยาง

แอลฟลทติกคอนกรีต สายคุม

บาลานสายแยกบานสระ

สี่เหลี่ยม หมูท่ี 5 

197,000.-บาท 197,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อรุณกลการ 

197,000.-บาท 

หจก.อรุณกลการ 

197,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาตําสุด 

เลขที32/2563 

วันท่ี 29 พ.ค.2563 



 

 

          แบบ สขร.1         

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563   

ประจําเดือน  พฤษภาคม  2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

13. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง

เพ่ือการเกษตรสายสามแยกไร

นางบุปผา  หนูปอง บานโนน

หัวชาง ไรสันไม บานมะเกลือ 

หมูท่ี 13 

490,000.-บาท  490,000.-

บาท 

หจก.เอ็น บี ดี

วิศวกรรม  

490,000.-บาท 

หจก.เอ็น บี ดี

วิศวกรรม  

490,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาตําสุด 

เลขที33/2563 

วันท่ี 29 พ.ค.2563 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

          แบบ สขร.1         

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563   

ประจําเดือน  มิถุนายน  2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

1. ซ้ืออาหารเสริมนมพลาสเจอร

ไรสใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ในเขตอบต.บานกอก 

27,393.46บาท 27,393.46-

บาท 

เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรสี

ค้ิวจํากัด 

27,393.46.-บาท 

สหกรณการเกษตร

สีค้ิวจํากัด 

27,393.46.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขที 41/2563 

วันท่ี 4 มิ.ย.2563 

2. ซ้ืออาหารเสริม นมพลาสเจอร

ไรส ใหกับโรงเรียนในเขต

อบต.บานกอก 

86,543.94-

บาท 

86,543.94.-

บาท 

เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรสี

ค้ิวจํากัด 

86,543.94.-บาท 

สหกรณการเกษตร

สีค้ิวจํากัด 

86,543.94.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขที 42/2563 

วันท่ี 4 มิ.ย.2563 

3. ซ้ือวัสดุเคมีภัณฑ 78,300.-บาท 78,300.-บาท เฉพาะเจาะจง บจก.เวลเซฟ

เฟอรนิเจอร 

78,300.-บาท 

บจก.เวลเซฟ

เฟอรนิเจอร 

78,300.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขที 43/2563 

วันท่ี 12 มิ.ย.2563 

4. ซ้ือเกาอ้ีทํางาน 2,500.-บาท 2,500.-บาท เฉพาะเจาะจง รานแสงสวาง

เฟอรนิเจอร 

2,500.-บาท 

รานแสงสวาง

เฟอรนิเจอร 

2,500.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขที 44/2563 

วันท่ี 12 มิ.ย.2563 



          แบบ สขร.1         

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563   

ประจําเดือน  มิถุนายน 2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

5. ซ้ือโตะประชุมแบบขาพับสี

ขาว 

22,000.-บาท 22,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานแสงสวาง

เฟอรนิเจอร 

22,000.-บาท 

รานแสงสวาง

เฟอรนิเจอร 

22,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขที 45/2563 

วันท่ี 12 มิ.ย.2563 

6. ซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสารแบบ    

2ชั้น กระจกบานเลื่อน 

12,000.-บาท 12,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานแสงสวาง

เฟอรนิเจอร 

12,000.-บาท 

รานแสงสวาง

เฟอรนิเจอร 

12,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขที 46/2563 

วันท่ี 12 มิ.ย.2563 

7. ซ้ือครุภัณฑสํานักงาน 59,900.-บาท 59,900.-บาท เฉพาะเจาะจง รานแสงสวาง

เฟอรนิเจอร 

59,900บาท 

รานแสงสวาง

เฟอรนิเจอร 

59,900บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขที 47/2563 

วันท่ี 18 มิ.ย.2563 

8. ซ้ือเครื่องวัดอุณหภูมิหนาผาก 10,500.-บาท 10,500.-บาท เฉพาะเจาะจง รานเจริญคอมเทค

2018 

10,500.-บาท 

รานเจริญคอมเทค

2018 

10,500.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขที 47/2563 

วันท่ี 23 มิ.ย.2563 

 

 

 



 

          แบบ สขร.1         

สรุปผลการจดัซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563   

ประจําเดือน  มิถุนายน  2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

9. ซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอรใหกับ

ศพด. 3 ศูนย 

71,400.-บาท 71,400.-บาท เฉพาะเจาะจง รานเจริญคอมเทค

2018 

71,400.-บาท 

รานเจริญคอมเทค

2018 

71,400.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขที 48/2563 

วันท่ี 23 มิ.ย.2563 

10 ซ้ือเครื่องพิมพ แบบฉีดหมึก 7,300.-บาท 7,300.-บาท เฉพาะเจาะจง รานเจริญคอมเทค

2018 

7,300.-บาท 

รานเจริญคอมเทค

2018 

7,300.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขที 49/2563 

วันท่ี 30 มิ.ย.2563 

10. ซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น

เพ่ือใชเติมเปนสารเคมีฉีดพน

ปองกันโรคไขเลือดออกหรือ

โรคระบาดตางๆ บานสระ

สี่เหลี่ยม หมูท่ี 14 

1,469.90.-บาท 1,469.90บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรสี

ค้ิวจํากัด 

1,469.90.-บาท 

สหกรณการเกษตร

สีค้ิวจํากัด 

1,469.90.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขที 50/2563 

วันท่ี 30 มิ.ย.2563 

 

 

 



          แบบ สขร.1         

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563   

ประจําเดือน มิถุนายน  2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

11. ซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น

เพ่ือใชเติมเปนสารเคมีฉีดพน

ปองกันโรคไขเลือดออกหรือ

โรคระบาดตางๆ บานโนน

สะอาด หมูท่ี 8 

842.60.-บาท 842.60บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรสี

ค้ิวจํากัด 

842.60.-บาท 

สหกรณการเกษตร

สีค้ิวจํากัด 

842.60.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขที 51/2563 

วันท่ี 30 มิ.ย.2563 

12. ซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น

เพ่ือใชเติมเปนสารเคมีฉีดพน

ปองกันโรคไขเลือดออกหรือ

โรคระบาดตางๆ บานหลุบง้ิว 

หมูท่ี 5 

1,508บาท 1,508บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรสี

ค้ิวจํากัด 

1,508.-บาท 

สหกรณการเกษตร

สีค้ิวจํากัด 

1,508บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขที 52/2563 

วันท่ี 30 มิ.ย.2563 

13. ซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น

เพ่ือใชเติมเปนสารเคมีฉีดพน

ปองกันโรคไขเลือดออกหรือ

โรคระบาดตางๆ  บานหลุบง้ิว 

หมู5,บานโนนสะอาด  หมู 8 

สระสี่เหลี่ยม หมู 14 

4,082.40.-บาท 4,082.40บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรสี

ค้ิวจํากัด 

4,082.40.-บาท 

สหกรณการเกษตร

สีค้ิวจํากัด 

4,082.40.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขที 53/2563 

วันท่ี 30 มิ.ย.2563 



 

  แบบ สขร.1         

สรุปผลการจดัซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563   

ประจําเดือน  มิถุนายน  2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

14. ซ้ืออาหารเสริมนมพลาสเจอร

ไรสใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ในเขตอบต.บานกอก 

46,915.40บาท 46,915.40

บาท 

เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรสี

ค้ิวจํากัด 

46,915.40.-บาท 

สหกรณการเกษตร

สีค้ิวจํากัด 

46,915.40.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขที 54/2563 

วันท่ี 29 มิ.ย.2563 

15. ซ้ืออาหารเสริม นมพลาสเจอร

ไรส ใหกับโรงเรียนในเขต

อบต.บานกอก 

146,457.64

บาท 

146,457.60.-

บาท 

เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรสี

ค้ิวจํากัด 

146,457.64บาท 

สหกรณการเกษตร

สีค้ิวจํากัด 

146,457.64บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขที 55/2563 

วันท่ี 29 มิ.ย.2563 

16. จางระกระบะบรรทุกยกไดมี

ขางเสริมเก็บขนขยะมูลฝอย

ภายในเขตอบต.บานกอก 

6,000.-บาท 6,000.-บาท เฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน 

ฟางชัยภูมิ 

6,000.-บาท 

นายชัยวัฒน 

ฟางชัยภูมิ 

6,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขที 58/2563 

วันท่ี 1 มิ.ย.2563 

17. จางปรับปรุงผิวจราจรลูกรังใน

สวนท่ีชํารุดเสียหาย สายบาน

นายสังวร สิงหลา – บานนาย

วุฒิ จันณรงค หมูท่ี 13 

5,000.-บาท 5,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานทรัพยเพ่ิมพูน 

5,000.-บาท 

รานทรัพยเพ่ิมพูน 

5,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขที 59/2563 

วันท่ี 4 มิ.ย.2563 

 



 

  แบบ สขร.1         

สรุปผลการจดัซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563   

ประจําเดือน  มิถุนายน  2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

18. จางซอมรถบรรทุกน้ํา

เอนกประสงค ทะเบียน บบ 

2716 ชัยภูมิ 

4,000.-บาท 4,000.-บาท เฉพาะเจาะจง อูวรวิทยการชาง 

4,000.-บาท 

อูวรวิทยการชาง 

4,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขที 61/2563 

วันท่ี 10 มิ.ย.2563 

19. จางซอมรถอีแตน ทะเบียน  

ฆข 5460 ชย. 

11,590.-บาท 11,590.-บาท เฉพาะเจาะจง อูวรวิทยการชาง 

11,590.-บาท 

อูวรวิทยการชาง 

11,590.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขที 62/2563 

วันท่ี 11 มิ.ย.2563 

20. จางซอมรถยนตสวนกลาง    

กข 8051 ชย. 

 

5,690.-บาท 5,690.-บาท เฉพาะเจาะจง อูวรวิทยการชาง 

5,690.-บาท 

อูวรวิทยการชาง 

5,690.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขที 63/2563 

วันท่ี 12 มิ.ย.2563 

21. จางซอมเครื่องพนหมอกควัน 12,900.-บาท 12,900.-บาท เฉพาะเจาะจง ราน เอ เอ เซ็น

เตอรกรูป 

12,900.-บาท 

ราน เอ เอ เซ็น

เตอรกรูป 

12,900.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขที 64/2563 

วันท่ี 12 มิ.ย.2563 

 

 



 

  แบบ สขร.1         

สรุปผลการจดัซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563   

ประจําเดือน  มิถุนายน  2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

22. จางถายเอกสารประกอบการ

ประชุมภาฯ 

2,100.-บาท 2,100.-บาท เฉพาะเจาะจง รานสมพลกอปป

2,100.-บาท 

อูวรวิทยการชาง 

2,100.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขที 65/2563 

วันท่ี 12 มิ.ย.2563 

23 จางเหมาประกอบอาหาร 

อาหารวางและเครื่องดื่ม 

ประชุมสภา 

3,375.-บาท 3,375.-บาท เฉพาะเจาะจง นางกุหลาบ 

ทุมสะทาน 

3,375.-บาท 

นางกุหลาบ 

ทุมสะทาน 

3,375.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขที 66/2563 

วันท่ี 12 มิ.ย.2563 

24. ขางซอมรถจักรยานยนต       

1 กญ. 6170 ชย. 

1,050.-บาท 1,050.-บาท เฉพาะเจาะจง อูกลาการชาง 

1,050.-บาท 

อูกลาการชาง 

1,050.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขที 67/2563 

วันท่ี 18 มิ.ย.2563 

25. จางโครงการกําจัดวัชพืช 28,000.-บาท 28,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.พงษทวีคูณ

กอสราง 

28,000.-บาท 

หจก.พงษทวีคูณ

กอสราง 

28,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขที 68/2563 

วันท่ี 18 มิ.ย.2563 

 

 



 

  แบบ สขร.1         

สรุปผลการจดัซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563   

ประจําเดือน  มิถุนายน  2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

26. จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร 

ทะเบียน 416-55-0033 

1,300.-บาท 1,300.-บาท เฉพาะเจาะจง รานไอทีเน็ต 

1,300.-บาท 

รานไอทีเน็ต 

1,300.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี69/2563 

วันท่ี18 มิ.ย.2563 

 

27. จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร

ทะเบียน 416-50-0018 

7,000.-บาท 7,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานไอทีเน็ต 

7,000.-บาท 

รานไอทีเน็ต 

7,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี70/2563 

วันท่ี18 มิ.ย.2563 

 

28. จางซอมแซมผิวจราจร ถนน

สายสระสี่เหลี่ยม หนองยาใจ 

หมูท่ี 14 

19,400.-บาท 19,400.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.พงษทวีคูณ 

19,400.-บาท 

หจก.พงษทวีคูณ 

19,400.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 71/2563 

วันท่ี30 มิ.ย.2563 

 

 

 

 



  แบบ สขร.1         

สรุปผลการจดัซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563   

ประจําเดือน  มิถุนายน  2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

29. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง

เชื่อมตอระหวางหมูบานสาย

สามแยกบานนางสมหวัง  เหิง

เหิงขุนทด-เขตติดตอบานเต็ง

เตี้ย อําเภอพระทองคํา จ.

นครราชสีมา บานหนองไผ 

หมูท่ี  15 

493,000.-บาท 493,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สหเพ่ิมพูน

กอสราง 

492,000.-บาท 

หจก.สหเพ่ิมพูน

กอสราง 

492,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 34/2563 

วันท่ี 9 มิ.ย.2563 

30. โครงการกอสรางโรงจอดรถ 

อบต.บานกอก 

499,000.-บาท 499,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.คําทองคาวัสดุ 

499,000.-บาท 

หจก.คําทองคาวัสดุ 

499,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 35/2563 

วันท่ี 10 มิ.ย.2563 

 

 

 

 



  แบบ สขร.1         

สรุปผลการจดัซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563   

ประจําเดือน  กรกฎาคม  2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

1. ซ้ือวัสดุ งานบานงานครัว 30,000.-บาท 30,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานเจริญคอมเทค

2018 

30,000.-บาท 

รานเจริญคอมเทค

2018 

30,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 56/2563 

วันท่ี 8 ก.ค.2563 

2. ซ้ือวัสดุอุปกรณไฟฟา 9,230.-บาท 9,230.-บาท เฉพาะเจาะจง รานเจริญคอมเทค

2018 

9,230.-บาท 

รานเจริญคอมเทค

2018 

9,230.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 57/2563 

วันท่ี 8 ก.ค.2563 

3. ซ้ือวัสดุสํานักงานใหกับศพด.

ในเขตองคการบริหารสวน

ตําบลบานกอก 

30,000.-บาท 30,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานเจริญคอมเทค

2018 

30,000.-บาท 

รานเจริญคอมเทค

2018 

30,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 58/2563 

วันท่ี 8 ก.ค.2563 

4. จางทําปายพระบรมฉายา

ลักษณ ร.10 

900.-บาท 900,-บาท เฉพาะเจาะจง รานจัตุรัสอิงคเจท 

900.-บาท  

รานจัตุรัสอิงคเจท 

900.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 72/2563 

วันท่ี 17 ก.ค.2563 

5. จางเหมาประกอบอาหาร 

อาหารวางและเครื่องดื่ม 

คณะกรรมการหลักประกัน 

สุขภาพฯ 

850.-บาท 850.-บาท เฉพาะเจาะจง นางกุหลาบ 

ทุมสะทาน 

850.-บาท 

นางกุหลาบ 

ทุมสะทาน 

850.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 73/2563 

วันท่ี29 ก.ค.2563 



 

  แบบ สขร.1         

สรุปผลการจดัซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563   

ประจําเดือน  กรกฎาคม  2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

6. จาถายเอกสารรางแผนพัฒนา 

ทองถ่ิน ฯ 

864.-บาท 864.-บาท เฉพาะเจาะจง รานสมพลกอปป 

864.-บาท 

รานสมพลกอปป 

864.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 74/2563 

วันท่ี31 ก.ค.2563 

7. จางกอสรางวาททอเหลี่ยม

บลอคคอนเวิรสบริเวณนา 

นายประจวบ พุดตาน บานทุง

สวางฯ หมูท่ี 9 

209,000.-บาท 209,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.งานดีเอ็นจิเนีย 

209,000.-บาท 

หจก.งานดีเอ็นจิ

เนีย 

209,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 36/2563 

วันท่ี 3 ก.ค.2563 

8. จางโครงการปรับปรุงผิว

จราจร(ลงลูกรังในสวนท่ีชํารุด

เสียหาย บานกอก หมูท่ี 2 

จํานวน 3 สาย 

70,000.-บาท 70,000.-บาท เฉพาเจาะจง หจก.สหเพ่ิมพูน

กอสราง 

70,000.-บาท 

หจก.สหเพ่ิมพูน

กอสราง 

70,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 37/2563 

วันท่ี14 ก.ค.2563 

 

 

 



 

  แบบ สขร.1         

สรุปผลการจดัซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563   

ประจําเดือน  กรกฎาคม  2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

9. จางโครงการปรับปรุงผิว

จราจร(ลงลูกรังในสวนท่ีชํารุด

เสียหาย บานหลุบง้ิว หมูท่ี5 

จํานวน 2 สาย 

69,000.-บาท 69,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สหเพ่ิมพูน

กอสราง 

69,000.-บาท 

หจก.สหเพ่ิมพูน

กอสราง 

69,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 38/2563 

วันท่ี14 ก.ค.2563 

10. จางโครงการปรับปรุงผิว

จราจร(ลงลูกรังในสวนท่ีชํารุด

เสียหาย หมูท่ี 8 เชื่อม

ถนนลาดยาง  บานหลุบง้ิว 

หมูท่ี 5  

72,000.-บาท 72,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สหเพ่ิมพูน

กอสราง 

72,000.-บาท 

หจก.สหเพ่ิมพูน

กอสราง 

72,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 39/2563 

วันท่ี14 ก.ค.2563 

11. จางโครงการปรับปรุงผิว

จราจร(ลงลูกรังในสวนท่ี

ชํารุด)บานทุงสวางวัฒนา หมู

ท่ี9 จํานวน 4 สาย  

72,000.-บาท 72,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สหเพ่ิมพูน

กอสราง 

72,000.-บาท 

หจก.สหเพ่ิมพูน

กอสราง 

72,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 40/2563 

วันท่ี14 ก.ค.2563 

 



 

แบบ สขร.1         

สรุปผลการจดัซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563   

ประจําเดือน  กรกฎาคม  2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

12. จางโครงการปรับปรุงผิว

จราจร(ลงลูกรังในสวนท่ี

ชํารุด) สายบานนางหลอด 

ลายภูคํา – บานนางสมคิด คง

สกุล บานโนนทอง หมูท่ี 3  

45,000.-บาท 45,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานทรัพยเพ่ิมพูน

45,000.-บาท 

รานทรัพยเพ่ิมพูน

45,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 41/2563 

วันท่ี17 ก.ค.2563 

13. จางโครงการปรับปรุงผิว

จราจร(ลงลูกรังในสวนท่ี

ชํารุด) สายหวยหนองสรวง –

จากสะพาน2 ถนนลาดยาง

บานนายใน – นานายสวัสดิ์ 

ลาภเกิด บานสําโรงทุง หมูท่ี 

4 

46,000.-บาท 46,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานทรัพยเพ่ิมพูน

46,000.-บาท 

รานทรัพยเพ่ิมพูน

46,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 42/2563 

วันท่ี17 ก.ค.2563 

 

 



 

แบบ สขร.1         

สรุปผลการจดัซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563   

ประจําเดือน  กรกฎาคม  2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

14. จางโครงการปรับปรุงผิว

จราจร(ลงลูกรังในสวนท่ี

ชํารุด) สายบานมะเกลือ  

หมูท่ี 6 จํานวน 2 สาย  

58,000.-บาท 58,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานทรัพยเพ่ิมพูน

58,000.-บาท 

รานทรัพยเพ่ิมพูน

58,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 43/2563 

วันท่ี17 ก.ค.2563 

15. จางโครงการปรับปรุงผิว

จราจร(ลงลูกรังในสวนท่ี

ชํารุด) สายโนนทอง –ทาชาง 

จากไร น.ส.แตง นอยวิเศษ-

นานายยอด พรมจัตุรส บาน

โนนทอง หมูท่ี 11 

61,000.-บาท 61,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานทรัพยเพ่ิมพูน

61,000.-บาท 

รานทรัพยเพ่ิมพูน

61,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 44/2563 

วันท่ี17 ก.ค.2563 

16. จางโครงการปรับปรุงระบบ

ประปาหมูบาน หมูท่ี 7 บาน

สระสี่เหลี่ยม 

484,000.-บาท 484,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.งานดีเอ็นจิเนีย 

484,000.-บาท 

หจก.งานดีเอ็นจิ

เนีย 

484,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 45/2563 

วันท่ี21 ก.ค.2563 

 



แบบ สขร.1         

สรุปผลการจดัซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563   

ประจําเดือน  กรกฎาคม  2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

17. จางโครงการปรับปรุงผิว

จราจร(ลงลูกรังในสวนท่ีชํารุด

เสียหาย) สายถนนเลียบหวย

กอก จากนานายสงัด – เมรุ

วัดทรงธรรม บานกอก หมูท่ี1 

68,000.-บาท 68,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.พงษทวีคูณ

68,000.-บาท 

หจก.พงษทวีคูณ

68,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 46/2563 

วันท่ี23 ก.ค.2563 

18. จางโครงการปรับปรุงผิว

จราจร(ลงลูกรังในสวนท่ีชํารุด

เสียหาย) สายถนนเลียบหวย

กอก จากนานายสงัด – เมรุ

วัดทรงธรรม บานกอก หมูท่ี1 

68,000.-บาท 68,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.พงษทวีคูณ

68,000.-บาท 

หจก.พงษทวีคูณ

68,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 46/2563 

วันท่ี23 ก.ค.2563 

19. จางโครงการปรับปรุงผิว

จราจร(ลงลูกรังในสวนท่ีชํารุด

เสียหาย)  บานสระสี่เหลี่ยม 

หมูท่ี 7 จํานวน 3 สาย 

70,000.-บาท 70,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.พงษทวีคูณ

70,000.-บาท 

หจก.พงษทวีคูณ

70,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 47/2563 

วันท่ี23 ก.ค.2563 

 



 

แบบ สขร.1         

สรุปผลการจดัซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563   

ประจําเดือน  กรกฎาคม  2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

20. จางโครงการปรับปรุงผิว

จราจร(ลงลูกรังในสวนท่ีชํารุด

เสียหาย)  บานคงคาลอม หมู

ท่ี 10 จํานวน 3 สาย 

44,000.-บาท 44,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.พงษทวีคูณ

44,000.-บาท 

หจก.พงษทวีคูณ

44,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 48/2563 

วันท่ี23 ก.ค.2563 

21. จางโครงการปรับปรุงผิว

จราจร(ลงลูกรังในสวนท่ีชํารุด

เสียหาย) บานมะเกลือ หมูท่ี 

13 จํานวน 3 สาย 

62,000.-บาท 62,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานทรัพยเพ่ิมพูน

62,000.-บาท 

รานทรัพยเพ่ิมพูน

62,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 49/2563 

วันท่ี24 ก.ค.2563 

22. จางโครงการปรับปรุงผิว

จราจร(ลงลูกรังในสวนท่ีชํารุด

เสียหาย) บานสระสี่เหลี่ยม 

หมูท่ี 14 จํานวน 5 สาย 

81,000.-บาท 81,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานทรัพยเพ่ิมพูน

81,000.-บาท 

รานทรัพยเพ่ิมพูน

81,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 50/2563 

วันท่ี24 ก.ค.2563 

 

 



 

  แบบ สขร.1         

สรุปผลการจดัซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563   

ประจําเดือน  กรกฎาคม  2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

23. จางโครงการปรับปรุงผิว

จราจร(ลงลูกรังในสวนท่ีชํารุด

เสียหาย บานกอก หมูท่ี12  

จํานวน 4สาย 

70,000.-บาท 70,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สหเพ่ิมพูน

กอสราง 

70,000.-บาท 

หจก.สหเพ่ิมพูน

กอสราง 

70,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 51/2563 

วันท่ี24 ก.ค.2563 

24. จางโครงการปรับปรุงผิว

จราจร(ลงลูกรังในสวนท่ีชํารุด

เสียหาย บานดงผาสุขหมูท่ี16  

จํานวน 4สาย 

70,000.-บาท 70,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สหเพ่ิมพูน

กอสราง 

70,000.-บาท 

หจก.สหเพ่ิมพูน

กอสราง 

70,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 52/2563 

วันท่ี24 ก.ค.2563 

25. จางโครงการปรับปรุงผิว

จราจร(ลงลูกรังในสวนท่ีชํารุด

เสียหาย บานหนองไผ        

หมูท่ี15  จํานวน 4สาย 

70,000.-บาท 70,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สหเพ่ิมพูน

กอสราง 

70,000.-บาท 

หจก.สหเพ่ิมพูน

กอสราง 

70,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 53/2563 

วันท่ี24 ก.ค.2563 

 

 



  แบบ สขร.1         

สรุปผลการจดัซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563   

ประจําเดือน  สิงหาคม  2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

1. ซ้ือหินผสมคอนกรีตปรับปรุง

ลานหนาอาคารหอประชุม

และลานจอดรถจักรยานยนต

อบต.บานกอก 

48,000.-บาท 48,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานจัตุรัสคาไม 

48,000.-บาท 

รานจัตุรัสคาไม 

48,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 59/2563 

วันท่ี 3 ส.ค.2563 

2. ซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น

เพ่ือใชเติมเปนสวนผสมของ

สารเคมีฉีดพนปองกันโรค

ไขเลือดออกและโรคระบาด

ตางๆ 

6,885.60.-บาท 6,885.60.-

บาท 

เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร

จัตุรัส จํากัด 

6,885.60.-บาท 

สหกรณการเกษตร

จัตุรัส จํากัด 

6,885.60.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 60/2563 

วันท่ี 3 ส.ค.2563 

3. ซ้ือโทรทัศน แอล อี ด(ีsmart 

Tv) 

13,500.-บาท 13,500.-บาท เฉพาะเจาะจง รานแสงสวาง

เฟอรนิเจอร 

13,500.-บาท 

รานแสงสวาง

เฟอรนิเจอร 

13,500.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 61/2563 

วันท่ี 6 ส.ค.2563 

 

 



 

  แบบ สขร.1         

สรุปผลการจดัซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563   

ประจําเดือน  สิงหาคม  2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

4. ซ้ือครุภัณฑสํานักงาน 14,300.-บาท 14,300.-บาท เฉพาะเจาะจง รานแสงสวาง

เฟอรนิเจอร 

14,300.-บาท 

รานแสงสวาง

เฟอรนิเจอร 

14,300.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 62/2563 

วันท่ี 6 ส.ค.2563 

5. ซ้ือตนไม ตามโครงการปลูก

ตนไมเฉลิมพระเกียรติฯ 

6,950.-บาท 6,950.-บาท เฉพาะเจาะจง นายคะนอง เปรม

ชาต ิ

6,950.-บาท 

นายคะนอง เปรม

ชาต ิ

6,950.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 64/2563 

วันท่ี 11 ส.ค.2563 

6. จางทําปายตามโครงการปลูก

ตนไมเฉลิมพระเกียรติฯ 

360.-บาท 360.-บาท เฉพาะเจาะจง รานจัตุรัสอิงคเจท 

360.-บาท 

รานจัตุรัสอิงคเจท 

360.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 65/2563 

วันท่ี 11 ส.ค.2563 

7. ซ้ือวัสดุอุปกรณ โครงการ

อบรม อปพร. 

5,000.บาท 5,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานเจริญคอมเทค 

2018  

5,000.-บาท 

รานเจริญคอมเทค 

2018  

5,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 66/2563 

วันท่ี 14 ส.ค.2563 

 

 



 

  แบบ สขร.1         

สรุปผลการจดัซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563   

ประจําเดือน  สิงหาคม  2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

8. ซ้ือวัสดุอุปกรณไฟฟา  23,008.-บาท 23,008.-บาท เฉพาะเจาะจง  บริษัท ไทยอิน

โนเวชั่นบิชแอนด 

23,008.-บาท 

บริษัท ไทยอิน

โนเวชั่นบิชแอนด 

23,008.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 68/2563 

วันท่ี 18 ส.ค.2563 

9. ซ้ือแกสหุงตม โครงการอบรม 

อปพร. 

960.-บาท 960.-บาท เฉพาะเจาะจง นายอํานาจ 

ฝาสันเทียะ 

960.-บาท 

นายอํานาจ 

ฝาสันเทียะ 

960.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 69/2564 

วันท่ี 18 ส.ค.2563 

10. ซ้ือวัสดุศูนยชวยเหลือ

ประชาชน 

7,152.-บาท 7,152.-บาท เฉพาะเจาะจง รานจิตราภัณฑ 

7,152.-บาท 

รานจิตราภัณฑ 

7,152.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 71/2563 

วันท่ี 28 ส.ค.2563 

11. ซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น

เพ่ือใชเปนสวนผสมของ

สารเคมีพนปองกันโรค

ไขเลือดออกหรือโรคระบาด

อ่ืนๆ 

669,40.-บาท 669.40.-บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร

จัตุรัสจํากัด 

669.40.-บาท 

สหกรณการเกษตร

จัตุรัสจํากัด 

669.40.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 73/2563 

วันท่ี 28 ส.ค.2563 



  แบบ สขร.1         

สรุปผลการจดัซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563   

ประจําเดือน  สิงหาคม  2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

12. ซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น

โครงการ อบรม อปพร. 

1,111.80 

บาท 

1,118.80.-

บาท 

เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร

จัตุรัสจํากัด 

1,111.80-บาท 

สหกรณการเกษตร

จัตุรัสจํากัด 

1,111.80บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 74/2563 

วันท่ี 28 ส.ค.2563 

13. ซ้ือตูเหล็กบานเลื่อน 18,000.-บาท 18,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานแสงสวาง

เฟอรนิเจอร 

18,000.-บาท 

รานแสงสวาง

เฟอรนิเจอร 

18,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 75/2564 

วันท่ี 28 ส.ค.2563 

14. จางซอมแซมเครื่องพนหมอก

ควัน 

9,330.-บาท 9,330.-บาท เฉพาะเจาะจง ราน เอ เอ เซน

เตอรกรูป 

9,330.-บาท 

ราน เอ เอ เซน

เตอรกรูป 

9,330.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 76/2564 

วันท่ี 6 ส.ค.2563 

 

 

 



  แบบ สขร.1         

สรุปผลการจดัซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563   

ประจําเดือน  สิงหาคม  2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

15. จางประกอบอาหาร อาหารวาง

และเครื่องดื่ม ประชุมสภาฯ 

3,750.-บาท 3,750.-บาท เฉพาะเจาะจง นางกุหลาบ  

ทุมสะทาน 

3,750.-บาท 

นางกุหลาบ  

ทุมสะทาน 

3,750.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 77/2563 

วันท่ี 6 ส.ค.2563 

16. จางทําปายไวนิลพรอมโครงไม

และธงตราสัญลักษณเฉลิมพระ

เกียรติฯ 

2,750.-บาท 2,750.-บาท เฉพาะเจาะจง รานเจริญคอมเทค

2018 

2,750.-บาท 

รานเจริญคอมเทค

2018 

2,750.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 78/2563 

วันท่ี 7 ส.ค.2563 

25. จางถายเอกสารประชุมสภาฯ 

7 ส.ค. 63 

2,140.-บาท 2,140.-บาท เฉพาะเจาะจง รานสมพลกอปป 

2,140.-บาท 

รานสมพลกอปป 

2,140.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 79/2563 

วันท่ี 7 ส.ค.2563 

17. จางถายเอกสารประชุมภาฯ 

14 ส.ค.63 

2,120.-บาท 2,120.-บาท เฉพาะเจาะจง รานสมพลกอปป 

12,120.-บาท 

รานสมพลกอปป 

12,120.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 80/2563 

วันท่ี 7 ส.ค.2563 

18. จางประกอบอาหาร อาหารวาง

และเครื่องดื่ม ประชุมสภาฯ 

3,750.-บาท 3,750.-บาท เฉพาะเจาะจง นางกุหลาบ  

ทุมสะทาน 

3,750.-บาท 

นางกุหลาบ  

ทุมสะทาน 

3,750.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 81/2563 

วันท่ี 10 ส.ค.2563 

 



 

 

  แบบ สขร.1         

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563   

ประจําเดือน  สิงหาคม  2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

19. จางทําปายประชาสัมพันธ 

โครงการฝกอบรมและเพ่ิม

ประสิทธิภาพฯ 

480.-บาท 480.-บาท เฉพาะเจาะจง รานจัตุรัสอิงคเจท

2018 

480.-บาท 

รานจัตุรัสอิงคเจท

2018 

480.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 82/2563 

วันท่ี 14 ส.ค.2563 

20. จางประกอบอาหาร อาหารวาง

และเครื่องดื่ม โครงการอบรม 

อปพร.ฯ 

6,500.-บาท 6,500.-บาท เฉพาะเจาะจง นางกุหลาบ  

ทุมสะทาน 

6,500.-บาท 

นางกุหลาบ  

ทุมสะทาน 

6,500.บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 83/2563 

วันท่ี 17 ส.ค.2563 

21. จางซอมเครื่องพนหมอกควัน 9,790.-บาท 9,790.-บาท เฉพาะเจาะจง ณภัทรเอ็นจิเนียริ่ง 

9,790.-บาท 

ณภัทรเอ็นจิเนียริ่ง 

9,790.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 84/2563 

วันท่ี 17 ส.ค.2563 

22. จางเหมาฝงกลบขยะมูลฝอย 

ประจําปงบประมาณ 2563 

45,000.-บาท 45,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สุริยะรุงเรืองกิจ 

45,000.-บาท 

หจก.สุริยะรุงเรือง

กิจ 

45,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 85/2563 

วันท่ี 17 ส.ค.2563 

 



 

 

  แบบ สขร.1         

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563   

ประจําเดือน  สิงหาคม  2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

23. จางทําปายประชาสัมพันธ 

โครงการฝกอบรมพัฒนา

ประชาธิปไตยลากรปกปองสา 

350.-บาท 350.-บาท เฉพาะเจาะจง รานจัตุรัสอิงคเจท

2018 

350.-บาท 

รานจัตุรัสอิงคเจท

2018 

350.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 86/2563 

วันท่ี 14 ส.ค.2563 

24. จางประกอบอาหาร อาหารวาง

และเครื่องดื่ม โครงการอบรม 

อปพร.ฯ 

3,750.-บาท 3,750.-บาท เฉพาะเจาะจง นางกุหลาบ  

ทุมสะทาน 

3,750.-บาท 

นางกุหลาบ  

ทุมสะทาน 

3,750.บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 87/2563 

วันท่ี 19 ส.ค.2563 

25. จางซอมแซมถนนเพ่ือ

การเกษตร(อุทกภัย) ในเขต

อบต.บานกอก ม.5,ม.8,ม.14 

61,800.-บาท 61,800.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สกเพ่ิมพูน

กอสราง 

61,800.-บาท 

หจก.สกเพ่ิมพูน

กอสราง 

61,800.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 88/2563 

วันท่ี 17 ส.ค.2563 

26. จางถายเอกสารและจัดทํารูป 

เลมแผนพัฒนาทองถ่ินฯ 

 

4,162.50.-

บาท 

4,162.50.-

บาท 

เฉพาะเจาะจง รานสมพลกอปป 

4,162.50.-บาท 

รานสมพลกอปป 

4,162.50บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 89/2563 

วันท่ี 19 ส.ค.2563 

 



  แบบ สขร.1         

สรุปผลการจดัซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563   

ประจําเดือน  สิงหาคม  2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

27. จางถายเอกสารประกอบการ

ประชุมสภาฯ 

1,400-บาท 1,400บาท เฉพาะเจาะจง รานสมพลกอปป 

1,400.-บาท 

รานสมพลกอปป 

1,400.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 90/2563 

วันท่ี 19 ส.ค.2563 

28. จางซอมรถจักรยานยนต 

(เปลี่ยนยาง) 

2,900.-บาท 2,900.-บาท เฉพาะเจาะจง อูวรวิทยการชาง 

2,900.-บาท 

อูวรวิทยการชาง 

2,900.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 91/2563 

วันท่ี 24 ส.ค.2563 

29. จางซอมรถยนต นข 2073 

ชัยภูมิ 

35,670.-บาท 35,670.-บาท เฉพาะเจาะจง อูวรวิทยการชาง 

35,670.-บาท 

อูวรวิทยการชาง 

35,670.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 92/2563 

วันท่ี 24 ส.ค.2563 

30. จางซอมเครื่องปรับอากาศ 18,800.-บาท 18,800.-บาท เฉพาะเจาะจง นายอเนก จันณรงค 

18,800.-บาท 

นายอเนก จันณรงค 

18,800.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 93/2563 

วันท่ี 24 ส.ค.2563 

31. จางซอมรถ นข 2073 ชัยภูมิ 35,670.-บาท 35,670.-บาท เฉพาะเจาะจง อูวรวิทยการชาง 

35,670.-บาท 

อูวรวิทยการชาง 

35,670.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 94/2563 

วันท่ี 24 ส.ค.2563 

 



 

  แบบ สขร.1         

สรุปผลการจดัซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563   

ประจําเดือน  สิงหาคม  2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก    อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

32. จางซอมแซมถนนเพ่ือ

การเกษตรอุทกภัย สายหนอง

ซูม-หวยขา บานมะเกลือ  

หมูท่ี 13 

18,000.-บาท 18,000.-บาท เฉพาะเจาะจง กิจการพาณิชย 

18,000.-บาท 

กิจการพาณิชย 

18,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 95/2563 

วันท่ี 27 ส.ค.2563 

33. จางซอมแซมถนนเพ่ือ

การเกษตรอุทกภัย(สายสระ

สี่เหลี่ยม – หนองยาใจ (ชวงนา

นายบาน – สรอยเปา ไรนาย

จํากัด ภิรมยไทย 

37,100.-บาท 37,100.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.พงษทวีคูณ 

37,100.-บาท 

หจก.พงษทวีคูณ 

37,100.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 96/2563 

วันท่ี 27 ส.ค.2563 

34. จางเหมาบริการบุคคล

ปฏิบัติงานกําจัดขยะมูลฝอย 

อบต.บานกอก 

8,100.-บารท 8,100.-บาท เฉพาะเจาะจง นาย สุชาติ รุจาคม 

8,100.-บาท 

นาย สุชาติ รุจาคม 

8,100.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 97/2563 

วันท่ี 27 ส.ค.2563 

 



  แบบ สขร.1         

สรุปผลการจดัซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563   

ประจําเดือน  สิงหาคม  2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก    อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

35. จางโครงการติดตั้งมุงลวด ศพด.

บานทุงสวางฯ หมูท่ี 9 

18,000.-บาท 18,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานทรัพยรุงเรือง 

18,000.-บาท 

รานทรัพยรุงเรือง 

18,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 54/2563 

วันท่ี3 ส.ค.2563 

36 จางโครงการปรับปรุงอาคาร

เพ่ิมท่ีแปรงฟน ศพด.บานสระ

สี่เหลี่ยม หมูท่ี 7 

90,000.-บาท 90,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานทรัพยรุงเรือง 

90,000.-บาท 

รานทรัพยรุงเรือง 

90,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 55/2563 

วันท่ี3 ส.ค.2563 

37. โครงการกอสรางหองน้ําศพด.

บานโนนทอง หมูท่ี 3 

136,000.-

บาท 

136,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานทรัพยรุงเรือง 

136,000.-บาท 

รานทรัพยรุงเรือง 

136,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 56/2563 

วันท่ี3 ส.ค.2563 

38 จางโครงการปรับปรุงอาคาร

เพ่ิมท่ีแปรงฟน ศพด.บานทุง

สวางวัฒนา หมูท่ี 9 

20,000.-บาท 20,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานทรัพยรุงเรือง 

20,000.-บาท 

รานทรัพยรุงเรือง 

20,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 57/2563 

วันท่ี3 ส.ค.2563 

39. จางโครงการกอสรางอาคาร

อเนกประสงคบานโนนทอง หมู

ท่ี 3 

96,000.-บาท 96,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานทรัพยรุงเรือง 

96,000.-บาท 

รานทรัพยรุงเรือง 

96,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 58/2563 

วันท่ี3 ส.ค.2563 

 



 

 

  แบบ สขร.1         

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563   

ประจาํเดือน  กันยายน  2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก    อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

1. ซ้ือน้ํายาเคมีเติมถังดับเพลิง 14,200.-บาท 14,200.-บาท เฉพาะเจาะจง ราน เอ เอ เซ็นเตอร

กรุป 

14,200.-บาท 

ราน เอ เอ เซ็น

เตอรกรุป 

14,200.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 76/2563 

วันท่ี 10 ก.ย.2563 

2. ซ้ือวัสดุกอสรางโครงการปรับ

สภาพท่ีอยูอาศัยสําหรับคน

พิการ 

20,000.-บาท 20,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานหนองบัวใหญ

พานิช 

20,000-บาท 

รานหนองบัวใหญ

พานิช 

20,000-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 77/2563 

วันท่ี 10 ก.ย.2563 

3. ซ้ือวัสดุสํานักงาน สปสช. 7,770.-บาท 7,770.-บาท เฉพาะเจาะจง รานหนองบัวใหญ

การพิมพ 

7,770.-บาท 

รานหนองบัวใหญ

การพิมพ 

7,770.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 78/2563 

วันท่ี 10 ก.ย.2563 

4. ซ้ือหมึกเครื่องถายเอกสาร ADV 38,000.-บาท 38,000.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัทชัยภูมิกํอปป

แอนดเซอรวิส 

38,000.บาท 

บริษัทชัยภูมิกํอปป

แอนดเซอรวิส 

38,000.บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 79/2563 

วันท่ี 10 ก.ย.2563 

 



 

 

  แบบ สขร.1         

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563   

ประจาํเดือน  กันยายน  2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก    อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

5. ซ้ือวัสดุอุปกรณ โครงการ

เสริมสรางความรูดานการ

ปองกันและตอตานการทุจริต

กิจกรรมปลูกฝงคุณธรรมฯ 

3,825.-บาท 3,825.-บาท เฉพาะเจาะจง รานเจริญคอมเทค

2018 

3,825.-บาท 

รานเจริญคอมเทค

2018 

3,825.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 80/2563 

วันท่ี 16 ก.ย.2563 

6. ซ้ือตรายาง 1,010.-บาท 1,010.-บาท เฉพาะเจาะจง รานตูบล็อกตรายาง 

1,010.-บาท 

รานตูบล็อกตรายาง 

1,010.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 81/2563 

วันท่ี 16 ก.ย.2563 

7. ซ้ือทรายเพ่ือบรรจุกระสอบก้ัน

น้ํา 

2,100.-บาท 2,100.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก. อิสระชน 

2,100.-บาท 

หจก.อิสระชน 

2,100.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 82/2563 

วันท่ี 16 ก.ย.2563 

8. ซ้ือวัสดุสํานักงานกองคลัง 30,920.-บาท 30,920.-บาท เฉพาะเจาะจง รานเจริญคอมเทค

2018 

330,920.-บาท 

รานเจริญคอมเทค

2018 

30,920บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 83/2563 

วันท่ี 24 ก.ย.2563 



  แบบ สขร.1         

สรุปผลการจดัซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563   

ประจําเดือน  กันยายน  2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก    อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

9. ซ้ือวัสดุสํานักงาน กอง

สาธารณสุขฯ 

10,000.-บาท 10,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานเจริญคอมเทค

2018 

10,000.-บาท 

รานเจริญคอมเทค

2018 

10,000บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 84/2563 

วันท่ี 24 ก.ย.2563 

10. ซ้ือวัสดุสํานักงาน สํานักปลัด 35,260.-บาท 35,260.-บาท เฉพาะเจาะจง รานเจริญคอมเทค

2018 

35,260.-บาท 

รานเจริญคอมเทค

2018 

35,260.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 85/2563 

วันท่ี 24 ก.ย.2563 

11. ซ้ือวัสดุสํานักงาน กองชาง 19,300บาท 19,300.-บาท เฉพาะเจาะจง รานเจริญคอมเทค

2018 

19,300.-บาท 

รานเจริญคอมเทค

2018 

19,300.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 86/2563 

วันท่ี 24 ก.ย.2563 

12. ซ้ือวัสดุสํานักงาน กอง

สวัสดิการนฯ 

19,965บาท 19,965.-บาท เฉพาะเจาะจง รานเจริญคอมเทค

2018 

19,965.-บาท 

รานเจริญคอมเทค

2018 

19,965.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 87/2563 

วันท่ี 24 ก.ย.2563 

13. ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร กองคลัง 10,800บาท 10,800.-บาท เฉพาะเจาะจง รานเจริญคอมเทค

2018 

10,800.-บาท 

รานเจริญคอมเทค

2018 

10,800.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 88/2563 

วันท่ี 25 ก.ย.2563 



  แบบ สขร.1         

สรุปผลการจดัซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563   

ประจําเดือน  กันยายน  2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก    อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

14. ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร กอง

สาธารณสุขฯ 

800บาท 800.-บาท เฉพาะเจาะจง รานเจริญคอมเทค

2018 

800.-บาท 

รานเจริญคอมเทค

2018 

800.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 89/2563 

วันท่ี 25 ก.ย.2563 

15 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร กองชาง 10,000บาท 10,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานเจริญคอมเทค

2018 

10,000.-บาท 

รานเจริญคอมเทค

2018 

10,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 90/2563 

วันท่ี 25 ก.ย.2563 

65. ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร กอง

การศึกษาฯ 

10,000บาท 10,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานเจริญคอมเทค

2018 

10,000.-บาท 

รานเจริญคอมเทค

2018 

10,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 91/2563 

วันท่ี 25 ก.ย.2563 

17. ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร กอง

สวัสดิการฯ 

14,000บาท 14,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานเจริญคอมเทค

2018 

14,000.-บาท 

รานเจริญคอมเทค

2018 

14,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 92/2563 

วันท่ี 25 ก.ย.2563 

18. ซ้ือถุงยังชีพ 8,000.-บาท 8,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานเจริญคอมเทค 

2018 

8,000.-บาท 

รานเจริญคอมเทค 

2018 

8,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 93/2563 

วันท่ี 25 ก.ย.2563 



  แบบ สขร.1         

สรุปผลการจดัซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563   

ประจําเดือน  กันยายน  2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก    อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

19. ซ้ือโนตบุคและเครื่องพิมพศูนย

ขอมูลขาวสารอําเภอจัตุรัส 

32,000.-บาท 32,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานเจริญคอมเทค 

2018 

32,000.-บาท 

รานเจริญคอมเทค 

2018 

32,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 94/2563 

วันท่ี 25 ก.ย.2563 

20. ซ้ือวัสดุสํานักงานศูนยขอมูล

ขาวสาร อําเภอจัตุรัส 

41,946.-บาท 41,946.-บาท เฉพาะเจาะจง รานเจริญคอมเทค 

2018 

41,946.-บาท 

รานเจริญคอมเทค 

2018 

41,946.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 95/2563 

วันท่ี 29 ก.ย.2563 

21. ซ้ือไมโครโฟนไรสายและขาตั้ง

ไมโครไฟนแบบตั้งโตะ 

19,800.-บาท 19,800.-บาท เฉพาะเจาะจง รานสายฟาโอเวอร

เซลล 

19,800.-บาท 

รานสายฟาโอเวอร

เซลล 

19,800.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 96/2563 

วันท่ี 29 ก.ย.2563 

22. ซ้ืออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที

ใหกับโรงเรียนในเขตอบต.บาน

กอก 

57,398.80-

บาท 

57,398.80

บาท 

เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรสี

ค้ิว 

57,398.80.-บาท 

สหกรณการเกษตร

สีค้ิว 

57,398.80.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 97/2563 

วันท่ี 29 ก.ย.2563 

23. ซ้ืออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที

ใหกับศพด.ในเขตอบต.บาน

กอก 

17,516.80.-

บาท 

17,516.80.-

บาท 

เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรสี

ค้ิว 

17,516.80.-บาท 

สหกรณการเกษตร

สีค้ิว 

17,516.80.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 98/2563 

วันท่ี 29 ก.ย.2563 

 



 

  แบบ สขร.1         

สรุปผลการจดัซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563   

ประจาํเดือน  กันยายน  2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก    อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

24. จางประกอบอาหาร อาหารวาง

และเครื่องดื่ม ตรวจประเมิน 

2,595.-บาท 2,595.-บาท เฉพาะเจาะจง นางกุหลาบ 

ทุมสะทาน 

2,595.-บาท 

นางกุหลาบ 

ทุมสะทาน 

2,595.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 98/2563 

วันท่ี 1 ก.ย.2563 

25. จางถายเอกสารกฎหมาย

ระเบียบและหนังสือสั่งการท่ี

เก่ียวของตามแบบประเมิน

ประสิทธิภาพฯ 

5,320.-บาท 5,320.-บาท เฉพาะเจาะจง รานสมพลกอปป 

5,320.-บาท 

รานสมพลกอปป 

5,320.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 99/2563 

วันท่ี 11 ก.ย.2563 

26. จางทําปายไวนิลการปองกัน

และการตอตานการทุจริต 

960.-บาท 960.-บาท เฉพาะเจาะจง รานเจ แอนดอาร

กอปป  

960.-บาท 

รานเจ แอนดอาร

กอปป  

960.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 100/2563 

วันท่ี 11 ก.ย.2563 

27. จางถายเอกสารฝกอบรม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร 

310.-บาท 310.-บาท เฉพาะเจาะจง รานเจ แอนดอาร

กอปป  

310.-บาท 

รานเจ แอนดอาร

กอปป  

310.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 101/2563 

วันท่ี 11 ก.ย.2563 

 



  แบบ สขร.1         

สรุปผลการจดัซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563   

ประจําเดือน  กันยายน  2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก    อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

28. จางทําปายไวนิลฝกอบรม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร 

310.-บาท 310.-บาท เฉพาะเจาะจง รานเจ แอนดอาร

กอปป  

310.-บาท 

รานเจ แอนดอาร

กอปป  

310.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 102/2563 

วันท่ี 16 ก.ย.2563 

29. จางซอมเครื่องปรับอากาศ 5,700.-บาท 5,700.-บาท เฉพาะเจาะจง นายอเนก  จันณรงค 

5,700.-บาท 

นายอเนก  จัน

ณรงค 

5,700.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 103/2563 

วันท่ี 16 ก.ย.2563 

30. จางซอมรถอีแตน ทะเบียน 

ฆข5460 ชัยภูมิ 

360.-บาท 360.-บาท เฉพาะเจาะจง ไสวการยาง 

360.-บาท 

ไสวการยาง 

360.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 104/2563 

วันท่ี 16 ก.ย.2563 

31. จางเหมาประกอบ อาหารวาง

และเครื่องดื่มประชุม

คณะกรรมการกองทุน

หลักประกันสุขภาพฯ 

750.-บาท 750.-บาท เฉพาะเจาะจง นางกุหลาบ  

ทุมสะทาน 

750.-บาท 

นางกุหลาบ 

ทุมสะทาน 

750.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 105/2563 

วันท่ี 16 ก.ย.2563 

 

 



 

  แบบ สขร.1         

สรุปผลการจดัซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563   

ประจาํเดือน  กันยายน  2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก    อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

32. จางซอมรถอีแตน ทะเบียน 

ฆข5460 ชัยภูมิ 

1,050.-บาท 1,050.-บาท เฉพาะเจาะจง อูวรวิทยการชาง 

1,050.-บาท 

อูวรวิทยการชาง 

1,050.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 106/2563 

วันท่ี 16 ก.ย.2563 

33. จางกําจัดวัชพืชลําคันฉู 11,900.-บาท 11,900.-บาท เฉพาะเจาะจง นายสุพรรณ  

ทองจํารูญ 

11,900.-บาท 

นายสุรรณ 

ทองจํารูญ 

11,900.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 107/2563 

วันท่ี 28 ก.ย.2563 

34. จางประปรุงศูนยชวยเหลือ

ประชาชน 

61,000.-บาท 61,000.-บาท เฉพาะเจาะจง นายกิติชัย เก้ือกูล

บํารุงสกุล 

6,100.-บาท 

นายกิติชัย เก้ือกูล

บํารุงสกุล 

6,100.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 108/2563 

วันท่ี 28 ก.ย.2563 

35. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนจัด

สวนหยอม อบต.บานกอก 

298,800.-

บาท 

298,800.-บาท เฉพาะเจาะจง สวนบัวบาน 

298,800.-บาท 

สวนบัวบาน 

298,800.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 59/2563 

วันท่ี 2 ก.ย.2563 

 


