






               แบบ สขร.1 

สรปุผลการจดัจาง  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ.2564   

ประจําเดือน  ตุลาคม  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. จางเหมาบริการทําความ

สะอาดสํานักงานองคการ

บริหารสวนตําบลบานกอก 

97,200.-บาท 97,200.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.พรทิพย 

กลิ่นหนู 

97,200.-บาท 

น.ส.พรทิพย 

กลิ่นหนู 

97,200.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 1/2564 

วันท่ี 1 ต.ค. 2563 

2. จางเหมาบริการกําจัดขยะ

และสิ่งปฏิกูลมูลฝอย  

97,200.-บาท 97,200.-บาท เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  รุจาคม 

97,200.-บาท 

นายสุชาต ิ

รุจาคม 

97,200.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 2/2564 

วันท่ี  1 ต.ค. 2563 

3. จางเหมาบริการกําจัดขยะ

และสิ่งปฏิกูลมูลฝอย 

97,200.-บาท 97,200.-บาท เฉพาะเจาะจง 

 

นายสัณฐิชัย วงศคูณ 

97,200.-บาท 

นายสัณฐิชัย  

วงศคูณ  

97,200.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 3/2564 

วันท่ี 1 ต.ค.2563 

4. จางเหมาบริการกําจัดขยะ

และสิ่งปฏิกูลมูลฝอย 

97,200.-บาท 97,200.-บาท เฉพาะเจาะจง นายม้ิงพืบขุนทด 

97,200.-บาท 

นายม้ิงพืบขุนทด 

97,200.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 4/2564 

วันท่ี 1 ต.ค.2563 

5. 

 

จางเหมาบริการกําจัดขยะ

และสิ่งปฏิกูลมูลฝอย 

97,200.-บาท 97,200.-บาท เฉพาะเจาะจง นายชํานาญ  

เชียงจัตุรัส 

97,200.-บาท 

นายชํานาญ  

เชียงจัตุรัส 

97,200.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 5/2564 

วันท่ี 1 ต.ค.2563 

 



แบบ สขร.1 
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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 

6. จางเหมาบริการรักษา

ความปลอดภัยบริเวณ

สํานักงานองคการบริหาร

สวนตําบลบานกอก 

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

 รุจาคม 

108,000.-บาท 

นายสุรัตน รุจาคม 

108,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

6/2564 

วันท่ี 1 ต.ค.2563 

7. จางเหมาจัดหาอาหาวาง

และเครื่องดื่มสําหรับการ

ประชุมคณะกรรมการ

พัฒนาและคณะกรรมการ

สนับสนุนการจัดทํา

แผนพัฒนาฯ  

อบต.บานกอก 

625.-บาท 625.-บาท เฉพาะเจาะจง นางกุหลาบ 

ทุมสะทาน 

625.-บาท 

นางกุหลาบ 

ทุมสะทาน 

625.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

7/2564 

วันท่ี 1 ต.ค.2563 

8. จางถายเอกสารรูปเลม

แผนดําเนินงานประจําป 

2564 

2,484.-บาท 2,484.-บาท เฉพาะเจาะจง รานสมพลกอปป 

2,484.-บาท 

รานสมพลกอปป 

2,484.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

8/2564 

วันท่ี 1 ต.ค.2564 
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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 

9. จางจัดทําพวงมาลาเนื่องใน

วันคลายวันสวรรคตฯ 23 

ต.ค.2563 

1,000.-บาท 1,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานสุขสงบจัตุรัส 

1,000.-บาท 

รานสุขสงบจัตุรัส 

1,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

9/2564 

วันท่ี 12 ต.ค.2563 

10. จางจัดหมาพานพุมดอกไม

สดโทนสีแดง ขาว เนื่องใน

วันคลายวันพระราชสมภพ

ฯ ครบ 120 ป  

21 ต.ค.2563 

500.-บาท 500.-บาท เฉพาะเจาะจง รานสุขสงบจัตุรัส 

500.-บาท 

 

รานสุขสงบจัตุรัส 

500.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

10/2564  

วันท่ี 20 ต.ค.2563 

11. จางจัดทําพวงมาลาถวายบัง

คบเนื่องในวันคลายวัน

สวรรคตพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

23 ต.ค.2563 

1,000.-บาท 1,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานสุขสงบจัตุรัส 

1,000.-บาท 

รานสุขสงบจัตุรัส 

1,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

11/2564 

วันท่ี 22 ต.ค.2563 

12. จางทําปายไวนิล

ประชาสัมพันธโครงการ

รณรงคชีวิตวิถีใหม ขับข่ี 

อยางปลอดภัย ไรอุบัติเหตุ 

1,350.-บาท 1,350.-บาท เฉพาะเจาะจง รานจัตุรัสอิงคเจท

1,350.-บาท 

รานจัตุรัสอิงคเจท 

1,350.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

12/2564 

วันท่ี22 ต.ค.2563 
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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 

13. จางทําปายไวนิลโครงการ

สงเสริมประเพณีลอย

กระทง ประจําป 2564 

1,000.-บาท 1,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานจัตุรัสอิงคเจท 

1,000.-บาท 

รานจัตุรัสอิงคเจท 

1,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

13/2564 

วันท่ี 22 ต.ค.2563 

14. จางเหมาประกอบอาหาร 

อาหารวางและเครื่องดื่ม

ตามโครงการสงเสริม

ประเพณีลอยกระทง 

ประจาํป  2564 

10,000.-บาท 10,000.-บาท เฉพาะเจาะจง นางกุหลาบ 

 ทุมสะทาน 

10,000.-บาท 

นางกุหลาบ 

ทุมสะทาน

10,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

14/2564 

วันท่ี 29 ต.ค.2563 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 แบบ สขร.1  

สรุปผลการจัดซ้ือ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2564   

ประจําเดือน  ตุลาคม  2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง  

วิธีซ้ือ/จาง 

ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือ

จาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

1 ซ้ืออาหารเสริม (นม) ยู เอช 

ที ใหกับโรงเรียน   ในเขต

องคการบริหาร 

สวนตําบลบานกอก 

54,528.86.-บาท 54,528.86.-บาท เฉพาะเจาะจง 

 

สหกรณการเกษตร

สีค้ิว  

54,528.86.-บาท 

สหกรณ

การเกษตรสีค้ิว 

54,528.86.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 1/2564 

วันท่ี 27 ต.ค.2563 

2. ซ้ืออาหารเสริม (นม) ยู เอช 

ที ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ในเขตองคการบริหารสวน

ตําบลบานกอก 

16,640.96.-บาท 16,640.96.-บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร

สีค้ิว  

16,640.96.-บาท 

สหกรณ

การเกษตรสีค้ิว  

16,640.96.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 2/2564 

วันท่ี 27 ต.ค.2563 

3. ซ้ือวัสดุอุปกรณตาม

โครงการสงเสริมประเพณี

ลอยกระทงประจําป 2564 

8,705.-บาท  8,705.-บาท เฉพาะเจาะจง รานเจริญคอมเทค 

2018 

8,705.-บาท 

รานเจริญคอม

เทค 2018  

8,705.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 3/2564 

วันท่ี 27 ต.ค.2563 

4. ซ้ือไมดอกไมประดับ 

ใบตอง ตนกลวย ประเพณี

ลอยกระทงประจําป 2564  

5,400.-บาท 5,400.-บาท เฉพาะเจาะจง นางจําป กอบัว 

5,400.-บาท 

นางจําป กอบัว 

5,400.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 4/2564 

วันท่ี 27 ต.ค.2563 
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          -2-  

 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือ

จาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

5. ซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิง 

และหลอลื่น 

9,210.-บาท 9,210.-บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร

จัตุรัสจํากัด 

9,210.-บาท 

สหกรณ

การเกษตรจัตุรัส

จํากัด 

9.210.-บาท 

ราคา

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

วันท่ี 1- 31 ต.ค.

2563 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซ้ือ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2564   

ประจําเดือน  พฤศจิกายน  2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง  

วิธีซ้ือ/จาง 

ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

1 ซ้ือไมอัดและนอตเกลียว

ตลอด 2 หุน 1 นิ้ว เพ่ือปด

ประกาศเก่ียวกับการ

เลือกตั้งสมาชิก,นายกอบจ. 

1,030.-บาท 1,030.-บาท เฉพาะเจาะจง 

 

หจก.คําทองคาวัสดุ 

1,030.-บาท 

หจก.คําทองคา

วัสดุ  

1,030.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 5/2564 

วันท่ี 5 พ.ย.2563 

2. ซ้ือวัสดุกอสราง 

อบต.บานกอก 

3,060.-บาท 3,060.-บาท เฉพาะเจาะจง รานเจริญคอมเทค 

2018  

3,060.-บาท 

รานเจริญคอม

เทค2018  

3,060.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 6/2564 

วันท่ี 30 พ.ย.2563 

3. ซ้ือวัสดุไฟฟา 

อบต.บานกอก 

27,250.-บาท 27,250.-บาท เฉพาะเจาะจง รานเจริญคอมเทค

2018  

27,250.-บาท 

รานเจริญคอม

เทค 2018 

27,250.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 7/2564 

วันท่ี 30 พ.ย.2563 

4. ซ้ืออาหารเสริม (นม) พลาส

เจอรไรสใหกับโรงเรียนใน

เขต อบต.บานกอก 

212,507.68.-บาท 212,507.68.-

บาท 

เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร

สีค้ิวจํากัด

212,507.68.-บาท 

สหกรณ

การเกษตรสีค้ิว

จํากัด 

212,507.68.-

บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 8/2564 

วันท่ี 30 พ.ย.2563 



 

แบบ สขร.1 
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ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือ

จาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

5. ซ้ืออาหารเสริม(นม) พลาส

เจอรไรสใหกับศูนยพัฒนา 

เด็กเล็กในเขตอบต.บานกอก 

76,433.28.-บาท 76,433.28.-บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ

การเกษตรสีค้ิว

จํากัด 

76,433.28.-บาท 

สหกรณ

การเกษตรสีค้ิว

จํากัด 

76,433.28.-บาท 

เฉพาะเจาะจง เลขท่ี 9/2564 

วันท่ี 30 พ.ย.

2563 

6. ซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอ

ลื่น 

8,670.-บาท 8,670.-บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ

การเกษตรจัตุรัส

จํากัด 

8,670.-บาท 

สหกรณ

การเกษตรจัตุรัส

จํากัด 

8,670.-บาท 

เฉพาะเจาะจง วันท่ี 1-30 พ.ย.

2563 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดจาง   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2564   

ประจําเดือน  พฤศจิกายน  2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

1. ซอมแซมถนนลูกรังสาย

นานายลองบานเต็งเตี้ย 

บานดงผาสุข   หมูท่ี 16  

15,000-บาท 15,000.-บาท เฉพาะเจาะจง 

 

หจก.พงษทวีคูณ  

15,000.-บาท 

หจก.พงษ

ทวีคูณ  

15,000.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 15/2564 

วันท่ี 5 พ.ย.2563 

2. จางซอมแซมถนนลูกรังสาย

บานดงผาสุข– บานทุงสวาง

พัฒนา บานดงผาสุข หมูท่ี 

16 

23,000.-บาท 23,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.พงษทวีคูณ 

23,000.-บาท 

หจก.พงษ

ทวีคูณ 

23,000.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี16/2564 

วันท่ี 5 พ.ย.2564 

3. จางซอมรถอีแตน ทะเบียน 

ฆข 5460 ชัยภูมิ 

530.-บาท 530.-บาท เฉพาะเจาะจง รานไสวการยาง 

530.-บาท 

รานไสวการยาง 

530.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 17/2564 

วันท่ี 5 พ.ย.2564 

4. จางซอมรถบรรทุกน้ํา

เอนกประสงค บบ 2073 

ขัยภูมิ 

41,000.-บาท 41,000.-บาท เฉพาะเจาะจง อูชัยการชาง  

41,000.-บาท 

อูชัยการชาง 

41,000.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 18/2564 

วันท่ี 5 พ.ย.2563 



5. จางโครงการซอมแซม

ถนนคสล.ภายในหมูบาน 

หมูท่ี3สายบานนายณรงค 

ทองจํารูญ – สระใหม 

20,000.-บาท 20,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.งานดีเอ็นจิ

เนีย 

20,000.-บาท 

หจก. งานดีเอ็น

จิเนีย 

20,000.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 19/2564 

วันท่ี 10 พ.ย.2563 

 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดจาง   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2564   

ประจําเดือน  พฤศจิกายน  2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือ

จาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

6. จางถายเอกสารราง

แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2564 

– 2565 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี  5 

พ.ศ.2563 

540.-บาท 540.-บาท เฉพาะเจาะจง รานสมพลกอปป 

540.-บาท 

รานสมพลกอปป 

540.-บาท 

ราคา

ต่ําสุด 

เลขท่ี 20/2564 

วันท่ี 10 พ.ย.2563 

7. จางประกอบอาหารวางพรอม

เครื่องดื่มประชุม

คณะกรรมการพัฒนา อบต.

รวมกับ คณะกรรมการ

สนับสนุนการจัดทําแผน 

625.-บาท 625.-บาท เฉพาะเจาะจง นางกุหลาบ 

ทุมสะทาน 

625.-บาท 

นางกุหลาบ 

ทุมสะทาน 

625.-บาท 

ราคา

ต่ําสุด 

เลขท่ี 21/2564 

วันท่ี 10 พ.ย.2563 

8. จางประกอบอาหารวาง 

พรอมเครื่องดื่ม ประชุม

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

ทุมสะทาน 

นางกุหลาบ 

ทุมสะทาน 

ราคา

ต่ําสุด 

เลขท่ี 22/2564 

วันท่ี 10 พ.ย.2563 



ประชาคมทองถ่ินระดับตําบล 4,700.-บาท 4,700.-บาท 

9. จางถายเอกสารราง

แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561 

– 2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี  5 

924.-บาท 924.-บาท เฉพาะเจาะจง รานสมพลกอปป 

924.-บาท 

รานสมถลกอปป 

924.-บาท 

ราคา

ต่ําสุด 

เลขท่ี 23/2564 

วันท่ี 13 พ.ย.2563 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดจาง   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2564   

ประจําเดือน  พฤศจิกายน  2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือ

จาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

10. จางเหมาประกอบอาหารวาง

และเครื่องดื่มสําหรับ

ผูเขารวมประชุมสภาอบต.

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3/2563 

ครั้งท่ี 1  

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

ทุมสะทาน 

3,750.-บาท 

นางกุหลาบ 

ทุมสะทาน 

3,750.-บาท 

ราคา

ต่ําสุด 

เลขที 24/2564 

วันท่ี 16 พ.ย.2563 

11. จางถายเอกสารประกอบการ

ประขุมสภา สมัยวิสามัญสมัย

ท่ี 4/2563 ครั้งท่ี 2 

3,382.-บาท 3,382.-บาท เฉพาะเจาะจง รานสมพลกอปป 

3,382.-บาท 

รานสมพลกอปป 

3,382.-บาท 

ราคา

ต่ําสุด 

เลขท่ี 25/2564  

วันท่ี 18 พ.ย.2563 

12. จางประกอบอาหาร อาหาร

วางและเครื่องดื่มสําหรับ

ผูเขารวมประชุมสภา สมัย

วิสามัญ สมัยท่ี 3/2563ครั้งท่ี

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

ทุมสะทาน 

3,750.-บาท 

นางกุหลาบ 

ทุมสะทาน 

3,750.-บาท 

ราคา

ต่ําสุด 

เลขท่ี26/2564 

วันท่ี18 พ.ย.2563 
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13. จางประกอบอาหารวางและ 

เครื่องดื่มสําหรับการประชุม

คณะกรรมการติดตามและ 

300.-บาท 300.-บาท เฉพาะเจาะจง นางกุหลาบ 

ทุมสะทาน 

300.-บาท 

นางกุหลาบ 

ทุมสะทาน 

300.-บาท 

ราคา

ต่ําสุด 

เลขท่ี 27/2564 

วันท่ี 24 พ.ย.2563 

 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดจาง   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2564   

ประจําเดือน  พฤศจิกายน  2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือ

จาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

14. จางโครงการซอมแซมถนน

สายหลังโรงเรียน บานทุง

สวางพัฒนา หมูท่ี 9  

18,000.-บาท 18,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.พงษทวีคูณ 

18,000.-บาท 

หจก.พงษทวีคูณ 

18,000.-บาท 

ราคา

ต่ําสุด 

เลขท่ี28/2564 

วันท่ี 30 พ.ย.2564 

15. จางโครงการซอมแซมถนน

เรียบหวยฝาย มข 27 

บานกอก หมูท่ี12 

18,000.-บาท 18,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.พงษทวีคูณ 

18,000.-บาท 

หจก.พงษทวีคูณ 

18,000.-บาท 

ราคา

ต่ําสุด 

เลขท่ี29/2564 

วันท่ี 30 พ.ย.2564 

 

 

 

 



 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซ้ือ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2564   

ประจําเดือน ธันวาคม  2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

1. ซ้ือเครื่องทองนอย 1,600.-บาท 1,600.-บาท เฉพาะเจาะจง รานเจริญคอมเทค 

2018  

1,600.-บาท 

รานเจริญคอม

เทค 2018  

1,600.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 10/2564  

วันท่ี 16 ธ.ค.2563 

2. ซ้ือ DLTV  ศพด.บานทุง

สวางพัฒนา 

30,500.-บาท 30,500.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท สจ.ชองแค

ยนต 1997 

ประเทศไทย จํากัด 

30,500.-บาท 

บริษัท สจ.ชอง

แคยนต 1997 

ประเทศไทย 

จํากัด 

30,500.-บาท 

ราคา

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 11/2564 

วันท่ี 23 ธ.ค.2563 

3. ซ้ือชุดไฟประดับและปลั๊ก

พวงสนาม อบต.บานกอก 

7,300.-บาท 7,300.-บาท เฉพาะเจาะจง รานเจริญคอมเทค 

2018  

7,300.-บาท 

รานเจริญคอม

เทค 2018  

7,300.-บาท 

ราคา

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี12/2564 

วันท่ี28 ธ.ค.2563 

4. ซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอ

ลื่น 

11,545.-บาท 11,545.-บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร

จัตุรัสจํากัด 

11,545.-บาท 

สหกรณ

การเกษตร

จัตุรัสจํากัด 

11,545.-บาท 

ราคา

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

วันท่ี1- 31ธ.ค.

2564 



 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดจาง ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2564   

ประจําเดือน ธันวาคม  2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

1. จางทําปายพระบรมฉายา

ลักษณพรอมโครงไม 

900.-บาท 900.-บาท เฉพาะเจาะจง รานหนองบัวใหญ

การพิมพ 

900.-บาท 

รานหนองบัว

ใหญการพิมพ 

900.-บาท 

ราคา

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 30/2564 

วันท่ี 3 ธ.ค.2563 

2. จางถายเอกสารแผนพัฒนา

ทองถ่ิน 2561 – 2565 

เพ่ิมเติมครั้งท่ี 5 พ.ศ.2563 

พรอมเย็บเลม 

2,720.-บาท 2,720.-บาท เฉพาะเจาะจง รานสมพลกอปป  

2,720.-บาท 

รานสมพลกอป

ป  

2,720.-บาท 

ราคา

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 31/2561 

วันท่ี 3 ธ.ค.2563 

3. จางทําปายโครงการจัดตั้ง

ศูนยรายงานสถาการจรจร

และอยูเวรยามชวงเทศกาล

ปใหม 

500.-บาท 500.-บาท เฉพาะเจาะจง รานจัตุรัสอิงคเจท 

500.-บาท 

รานจัตุรัสอิงค

เจท 500 -บาท 

ราคา

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 32/2564 

วันท่ี 22 ธ.ค.2563 

4. จางถายเอกสาร

ประกอบการประชุมสภา 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 4/2563 

ครั้งท่ี 1 

1,517.-บาท 1,517.-บาท เฉพาะเจาะจง รานสมพลกอปป 

1,517.-บาท 

 

รานสมพลกอป

ป 

1,517.-บาท 

ราคา

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 33/2564 

วันท่ี 22 ธ.ค.2563 



 

แบบ สขร.1 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

5. จางประกอบอาหารและ

เครื่องดื่มสําหรับผูเขารวม

ประชุมสภาสมัยท่ี 4/2563 

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

ทุมสะทาน 

3,750.-บาท 

นางกุหลาบ 

ทุมสะทาน 

3,750.-บาท 

ราคา

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 34/2564 

วันท่ี 22 ธ.ค.2564 

6. จางโครงการกอสรางถนน 

คสล.สายบานดานรีสอรท– 

สามแยกมัสยิด (ชวง

สุดทาย) บานกอก หมูท่ี 2 

430,000.-บาท 431,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เตียเหลี่ยงก่ี 

430,000.-บาท 

หจก.เตียเหลี่ยง

ก่ี 

430,000.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 1/2564  

วันท่ี 24 ธ.ค.2563 

7. จางโครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

หนองหมาใน ลําหวยนอย 

(ชวงท่ี 1) บานโนนทอง   

หมูท่ี 11  

480,000.-บาท 482,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เตียเหลี่ยงก่ี 

480,000.-บาท 

 

หจก.เตียเหลี่ยง

ก่ี 

480,000.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 2/2564 

วันท่ี24 ธ.ค.2563 

8. โครงการซอมแซมถนน

ลูกรังภายในหมูบาน หมูท่ี7 

บานสระสี่เหลี่ยม  

173,200.-บาท 173,200.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.พงษทวึคูณ 

173,200.-บาท 

หจก.พงษ

ทวีคูณ 

173,200.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 3/2564 

วันท่ี 28 ธ.ค.2563 

 

 

 



 

 

แบบ สขร.1 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

9. โครงการซอมแซมถนน

ลูกรังสายสระสี่เหลี่ยม   

หมูท่ี  14  บานสระ

สี่เหลี่ยม 

110,000.-บาท 110,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.พงษทวึคูณ 

110,000.-บาท 

หจก.พงษทวึ

คูณ 

110,000.-บาท 

ราคา

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 4/2564 

วันท่ี 28 ธ.ค.2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซ้ือ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2564   

ประจําเดือน มกราคม  2564 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

1. คาวัสดุอุปกรณ ตาม

โครงการกิจกรรม 5 ส. 

6,595.-บาท 6,595.-บาท เฉพาะเจาะจง รานเจริญคอมเทค 

2018  

6,595.-บาท 

รานเจริญคอม

เทค 2018  

6,595.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 13/2564 

วันท่ี 25 ม.ค.2564 

2. ซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอ

ลื่น 

13,430.-บาท 13,430.-บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร

จัตุรัส จํากัด 

13,450.-บาท 

สหกรณ

การเกษตร

จัตุรัส จํากัด 

13,450.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด  

ราคาต่ําสุด 

วันท่ี 1-31 ม.ค. 

2564 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดจาง ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2564   

ประจําเดือน มกราคม  2564 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

1. จางเหมาทําความสะอาด

สํานักงานองคการบริหาร

สวนตําบลบานกอก 

81,000.-บาท 81,000.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.พรทิพย  

 กลิ่นหนู 

81,000.-บาท 

น.ส.พรทิพย  

 กลิ่นหนู 

81,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด

ราคาต่ําสุด 

 

เลขท่ี35/2564 

วันท่ี 4 ม.ค.2564 

2. จางซอมรถยนตสวนกลาง 

กข.8051 ชัยภูมิ 

1,810.บาท 1,810.-บาท เฉพาะเจาะจง อูวรวิทยการชาง 

1,810.-บาท 

อูวรวิทยการ

ชาง 

1,810.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด

ราคาต่ําสุด 

 

เลขท่ี 36/2564 

วันท่ี 18 ม.ค.2564 

3. จางซอมรถบรรทุกขยะ

ทะเบียน ฆข 5460 ชัยภูมิ 

4,820.-บาท 4,820.-บาท เฉพาะเจาะจง อูวรวิทยการชาง 

4,820.-บาท 

 

อูวรวิทยการ

ชาง 

4,820.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 37/2564 

วันท่ี18 ม.ค.2564 

4. จางซอมรถบรรทุกน้ํา บบ 

2716 ชัยภูมิ 

41,000.-บาท 41,000.-บาท เฉพาะเจาะจง อูวรวิทยการชาง 

41,000.-บาท 

อูวรวิทยการ

ชาง 

41,000.-บาท 

 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 38/2564 

วันท่ี 18 ม.ค.2564 

 



 

 

แบบ สขร.1 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

5. จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร

กองคลัง อบต.บานกอก 

3,000.-บาท 3,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานไอทีเน็ต 

3,000.-บาท 

รานไอทีเน็ต 

3,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี39/2564  

วันท่ี20 ม.ค.2564 

6. จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร

สํานักปลัด 

1,500.-บาท 1,500.-บาท เฉพาะเจาะจง รานไอทีเน็ต 

1,500.-บาท 

รานไอทีเน็ต 

1,500.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 40/2564 

วันท่ี 20 ม.ค.2564 

7. จางโครงการซอมแซมถนน

ลูกรังสายบานทุงสวาง

พัฒนา หมูท่ี 9 

151,800.-บาท 151,800.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สหเพ่ิมพูน 

151,800.-บาท 

หจก.สหเพ่ิมพูน 

151,800.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 5/2564 

วันท่ี 6 ม.ค.2564 

8. โครงการซอมแซมถนน

ลูกรังภายในหมูบานและ

ระหวางหมูบาน บานหนอง

ไผ หมูท่ี 15 

146,700.-บาท 146,700.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สหเพ่ิมพูน 

146,700.-บาท 

 

หจก.สหเพ่ิมพูน 

146,700.-บาท 

 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 6/2564  

วันท่ี 6 ม.ค.2564 

 

 

 



แบบ สขร.1 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

9. โครงการซอมแซมถนน

ลูกรังภายในหมูบานและ

ระหวางหมูบาน บานดง

ผาสุข หมูท่ี 16 

207,000.-บาท 207,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สหเพ่ิมพูน 

207,000.-บาท 

 

หจก.สหเพ่ิมพูน 

207,000.-บาท 

 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 7/2564  

วันท่ี 6 ม.ค.2564 

10 โครงการซอมแซมถนน

ลูกรังภายในหมูบานและ

ระหวางหมูบาน  บานโนน

สะอาด หมูท่ี 8 

93,000.-บาท 93,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สหเพ่ิมพูน 

93,000.-บาท 

 

หจก.สหเพ่ิมพูน 

93,000.-บาท 

 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 8/2564  

วันท่ี 19 ม.ค.2564 

11. โครงการซอมแซมถนน

ลูกรังภายในหมูบานและ

ระหวางหมูบาน  

 บานหลุบง้ิว หมูท่ี 5 

130,900.-บาท 139,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สหเพ่ิมพูน 

139,000.-บาท 

 

หจก.สหเพ่ิมพูน 

139,000.-บาท 

 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 9/2564  

วันท่ี 19 ม.ค.2564 

12. โครงการซอมแซมถนน

ลูกรังภายในหมูบานและ

ระหวางหมูบาน  บานกอก 

หมูท่ี 12 

51,000.-บาท 51,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สหเพ่ิมพูน 

51,000.-บาท 

 

หจก.สหเพ่ิมพูน 

51,000.-บาท 

 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 10/2564  

วันท่ี 19 ม.ค.2564 

 

 

 



แบบ สขร.1 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

13. โครงการซอมแซมถนน

ลูกรังภายในหมูบานและ

ระหวางหมูบาน  บาน

มะเกลือ หมูท่ี 6 

132,000.-บาท 132,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานทรัพยเพ่ิมพูน 

132,000.-บาท 

 

รานทรัพย

เพ่ิมพูน

132,000.-บาท 

 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 11/2564  

วันท่ี 19 ม.ค.2564 

14. โครงการซอมแซมถนน

ลูกรังภายในหมูบานและ

ระหวางหมูบาน  บาน

สําโรงทุง หมูท่ี 4 

111,000.-บาท 111,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานทรัพยเพ่ิมพูน

111,000.-บาท 

 

รานทรัพย

เพ่ิมพูน

111,000.-บาท 

 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 12/2564  

วันท่ี 19 ม.ค.2564 

15. โครงการซอมแซมถนน

ลูกรังสายสามแยก

สาธารณะ – หวยบงบา 

บานโนนทอง หมูท่ี 3 

91,000.-บาท 91,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สหเพ่ิมพูน 

91,000.-บาท 

 

รานทรัพย

เพ่ิมพูน

91,000.-บาท 

 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 13/2564  

วันท่ี 19 ม.ค.2564 

16. โครงการซอมแซมถนน

ลูกรังภายในหมูบานและ

ระหวางหมูบาน  บานกอก 

หมูท่ี 1 

54,000.-บาท 54,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.พงษทวีคูณ

54,000.-บาท 

 

หจก.พงษ

ทวีคูณ 

54,000.-บาท 

 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 14/2564  

วันท่ี 21 ม.ค.2564 

 

 

 



 

แบบ สขร.1 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

17. โครงการซอมแซมถนน

ลูกรังภายในหมูบานสาย 

บานกอก – ไรกอวิเศษ 

บานกอก  หมูท่ี 2 

27,000.-บาท 27,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.พงษทวีคูณ

27,000.-บาท 

 

หจก.พงษ

ทวีคูณ 

27,000.-บาท 

 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 15/2564  

วันท่ี 21 ม.ค.2564 

18. โครงการซอมแซมถนน

ลูกรังภายในหมูบาน 

 บานคงคาลอม  หมูท่ี 10 

109,000.-บาท 109,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.พงษทวีคูณ

109,000.-บาท 

 

หจก.พงษ

ทวีคูณ 

109,000.-บาท 

 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 16/2564  

วันท่ี 21 ม.ค.2564 

19. โครงการซอมแซมถนน

ลูกรังภายในหมูบาน  บาน

โนนทอง  หมูท่ี 11 

123,000.-บาท 123,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานทรัพยเพ่ิมพูน

123,000.-บาท 

 

รานทรัพย

เพ่ิมพูน 

123,000.-บาท 

 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 17/2564  

วันท่ี 26 ม.ค.2564 

 

 

 

 

 



 

แบบ สขร.1 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

20. โครงการซอมแซมถนน

ลูกรังภายในหมูบาน  บาน

มะเกลือ   หมูท่ี 13 

292,000.-บาท 292,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานทรัพยเพ่ิมพูน

292,000.-บาท 

 

รานทรัพย

เพ่ิมพูน 

292,000.-บาท 

 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 18/2564  

วันท่ี 26 ม.ค.2564 

21. โครงการซอมแซมถนน

ลูกรังภายในหมูบาน  บาน

โนนทอง  หมูท่ี 17 

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

45,000.-บาท 

 

รานทรัพย

เพ่ิมพูน 

45,000.-บาท 

 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 19/2564  

วันท่ี 26 ม.ค.2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซ้ือ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2564   

ประจําเดือน กุมภาพันธ  2564 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

1. ซ้ือตรายาง 3,510.-บาท 3,,510.-บาท เฉพาะเจาะจง รานตูบล็อกตรายาง

3,510.-บาท 

รานตูบล็อกตรา

ยาง3,510.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด

ราคาต่ําสุด 

 

เลขท่ี14/2564 

วันท่ี 2 ก.พ.2564 

2. ซ้ือวัสดุสํานักงาน  900.-บาท 900.-บาท เฉพาะเจาะจง รานหนองบัวใหญ

การพิมพ 

900.-บาท 

รานหนองบัว

ใหญการพิมพ 

900.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี15/2564 

วันท่ี 17 ก.พ.2564 

3. ซ้ือกระดาษ AA 13,500.-บาท 13,500-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัทชัยภูมิกอปป 

แอนด เซอรวิส 

จํากัด 

13,500.-บาท 

บริษัทชัยภูมิ

กอปป แอนด 

เซอรวิส จํากัด 

13,500.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด

ราคาต่ําสุด 

 

เลขท่ี16/2564 

วันท่ี 25 ก.พ.2564 

4. ซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอ

ลื่น 

10,240.-บาท 10,240.-บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร

จัตุรัส จํากัด 

10,240.-บาท 

สหกรณ

การเกษตร

จัตุรัส จํากัด 

10,240.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด  

ราคาต่ําสุด 

วันท่ี 1-28 ก.พ. 

2564 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดจาง ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2564   

ประจําเดือน กุมภาพันธ  2564 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

1. จางทําปายไวนิล 1,600.-บาท 1,600.-บาท เฉพาะเจาะจง รานจัตุรัสอิงคเจท 

1,600.-บาท 

รานจัตุรัสอิงค

เจท 

1,600.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 41/2564 

วันท่ี2 ก.พ.2564 

2. จางเปลี่ยนยางรถยนต กข 

8051 ชัยภูมิ 

11,200.-บาท 11,200.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัทสําราญการ

ยาง (ชัยภูมิ) 

11,200.-บาท 

บริษัทสําราญ

การยาง (ชัยภูมิ) 

11,200.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 42/2564 

วันท่ี 2 ก.พ.2564 

3. จางถายเอกสารประชุมสภา

สมัยสามัญสมัยท่ี 1/2564 

ครั้งท่ี 1 

2,788.-บาท 2,788.-บาท เฉพาะเจาะจง รานสมพลกอปป 

2,788.-บาท 

รานสมพล 

กอปป 2,788.-

บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 43/2564 

วันท่ี 4 ก.พ.2564 

4. จางเหมาประกอบอาหาร

ประชุมสภาฯ 

3,750.-บาท 3,750.-บาท เฉพาะเจาะจง นางมาลี  ศรีสวัสดิ ์

3,750.-บาท 

นางมาลี 

 ศรีสวัสดิ์ 

3,750.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 44/2564 

วันท่ี 4 ก.พ.2564 

5. จางซอมรถอีแตนทะเบียน 

ฆข 5460 ชัยภูมิ 

26,620.-บาท 26,620.-บาท เฉพาะเจาะจง อูวรวิทยการชาง 

26,620.-บาท 

อูวรวิทย 

การชาง 

 26,620.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 45/2564 

วันท่ี 10 ก.พ.2564 

 



 

 

 

แบบ สขร.1 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

6. จางประกอบอาหารวาง 

และเครื่องดื่ม ประชุมการ

ติดตามประเมินประสิทธ

ภาพของอปท. LPA 

1,500.-บาท 1,500.-บาท เฉพาะเจาะจง นางกุหลาบ 

ทุมสะทาน 

1,500.-บาท 

นางกุหลาบ 

ทุมสะทาน 

1,500.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 46/2564 

วันท่ี23 ก.พ.2564 

7. โครงการซอมแซมถนนสาย

ทางเชื่อมโนนทอง – ทา

ชาง หนาวัดเจริญศรีสุข  

บานโนนทอง หมูท่ี 3 

18,000.-บาท 18,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.พงษทวีคูณ 

18,000.-บาท 

หจก.พงษ

ทวีคูณ 

18,000.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 20/2564 

วันท่ี 9 ก.พ.2564 

8. โครงการซอมแซมถนนสาย

บานนายพินิจ ชํานาญกุล 

บานหลุบง้ิว หมูท่ี 5 

15,000.-บาท 15,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.พงษทวีคูณ 

15,000.-บาท 

หจก.พงษ

ทวีคูณ 

15,000.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 21/2564 

วันท่ี 9 ก.พ.2564 

9. โครงการซอมแซมถนนสาย

บานนายสมพงษ– บานนาย

บุญ บุตรแสน บานโนน

สะอาด  หมูท่ี 8 

17,000.-บาท 17,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.พงษทวีคูณ 

17,000.-บาท 

หจก.พงษ

ทวีคูณ 

17,000.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 22/2564 

วันท่ี 9 ก.พ.2564 

 



 

 

 

แบบ สขร.1 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

10. โครงการซอมแซมถนนสาย

บานโนนทอง – บานตลาด 

บานโนนทอง  หมูท่ี 11 

9,000.-บาท 9,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.พงษทวีคูณ 

9,000.-บาท 

หจก.พงษ

ทวีคูณ 

9,000.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 23/2564 

วันท่ี 9 ก.พ.2564 

11. โครงการซอมแซมถนนสาย

หนาโรงพริกเกาบานกอก 

หมูท่ี 12  

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

44,000.-บาท 

หจก.พงษ

ทวีคูณ 

44,000.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 24/2564 

วันท่ี 9 ก.พ.2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซ้ือ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2564   

ประจําเดือนมีนาคม  2564 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

1. ซ้ือวัสดุอุปกรณไฟฟาและ

วิทยุ 

9,730.-บาท 9,730.-บาท เฉพาะเจาะจง ราน ป.การไฟฟา 

9,730.-บาท 

ราน ป.การ

ไฟฟา 

9,730.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี  17/2564 

วันท่ี 9 มี.ค.2564 

2. ซ้ือวัคซีนปองกันโรคพิษ

สุนัขบา 

59,624.-บาท 59,624.-บาท เฉพาะเจาะจง คลินิกรักษาสัตว 

59,624.-บาท 

คลินิกรักษาสัตว 

59,624.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 18/2564 

วันท่ี 15 มี.ค.2564 

3. ซ้ือรถบรรทุกขยะเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการรวบรวม

ขยะมูลฝอย ตําบลบานกอก 

2,394,500.-บาท 2,400,000 E -bidding บริษัทอีคอน เอ็นจิ

เนียรพลัสจํากัด 

2,394,500.-บาท 

บริษัทมาสเตอร 

เทควิปคลปเมนท 

จํากัด  

2,397,000.-บาท 

 

 

บริษัทอีคอน 

เอ็นจิเนียรพลัส

จํากัด 

2,394,500.-

บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 1/2564 

ลงวันท่ี 17 มี.ค.

2564 



 

แบบ สขร.1 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

4. ซ้ือวัสดุกอสรางตาม

โครงการปรับ

สภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัย

สําหรับคนพิการ 

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

พานิช 

20,000.-บาท 

รานหนองบัว

ใหญพานิช 

20,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 19/2564 

วันท่ี 22 มี.ค.2564 

5. ซ้ือวัสดุสํานักงานกองคลัง

อบต.บานกอก 

16,313.-บาท 16,313.-บาท เฉพาะเจาะจง รานจิตราภัณฑ 

16,313.-บาท 

รานจิตราภัณฑ 

16,313.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 20/2564 

วันท่ี 26 มี.ค.2564 

6. ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร 

สํานักปลัด 

7,860.-บาท 7,860.-บาท เฉพาะเจาะจง รานจิตราภัณฑ 

7,860.-บาท 

รานจิตราภัณฑ 

9,860-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 21/2564 

วันท่ี 26 มี.ค.2564 

7. ซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร

สํานักปลัด 

34,400.-บาท 34,400.-บาท เฉพาะเจาะจง รานไอทีเน็ต 

34,400.-บาท 

รานไอทีเน็ต 

34,400.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 22/2564 

วันท่ี 30 มี.ค.2564 

8. ซ้ือเครื่องพิมพกองคลัง 15,000.-บาท 15,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานไอทีเน็ต 

15,000.-บาท 

รานไอทีเน็ต 

15,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

 

 

เลขท่ี 23/2564 

วันท่ี 30 มี.ค.2564 



 

 

แบบ สขร.1 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

9. ซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร

กองชาง 

34,400.-บาท 34,400.-บาท เฉพาะเจาะจง รานไอทีเน็ต 

34,400.-บาท 

รานไอทีเน็ต 

34,400.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 24/2564 

วันท่ี 30 มี.ค.2564 

10. ซ้ือน้ําดื่มน้ําแข็ง ตาม

โครงการกําจัดวัชพืชใน

แหลงน้ําและปรับภูมิทัศน 

2,350.-บาท 2,350.-บาท เฉพาเจาะจง รานยุทธพงษ 

ธนโชติ 

2,350.-บาท 

รานยุทธพงษ 

ธนโชต ิ

2,350.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 25/2564 

วันท่ี 31 มี.ค.2564 

11. ซ้ือเขงพลาสติกเบอร 1 

ตามโครงการกําจัดวัชพืชใน

แหลงน้ําและปรับภูมิทัศน 

2,500.-บาท 2,500.-บาท เฉพาะเจาะจง ราน NAMO Shop 

2,500.-บาท 

ราน NAMO 

Shop 

2,500.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 25/2564 

วันท่ี 31 มี.ค.2564 

12. ซ้ือน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอ

ลื่น 

15,100.-บาท 15,100.-บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร

จัตุรัสจํากัด 

15,100.-บาท 

สหกรณ

การเกษตร

จัตุรัสจํากัด 

15,100.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

วันท่ี 1-31 มี.ค.

2564 

 

 

 



 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซ้ือ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2564   

ประจําเดือน เมษายน 2564 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

1. ซ้ืออาหารเสริม(นม) ยู เอช 

ที ใหกับโรงเรียนในเขต

องคการบริหารสวนตําบล

บานกอก 

54,528.86.-บาท 54,528.86.-

บาท 

เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร

สีค้ิว จํากัด 

54,528.86.-บาท 

สหกรณ

การเกษตรสีค้ิว 

จํากัด 

54,528.86.-

บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 27/2564 

วันท่ี 5 เมษายน  

2564 

2. ซ้ืออาหารเสริม(นม) ยู เอช 

ที ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ในเขตองคการบริหารสวน

ตําบลบานกอก 

19,612.56.-บาท 19,612.56.-

บาท 

เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร

สีค้ิว จํากัด 

19,612.56.-บาท 

สหกรณ

การเกษตรสีค้ิว 

จํากัด 

19,612.56.-

บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 28/2564 

วันท่ี 5 เมษายน  

2564 

3. ซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอ

ลื่น 

12,080.-บาท 12,080.-บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร

จัตุรัส จํากัด 

12,080.-บาท 

สหกรณ

การเกษตร

จัตุรัส จํากัด 

12,080.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

วันท่ี 1-30 

เมษายน 2564 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดจาง ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2564   

ประจําเดือน เมษายน 2564 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

1. จางโครงการกอสรางถนน 

คสล.ภายในหมูบาน สาย

จากบานนายบรจิาค – 

ฟารมไก บานกอก หมูท่ี 2 

99,500.-บาท 118,200.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เตียเหลี่ยก่ี 

99,500.-บาท 

หจก.เตียเหลี่ยก่ี 

99,500.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 25/2564 

วันท่ี 9 เมษายน  

2564 

2. จางโครงการกอสรางถนน 

คสล.ภายในหมูบาน สาย

หนาบานนายสมจิตร สง

กอก – เมรุบานหลุบง้ิว  

หมูท่ี 5 

99,500.-บาท 116,200.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เตียเหลี่ยก่ี 

99,500.-บาท 

หจก.เตียเหลี่ยก่ี 

99,500.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 26/2564 

วันท่ี 9 เมษายน  

2564 

3. จางโครงการกอสรางถนน 

คสล.ภายในหมูบาน สาย

หนาบานนายสัมฤทธิ์     

มุงพันกลาง  อางเก็บน้ํา

หวยหิน (ชวงท่ี4) บานสระ

สี่เหลี่ยม หมูท่ี 7 

99,500.-บาท 116,200.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เตียเหลี่ยก่ี 

99,500.-บาท 

หจก.เตียเหลี่ยก่ี 

99,500.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 27/2564 

วันท่ี 9 เมษายน  

2564 

 



 

 

แบบ สขร.1 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

4. จางโครงการกอสรางถนน 

คสล.ภายในหมูบาน นาย

ออน  บังศรี – อางเก็บน้ํา 

บานโนนสะอาด  หมูท่ี 8 

99,500.-บาท 117,200.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เตียเหลี่ยก่ี 

99,500.-บาท 

หจก.เตียเหลี่ยก่ี 

99,500.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 28/2564 

วันท่ี 9 เมษายน  

2564 

5. จางโครงการกอสรางถนน 

คสล.ภายในหมูบาน สาย

จากบานนายประจวบ 

พุดตาน – บานนายสุชาติ 

สงสนธิ (ชวงท่ี 2) บานทุง

สวางพัฒนา  หมูท่ี 9 

99,500.-บาท 116,200.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เตียเหลี่ยก่ี 

99,500.-บาท 

หจก.เตียเหลี่ยก่ี 

99,500.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 29/2564 

วันท่ี 9 เมษายน  

2564 

6. จางโครงการกอสรางถนน 

คสล.ภายในหมูบาน สาย

หนาบานนายอภิสิทธิ์ บาน

นางคําพอง(ชวงท่ี 1) บาน

คงคาลอม  หมูท่ี 10 

99,500.-บาท 118,700.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เตียเหลี่ยก่ี 

99,500.-บาท 

หจก.เตียเหลี่ยก่ี 

99,500.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 30/2564 

วันท่ี 9 เมษายน  

2564 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดจาง ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2564   

ประจําเดือน เมษายน 2564 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

7. จางโครงการปรับปรุงถนน

ลูกรังเพ่ือการเกษตรสายบุ

หัวโสก-หวยขา บานโนน

ทอง หมูท่ี 3 

103,500.-บาท 106,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น บี ดี 

วิศวกรรม 

103,500.-บาท 

หจก.เอ็น บี ดี 

วิศวกรรม 

103,500.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 31/2564 

วันท่ี 23 เมษายน  

2564 

8 จางโครงการปรับปรุงถนน

ลูกรังเชื่อมตอระหวาง

หมูบาน สายบานหนองไผ- 

บานดอนเปลา ตําบลรังงาม 

อําเภอเนินสงา  (ชวงท่ี1) 

บานหนองไผ หมูท่ี 15 

106,500.-บาท 109,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น บี ดี 

วิศวกรรม 

106,500.-บาท 

หจก.เอ็น บี ดี 

วิศวกรรม 

106,500.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 32/2564 

วันท่ี 23 เมษายน  

2564 

9. จางโครงการกอสรางถนน 

คสล.ภายในหมูบาน สาย

จากบานนางสําลี ชัยพงษ- 

บานนางชาตรี จารนัย บาน

สําโรงทุง หมูท่ี 4 

100,000.-บาท 115,600.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สหเพ่ิมพูน

กอสราง 

100,00.-บาท 

หจก.สหเพ่ิมพูน

กอสราง 

100,000.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 33/2564 

วันท่ี 23 เมษายน  

2564 

 



แบบ สขร.1 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

10. จางโครงการกอสรางถนน 

คสล.ภายในหมูบาน สาย

จากบานนายฉวี  ทอง

จํารูญ  - บานนางบัวเรียน 

ทองจํารูญ บานโนนทอง   

หมูท่ี 11 

43,000.-บาท 50,900.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สหเพ่ิมพูน

กอสราง 

43,00.-บาท 

หจก.สหเพ่ิมพูน

กอสราง

43,000.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 34/2564 

วันท่ี 23 เมษายน  

2564 

11. จางโครงการกอสรางถนน 

คสล.ภายในหมูบาน สาย

จากบานนางบู ลนเหม –

บานนายตรึงจติร บานโนน

ทอง  หมูท่ี 11 

42,700.-บาท 47,,400.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สหเพ่ิมพูน

กอสราง 

42,700.-บาท 

หจก.สหเพ่ิมพูน

กอสราง

42,700.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 35/2564 

วันท่ี 23 เมษายน  

2564 

12. จางโครงการกอสรางถนน 

คสล.ภายในหมูบาน สาย

ซอยรวมใจ 7 ตอจากถนน 

คสล.เดิม(ชวงท่ี 4)บานกอก  

หมูท่ี 12 

100,000.-บาท 116,.600-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สหเพ่ิมพูน

กอสราง 

100,000.-บาท 

หจก.สหเพ่ิมพูน

กอสราง

100,000.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 37/2564 

วันท่ี 23 เมษายน  

2564 

 

 

 



 

แบบ สขร.1 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

13. จางโครงการกอสรางถนน 

คสล.ภายในหมูบาน สาย

บานนายสมศักดิ์ ไรนาง

สํารวย(ชวงท่ี 1)  

บานสระสี่เหลี่ยม หมูท่ี14  

 

100,000.-บาท 116,700.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สหเพ่ิมพูน

กอสราง 

100,000.-บาท 

หจก.สหเพ่ิมพูน

กอสราง

100,000บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 38/2564 

วันท่ี 23 เมษายน  

2564 

14. จางโครงการกอสรางถนน 

คสล.ภายในหมูบาน สาย

แยกศาลเจาพอคําแหง- 

ถนนโนนทอง-ทาชาง(ชวงท่ี

2) บานโนนทอง หมูท่ี  17 

100,000.-บาท 116,700.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สหเพ่ิมพูน

กอสราง 

100,000.-บาท 

หจก.สหเพ่ิมพูน

กอสราง

100,000.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 39/2564 

วันท่ี 23 เมษายน  

2564 

15 จางโครงการปรับปรุงถนน

ลูกรังเพ่ือการเกษตรสายไร

นายทวี สิงหลา – ไรนาง

ราตรี นอยวิเศษ บาน

มะเกลือ หมูท่ี 13 

100,000.-บาท 102,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น บี ดี 

วิศวกรรม 

100,000.-บาท 

หจก.เอ็น บี ดี 

วิศวกรรม 

100,000.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 40/2564 

วันท่ี 29 เมษายน  

2564 

 

 



 

 

 

แบบ สขร.1 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

16. จางโครงการปรับปรุงถนน

ลูกรังเชื่อมตอระหวาง

หมูบาน สายนานายลอง – 

สามแยกเต็งเตี้ย (ชวงท่ี2) 

บานดงผาสุก  หมูท่ี 16 

104,500.-บาท 107,400.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น บี ดี 

วิศวกรรม 

104,500.-บาท 

หจก.เอ็น บี ดี 

วิศวกรรม 

104,500.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 41/2564 

วันท่ี 29 เมษายน  

2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1 

 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

3. ซ่ือวัสดุอุปกรณเพ่ือใช

ปองกันและควบคุมการ

แพรระบาดของเชื้อไวรัสโค

โรนา 1019 

24,890.-บาท 24,890.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัทม่ังค่ังทรัพย 

2018 จํากัด 

24,890.-บาท 

บริษัทม่ังค่ัง

ทรัพย 2018 

จํากัด 

24,890.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 29/2564 

วันท่ี 3 พ.ค. 

2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดจาง ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2564   

ประจําเดือน พฤษภาคม 2564 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

1. ซ้ือน้ําแข็งน้ําดื่ม ตาม

โครงการเสริมสรางความรู

ดานการปองกันและตอตาน

การทุจริต ประจําป  2564 

450.-บาท 450.-บาท เฉพาะเจาะจง รานยุทธพงษ 

ธนโชติ 

450.-บาท 

รานยุทธพงษ 

ธนโชต ิ

450.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 32/2564 

วันท่ี 28 พ.ค.2564 

2. จัดทําปายกิจกรรมปลูกฝง

คุณธรรมนําการพัฒนาเพ่ือ

ประชามีสุข ประจําป 2564 

600.-บาท 600.-บาท เฉพาะเจาะจง 

 

รานโฮมอิงคเจท 

600.-บาท 

รานโฮมอิงคเจท 

600.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี33/2564 

วันท่ี 28 พ.ค.2564 

3. จัดทําปายไวนิลโครงการ

ปองกันและตอตานการ

ทุจริต 

600.-บาท 600.-บาท เฉพาะเจาะจง 

 

รานโฮมอิงคเจท 

600.-บาท 

รานโฮมอิงคเจท 

600.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี34/2565 

วันท่ี 28 พ.ค.2564 

4. จางซอมแซมหลังคาอาคาร

เรียน ศพด.บานโนนทอง 

หมูท่ี 3 ตําบลบานกอก  

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

8,000.-บาท 8,000.-บาท เฉพาะเจาะจง นายมานิตย 

 โคกสําโรง 

8,000.-บาท 

นายมานิตย 

 โคกสําโรง 

8,000.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 35/2564  

วันท่ี31 พ.ค.2564 

 

 



 

 

 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

5. จางถายเอกสาร

ประกอบการประชุมสภา 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 2/2564 

ครั้งท่ี 1 

2,706.-บาท 2,706.-บาท เฉพาะเจาะจง รานสมพล กอปป 

2,706.-บาท 

รานสมพล กอป

ป 

2,706.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 36/2564 

วันท่ี 31 พ.ค.2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดจาง ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2564   

ประจําเดือนมิถุนายน 2564 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

1. จางประกอบอาหาร อาหาร

วางและเครื่องดื่ม สําหรับ

ผูเขารวมประชุมสภาฯ 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 2/2564 

ครั้งท่ี 1  

3,500.-บาท 3,500.-บาท เฉพาะเจาะจง นางกําไร  

แกงสันเทียะ 

3,500.-บาท 

นางกําไร  

แกงสันเทียะ 

3,500.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี60/2564 

วันท่ี 2 มิ.ย.2564 

2. จางเหมาบริการพนักงาน

ขับรถบรรทุกน้ํา 

30,780.-บาท 30,780.-บาท เฉพาะเจาะจง นายนิวัติ  ธนะศร ี

45,000.-บาท 

นายนิวัติ   

ธนะศรี 

45,000.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 61/2564 

วันท่ี 4 มิ.ย.2564 

3. จางทําปายไวนิล โครงการ

ทองถ่ินอาสาปลูกปาเฉลิม

พระเกียรติ 

900.-บาท 900.-บาท เฉพาะเจาะจง รานโฮมอิงคเจ็ท 

900.-บาท 

รานโฮมอิงคเจ็ท 

900.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 62/2564 

เลขท่ี 4 มิ.ย.2564 

4. จางถายเอกสาร

ประกอบการประชุมสภาฯ

สมัยสามัญสมัยท่ี 2/2564 

4,469.-บาท 4,469.-บาท เฉพาะเจาะจง รานสมพลกอปป 

4,469.-บาท 

รานสมพล 

กอปป 

4,469.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี63/2564 

วันท่ี 8 มิ.ย.2564 

 

 



 

 

 

 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

5. ซ้ืออาหารเสริม (นม) ยู เอช 

ที ใหกับ ศพด. และ

โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีตําบล

บานกอก 

80,472.-บาท 80,472.-บาท เฉพาะเจาะจง สกรณการเกษตร 

สีค้ิว  

80,472.-บาท 

สหกรณ

การเกษตรสีค้ิว 

80,472.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี37/2564 

วันท่ี 8 มิ.ย.2564 

6. ซ้ือน้ําแข็งน้ําดื่มโครงการ

ทองถ่ินอาสาปลูกปาเฉลิม

พระเกียรติ ประจําป 2564  

850.-บาท 850.-บาท เฉพาะเจาะจง รานยุทธพงษ 

ธนโชติ  

850.-บาท 

รานยุทธพงษ 

ธนโชติ  

850.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 38/2564 

วันท่ี 8 มิ.ย.2564 

7. ซ้ือธงสัญลักษณ สท. 1,500.-บาท 1,500.-บาท เฉพาะเจาะจง รานเจริญคอมเทค 

2018 

1,500.-บาท 

รานเจริญคอม

เทค 

2018 

1,500.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 39/2564  

วันท่ี 8 มิ.ย.2565 

8. ซ้ือกระดาษ A4 13,500.-บาท 13,500.-บาท เฉพาะเจาะจง รานเจริญคอมเทค 

2018 

13,500.-บาท 

 

รานเจริญคอม

เทค 

2018 

13,500.บาท 

 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 40/2564  

วันท่ี 8 มิ.ย.2564 



 

 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

9. จางถายเอกสารและจัดทํา

รูปเลมแผนพัฒนาเพ่ิมเติม

และเปลี่ยนแปลง 

9,030.-บาท 9,030.-บาท เฉพาะเจาะจง รานสมพลกอปป 

9,030.-บาท 

รานสมพลกอป

ป 

9,030.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 64/2564 

วันท่ี 9 มิ.ย.2564 

10. จางเหมาประกอบอาหาร 

อาหารวางและเครื่องดื่ม 

ประชุมสภา สมัยท่ี 

2/2564 ครั้งท่ี 2  

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

ทุมสะทาน 

3,750.-บาท 

นางกุหลาบ  

ทุมสะทาน 

3,750.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 65/2564 

10 มิ.ย.2564 

11. ซ้ือเวชภัณฑเคมีภัณฑ

โครงการปองกันและ

ควบคุมโรคไขเลือดออก 

127,800.-บาท 127,800.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ทอง

เจริญรุงเรือง 

(1998) 

127,800.-บาท 

หจก.ทอง

เจริญรุงเรือง 

(1998) 

127,800.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 41/2564  

วันท่ี 10 มิ.ย.2564 

12. ซ้ืออาหารเสริม (นม) ยู เอช 

ที ใหกับโรงเรียนในเขต

พ้ืนท่ีตําบลบานกอก 

52,925.76.-บาท 52,925.76.-

บาท 

เฉพาะเจาะจง บ.กาวแรก แดรี่ 

จํากัด 

52,925.76.-บาท 

บ.กาวแรก แดรี่ 

จํากัด 

52,925.76.-

บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 42/2564  

วันท่ี 11 มิ.ย.2564 

 

 

 



 

 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

13. ซ้ืออาหารเสริม (นม) ยู เอช 

ที ใหกับ ศพด.ในเขตพ้ืนท่ี

ตําบลบานกอก 

13,794.48.-บาท 13,794.48.-

บาท 

เฉพาะเจาะจง บ.กาวแรก แดรี่ 

จํากัด 

13,794.48.-บาท 

บ.กาวแรก แดรี่ 

จํากัด 

13,794.48.-

บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 43/2564  

วันท่ี 11 มิ.ย.2564 

14. ซ้ืออาหารเสริม(นม) ยู เอช 

ที ใหกับโรงเรียน ในเขต

พ้ืนท่ีตําบลบานกอก 

32,162.98.-บาท 32,162.98.-

บาท 

เฉพาะเจาะจง บ.กาวแรก แดรี่ 

จํากัด 

32,162.98-บาท 

บ.กาวแรก แดรี่ 

จํากัด 

32,162.98-

บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 44/2564 

วันท่ี 11 มิ.ย.2564 

15. ซ้ืออาหารเสริม(นม) ยู เอช 

ที ใหกับศพด. ในเขตพ้ืนท่ี

ตําบลบานกอก 

8,297.3.8.-บาท 8,297.38.-บาท เฉพาะเจาะจง บ.กาวแรก แดรี่ 

จํากัด 

8,297.38-บาท 

บ.กาวแรก แดรี่ 

จํากัด 

8,297.38-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 45/2564 

วันท่ี 11 มิ.ย.2564 

16. จางทําปายไวนิลกิจกรรม

ทําความสะอาดและรณรงค

ควบคุมการแพรเชื้อ 

500.-บาท 500.-บาท เฉพาะเจาะจง รานจัตุรัสหนึ่งสาม

อิงคเจท 

500.-บาท 

รานจัตุรัสหนึ่ง

สามอิงคเจท 

500.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 66/2564 

วันท่ี 14 มิ.ย.2564 

17. ซ้ือวัสดุ โครงการกิจกรรม

ทําความสะอาดและรณรงค

โครงการปองกันควบคุม

การแพรเชื้อไวรัสโคโรนา 

4,650.-บาท 4,650.-บาท เฉพาะเจาะจง รานเจริญคอมแทค 

2018   

4,650.-บาท 

รานเจริญคอม

แทค 2018   

4,650.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 46/2564 

วันท่ี 14 มิ.ย.2564 



 

 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

18. จางซอมแซมประตู

สํานักงาน อาคารท่ีทําการ

อบต.บานกอก 

19,000.-บาท 19,000.-บาท เฉพาะเจาะจง นายประมวล   

หนูแกว 

19,000.-บาท 

นายประมวล   

หนูแกว 

19,000.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี67/2564 

วันท่ี 23 มิ.ย.2564 

19. ซ้ือครุภัณฑ (เลื่อยยนต) 6,000.-บาท 6,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานไทยเจริญมอร

เตอร 

6,000.-บาท 

รานไทยเจริญ

มอรเตอร 

6,000.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 47/2564 

วันท่ี 24 มิ.ย.2564 

20. จางซอมรถยนตสวนกลาง 

กข 8051 ชัยภูมิ 

6,460.-บาท 6,460.-บาท เฉพาะเจาะจง อูวรวิทยการชาง 

6,460.-บาท 

อูวรวิทยการ

ชาง 

6,460.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 68/2564 

วันท่ี 24 มิ.ย.2564 

21. จางเหมากําจัด/ขนขยะมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขต

พ้ืนท่ีตําบลบานกอก 

67,410.-บาท 67,410.-บาท เฉพาะเจาะจง รานทวีรัตน

พลาสติก 

67,410.-บาท 

รานทวีรัตน

พลาสติก 

67,410.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 69/2564 

วันท่ี 30 มิ.ย.2564 

22. จางทําปายโครงการ

เสริมสรางความรูดานการ

ปองกันและตอตานการ

ทุจริต กิจกรรมทําความดี

ตามรอยพอสานตอ

กิจกรรมเพ่ือสังคม 

200.-บาท 200.-บาท เฉพาะเจาะจง รานจัตุรัสหนึ่งสาม

อิงคเจท 

200.-บาท 

รานจัตุรัสหนึ่ง

สามอิงคเจท 

200.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี70/2564 

วันท่ี 30 มิ.ย.2564 



 

 

 

 

ลําดับ

ท่ี 

 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง 

 

 

 

วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

 

 

ราคากลาง 

 

 

 

วิธีซ้ือ/จาง 

 

 

 

ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

23. ซ้ืออาหารเสริม(นม) ยู เอช 

ที ใหกับโรงเรียน ในเขต

พ้ืนท่ีตําบลบานกอก 

185,208.88 

บาท 

185,208.88 

บาท 

เฉพาะเจาะจง บ.กาวแรก แดรี่ 

จํากัด 

185,208.88   

บาท 

บ.กาวแรก แดรี่ 

จํากัด 

185,208.88

บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 54/2564 

วันท่ี 30 มิ.ย.2564 

24. ซ้ืออาหารเสริม(นม) ยู เอช 

ที ใหกับศพด. ในเขตพ้ืนท่ี

ตําบลบานกอก 

48,484บาท 4,8484.-บาท เฉพาะเจาะจง บ.กาวแรก แดรี่ 

จํากัด 

48,484.-บาท 

บ.กาวแรก แดรี่ 

จํากัด 

48,484.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 55/2564 

วันท่ี 30 มิ.ย.2564 

25. ซ้ืออาหารเสริม (นม) ยู เอช

ที ขนาด 200 ซีซี/กลอง 

ใหกับโรงเรียนบานสระ

สี่เหลี่ยม ประจําภาคเรียนท่ี 

1/2564  (เพ่ิมเติม) 

430.10.-บาท 430.10.-บาท เฉพาะเจาะจง บ.กาวแรก แดรี่ 

จํากัด 

430.10.-บาท 

บ.กาวแรก แดรี่ 

จํากัด 

430.10.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 56/2564 

วันท่ี 12 มิ.ย.2564 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดจาง ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2564   

ประจําเดือน กรกฎาคม 2564 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือ

จาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

1. ซ้ือยาฉีดพนแมลงไซเพอร

เมทริน 25 % 

84,000.-บาท 84,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ทอง

เจริญรุงเรือง 

84,000.-บาท 

หจก.ทอง

เจริญรุงเรือง 

84,000.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 48/2564 

วันท่ี 5 ก.ค.2564 

2. จางทําปายไวนิล

ประชาสัมพันธโครงการ

รณรงคปองกันและควบคุม

โรคลัมปสกิน ในพ้ืนท่ีตําบล

บานกอก 

     300.-บาท 300.-บาท เฉพาะเจาะจง รานจัตุรัสอิงคเจท 

300.-บาท 

รานจัตุรัสอิงคเจท 

300.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 71/2564  

วันท่ี  6 ก.ค.2564 

3. จางทําปายไวนิล โครงการ

ณรงคสวมหมวกนิรภัย 

100% 

1,800.-บาท 1,800.-บาท เฉพาะเจาะจง รานจัตุรัสอิงคเจท 

1,800.-บาท 

รานจัตุรัสอิงคเจท 

1,800.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 72/2564  

วันท่ี  7 ก.ค.2564 

4. ซ่ือแบตเตอรรี่รถบรรทุกน้ํา

เอนกประสงค ทะเบียน บบ 

2716 ชัยภูมิ 

8,200.-บาท 8,200.-บาท เฉพาะเจาะจง อูวรวิทยการชาง 

8,200.-บาท 

อูวรวิทยการชาง 

8,200.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 49 /2564  

วันท่ี 8 ก.ค.2564 

5. ซ้ือน้ํามันไฮโดรลิค 2,000.-บาท 2,000.-บาท เฉพาะเจาะจง อูวรวิทยการชาง 

2,000.-บาท 

อูวรวิทยการชาง 

2,000.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี50/2564 

วันท่ี 8 ก.ค.2564 



 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือ

จาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

6. ซ้ือธงตราสัญลักษณ ร.10 

และธงชาติ 

12,000.-บาท 12,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานราชา โฮ เอ 

12,000.-บาท 

รานราชา โฮ เอ 

12,000.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 51/2564 

วันท่ี 8 ก.ค.2564 

7. ซ้ือกระดาษ A4  13,500.-บาท 13,500.-บาท เฉพาะเจาะจง รานราชา โอ เอ 

13,500.-บาท 

รานราชา โอ เอ 

13,500.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 52/2564 

วันท่ี  8 ก.ค.2564 

8. ซ้ือหมึกปริ้นเตอร  กองชาง 

อบต.บานกอก 

 7,860.-บาท 7,860.-บาท เฉพาะเจาะจง รานจิตราภัณฑ 

7,860.-บาท 

รานจิตราภัณฑ 

7,860.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 53/2564 

วันท่ี 8 ก.ค.2564 

9. จางเปลี่ยนผาเบรก รถกูชีพ 

นข 2073 ชัยภูมิ  

2,590.-บาท 2,590.-บาท เฉพาะเจาะจง รานเสริมสุขออโต

ไทร 

2,590.-บาท 

รานเสริมสุขออโต

ไทร 

2,590.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 73/2564 

วันท่ี 8 ก.ค.2564 

10. ซ้ือเครื่องกรองน้ําพรอม

ติดตั้ง สํานักงาน  

อบต.บานกอก 

9,140.-บาท 9,140.-บาท เฉพาะเจาะจง บ.ฟลเตอรมารท

จํากัด 

9,140.-บาท 

บ.ฟลเตอรมารท

จํากัด 

9,140.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี57/2564 

วันท่ี 9 ก.ค.2564 

11. ซ้ือเครื่องปมน้ําอัตโนมัติ 

ขนาดกําลังไฟ 350 วัตต 

สํานักปลัด อบต.บานกอก 

10,800.-บาท 10,800.-บาท เฉพาะเจาะจง รานเครื่องกรอง

น้ํา 

10,800.-บาท 

รานเครื่องกรอง

น้ํา 

10,800.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 58/2564  

วันท่ี 9 ก.ค. 2564 

12. ซ้ือเครื่องปมน้ําอัตโนมัติ 

ขนาดกําลังไฟ 200 วัตต 

กองการศึกษาฯ 

7,500.-บาท 7,500.-บาท เฉพาะเจาะจง รานเครื่องกรอง

น้ํา 

7,500.-บาท 

รานเครื่องกรอง

น้ํา 

7,500.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 58/2564  

วันท่ี 9 ก.ค. 2564 

 



 

 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

13. โครงการกอสรางถนน คสล.

ภายในหมูบานสายสามแยก

ฟารมหมู  

(นวภูมิ 99) บานโนนสะอาด 

หมูท่ี 8 -ถนนลาดยาง  

บานหลุบง้ิว  (หมูท่ี 5)  

บานโนนสะอาดหมูท่ี 8  

 ตําบลบานกอก อําเภอจัตุรัส 

จังหวัดชัยภูมิ 

498,000.-บาท 498,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น บี ดี

วิศวกรรม  

498,000.-บาท 

หจก.เอ็น บี ดี

วิศวกรรม  

498,000.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 42/2564 

วันท่ี 16 ก.ค.2564 

14. โครงการกอสรางถนน คสล.

ภายในหมูบาน สายจากบาน

นายบุญประเสริฐ บวัหอม – 

บานนายหวิน  โพธิ์ทอง บาน

ทุงสวาง หมูท่ี 9 

 ตําบลบานกอก  อําเภอจัตุรัส 

จังหวัดชัยภูมิ 

399,000.-บาท 399,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น บี ดี

วิศวกรรม  

399,000.-บาท 

หจก.เอ็น บี ดี

วิศวกรรม  

399,000.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 43/2564 

วันท่ี 22 ก.ค.2564 

 

 



 

 

 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือ

จาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

15. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง

เพ่ือการเกษตรสายเลียบ 

คลองจาน หลังฉากพริก  

บานกอก หมูท่ี 1  

ตําบลบานกอก  

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

85,000.-บาท 85,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.พงษทวีคูณ 

85,000.-บาท 

หจก.พงษทวีคูณ 

85,000.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 44/2564 

วันท่ี 22 ก.ค. 

2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สรุปผลการจัดจาง ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2565 

ประจําเดือน ตุลาคม  2564 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

  1. จางเหมาบริการทําความ

สะอาดอาคารสถานท่ี

สํานักงานองคการบริหาร

สวนตําบลบานกอก 

126,000.-บาท 126,000.-บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวพรทิพย 

กลิ่นหน ู

126,000.-บาท 

นางสาวพรทิพย 

กลิ่นหน ู

126,000.-บาท 

ราคาต่ําสุด 1/2565 

วันท่ี 1 ตุลาคม 

2564 

2. จางเหมาคนสวน องคการ

บริหารสวนตําบลบานกอก 

54,000.-บาท 54,000.-บาท เฉพาะเจาะจง นายสัณฐิชัย 

วงศคูณ 

54,000.-บาท 

นายสัณฐิชัย 

วงศคูณ 

54,000.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 2/2565 

วันท่ี 1 ตุลาคม 

2564 

 

3. จางเหมาบริการกําจัดขยะ

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

48,600.-บาท 48,600.-บาท เฉพาะเจาะจง นายชํานาญ  

เชียงจัตุรัส 

48,600.-บาท 

นายชํานาญ  

เชียงจัตุรัส 

48,600 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 3/2565 

วันท่ี 1 ตุลาคม 

2564 

 

4. จางเหมาบริการกําจัดขยะ

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

48,600.-บาท 48,600.-บาท เฉพาะเจาะจง นายม้ิงพึบขุนทด

48,600.-บาท 

นายม้ิง 

พึบขุนทด

48,600.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 4/2565 

วันท่ี 1 เมษายน 

2564 



 

 

 

 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

   5. จางเหมาบริการกําจัดขยะ

และสิ่งปฏิกูล 

48,600.-บาท 48,600.-บาท เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  รุจาคม 

48,600.-บาท 

นายสุชาติ   

รุจาคม 

48,600.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 5/2565 

วันท่ี 1 ตุลาคม 

2564 

 

6. จางเหมาบริการกําจัดขยะ

และสิ่งปฎิกูลมูลฝอย  

48,600.-บาท 48,600.-บาท เฉพาะเจาะจง นายนิวัติ  ธนะศร ี

48,600.-บาท 

นายนิวัติ  

ธนะศรี 

48,600.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 6/2565 

วันท่ี  1 ตุลาคม 

2564 

 

 

 

7. จางเหมาบริการกําจัดขยะ

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

48,600.-บาท 48,600.-บาท เฉพาะเจาะจง นายจํารัส   

ถอยวิลัย 

48,600.-บาท 

นายจํารัส   

ถอยวิลัย 

48,600.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 7/2565 

วันท่ี 1 ตุลาคม 

2564 

 

 

 



 

 

 

 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือ

จาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

8. คาถายเอกสารคูมือ

ปฎิบัติงานผูอํานวยการการ

เลือกตั้งประจํา  

อบต.บานกอก 

2,600.-บาท 2,600.-บาท เฉพาะเจาะจง รานสมพลกอปป 

2,600.-บาท 

รานสมพลกอปป 

2,600.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 9/2565 

วันท่ี  7 ตุลาคม 

2564 

9. ซ่ือวัสดุอุปกรณตาม

โครงการเลือกตั้งนายก, 

สมาชิก อบต.  

16,628.-บาท 16,628.-บาท เฉพาะเจาะจง รานจิตราภัณฑ 

16,628.-บาท 

รานจิตราภัณฑ 

16,628.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 1/2565 

วันท่ี 7 ต.ค.2565 

10. ถายเอกสารแผนพัฒนา

ทองถ่ิน พ.ศ.2566 -2570 

8,550.-บาท 8,5650.-บาท เฉพาะเจาะจง รานสมพลกอปป 

8,550.-บาท 

รานสมพลกอปป 

8,550.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 11/2565 

วันท่ี 8 ต.ค.2564 

11. จางเหมาบริการรักษาความ

ปลอดภัย บริเวณอาคาร

สํานักงาน อบต.บานกอก 

53,500.-บาท 53,500.-บาท เฉพาะเจาะจง บ.รักษาความ

ปลอดภัย 

53,500.-บาท 

บ.รักษาความ

ปลอดภัย 

53,500.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 12/2565 

วันท่ี 11 ต.ค.2564 

 

 

 



 

 

 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ 

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือ

จาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

12. ซ้ือนม ยู เอช ที ใหกับ

โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีตําบล

บานกอก  จํานวน 4 แหง 

56,906.14.-บาท 56,906.14บาท เฉพาะเจาะจง บริษัทกาวแรก 

แดรี่ จํากัด 

56,906.14.-บาท 

บริษัทกาวแรก 

แดรี่ จํากัด 

56,906.14.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 2/2565 

วันท่ี 12 ต.ค.2565 

13. ซ้ือนม ยู เอช ที ใหกับ

โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีตําบล

บานกอก  จํานวน 3 แหง 

14,858.-บาท 14,858.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัทกาวแรก 

แดรี่ จํากัด 

14,858.-บาท 

บริษัทกาวแรก 

แดรี่ จํากัด 

14,858.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 3/2565 

วันท่ี 12 ต.ค.2565 

14. ซ่ือวัสดุประจําหนวย

เลือกตั้ง ตามโครงการ

เลือกตั้ง นายก,สมาชิก 

อบต. 

36}430.-บาท 36,430.-บาท เฉพาะเจาะจง รานหนองบัวใหญ

พานิช 

36,430.-บาท 

รานหนองบัวใหญ

พานิช 

36,430.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 6/2565 

วันท่ี 15 ต.ค.2565 

15 จางทําปายไวนิลโครงการ

เลือกตั้ง นายก,สมาชิก 

อบต. 

 

 

14,000.-บาท 14,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานหนองบัวใหญ

การพิมพ 

14,000.-บาท 

 

รานหนองบัวใหญ

การพิมพ 

14,000.-บาท 

 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 13/2565 

ลงวันท่ี  15 ต.ค.

2565 

 

 



 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ 

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือ

จาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

16. ซ้ือนม ยู เอช ที ใหกับ

โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีตําบล

บานกอก ประจําภาคเรียน

ท่ี 2/2564  จํานวน 4 แหง 

65,891.32.-บาท 65,891.32.-

บาท 

เฉพาะเจาะจง บริษัทกาวแรก 

แดรี่ จํากัด 

65,891.32.-บาท 

บริษัทกาวแรก 

แดรี่ จํากัด 

65,891.32.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 4/2565 

วันท่ี 29 ต.ค.2565 

17. ซ้ือนม ยู เอช ที ใหกับ

โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีตําบล

บานกอก ประจําภาคเรียน

ท่ี 2/2564 จํานวน 3 แหง 

17,204.10-บาท 17,204.10-

บาท 

เฉพาะเจาะจง บริษัทกาวแรก 

แดรี่ จํากัด 

17,204.10.-บาท 

บริษัทกาวแรก 

แดรี่ จํากัด 

17,204.10.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 5/2565 

วันท่ี 29 ต.ค.2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดจาง ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2564   

ประจําเดือน สิงหาคม 2564 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือ

จาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

1. 

 

ซ้ือยาและเวชภัณฑในการ

รักษาโรคลัมปสกิน  

32,080.-บาท 32,080.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ทอง

เจริญรุงเรือง 

32,080.-บาท 

หจก.ทอง

เจริญรุงเรือง 

32,080.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 60/2564 

วันท่ี 3 ส.ค.2564 

2. ซ้ือวัสดุกอสราง 

อบต.บานกอก 

2,831.-บาท 2,831.-บาท เฉพาะเจาะจง รานหนองบัวใหญ

พานิช 

2,831.-บาท 

รานหนองบัวใหญ

พานิช 

2,831.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 61/2564

วันท่ี 3 ส.ค.2564 

3. ซ้ือหมึกพิมพ  

กองการศึกษาฯ 

8,920.-บาท 8,920.-บาท เฉพาะเจาะจง ราน ราชา โอ เอ 

8,920.-บาท 

ราน ราชา โอ เอ 

8,920.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 62/2564 

วันท่ี 3 ส.ค. 2564 

4. ซ้ือวัสดุสํานักงาน กอง

การศึกษาฯ 

30,000.-บาท 30,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานราชา โอ เอ 

30,000.-บาท 

รานราชา โอ เอ 

30,000.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 63/2564 

วันท่ี 3 ส.ค.2564 

5. ซ้ือวัสดุอุปกรณไฟฟา กอง

ชาง อบต.บานกอก 

11,940.-บาท 11,940.-บาท เฉพาะเจาะจง  ราน ป.การไฟฟา 

11,940.-บาท 

ราน ป.การไฟฟา 

11,940.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 64/2564 

วันท่ี  3 ส.ค.2564 

 

 

 



 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือ

จาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

6. จางซอมเครื่องปรับอากาศ 

สนป. 

4,500.-บาท 4,500.-บาท เฉพาะเจาะจง ราน ส. ธนธรณ

แอร เอ็นจิเนียริ่ง 

4,500.-บาท 

ราน ส. ธนธรณ

แอร เอ็นจิเนียริ่ง 

4,500.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี75/2564 

วันท่ี 9 ส.ค.2564 

7. จางถายเอกสารประชุมสภา

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3/2564 

ครั้งท่ี 1 

12,720.-บาท 12,720.-บาท เฉพาะเจาะจง รานสมพลกอปป 

12,720.-บาท 

รานสมพลกอปป 

12,720.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 76/2564 

วันท่ี 9 ส.ค.2564 

8. จางเหมาประกอบอาหาร 

อาหารวางและเครื่องดื่ม 

สําหรับการประชุมสภา 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3/2564  

ครั้งท่ี 1 

3,750.-บาท 3,750.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.กําไร 

แกงสันเทียะ 

3,750.-บาท 

น.ส.กําไร 

แกงสันเทียะ 

3,750.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 77/2564 

วันท่ี 9 ส.ค.2564 

9. จางโครงการถนนลูกรังสาย

ปาชา บานคงคาลอม  

หมูท่ี 10 ตําบลบานกอก 

อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 

397,000บาท 397,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็นบีดี

วิศวกรรม

397,000.-บาท 

 

หจก เอ็นบีดี

วิศวกรรม 

397,000.-บาท 

 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 45/2564 

วันท่ี 9 ส.ฅ.2564 

10. จางถายเอกสาร

ประกอบการประชุมสภา ฯ 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3/2564 

ครั้งท่ี 2 

2,020.-บาท 2,020.-บาท เฉพาะเจาะจง รานสมพลกอปป 

2,020.-บาท 

รานสมพลกอปป 

2,020.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 78/2564 

วันท่ี 16 ส.ค.2564 



 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ 

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือ

จาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

11. จางซอมแซมระบบแอร

รถยนตกูชีพ ทะเบียน นข 

2073 ชัยภูมิ 

6,450.-บาท 6,450.-บาท เฉพาะเจาะจง อูออโต แอร

แอนด เซอรวิส 

6,450.-บาท 

อูออโต แอร

แอนด เซอรวิส 

6,450.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 79/2564 

วันท่ี 16 ส.ค.2564 

12. ซอมเครื่องปรับอากาศ 8,050.-บาท 8,050.-บาท เฉพาะเจาะจง นายอเนก   

จันณรงค 

8,050.-บาท 

นายอเนก   

จันณรงค 

8,050.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 80/2564 

วันท่ี 16 ส.ค.2564 

13. ซอมเครื่องคอมพิวเตอร 

หมายเลข 416 -55-0034 

กองการศึกษาฯ 

7,950.-บาท 7,950.-บาท เฉพาะเจาะจง รานไอ ที เน็ต 

7,950.-บาท 

รานไอ ที เน็ต 

7,950.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 81/2564 

วันท่ี 16 ส.ค.2564 

14. จางซอมเครื่องพิมพ

ทะเบียน 479-63-0028  

ศพด.บานสระสี่เหลี่ยม  

1,450.-บาท 1,450.-บาท เฉพาะเจาะจง รานไอ ที เน็ต 

1,450.-บาท 

รานไอ ที เน็ต 

1,450.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี   82/2564 

วันที 16 ส.ค.2564 

15. จางซอมหลังคาไฟเบอร

กลาสหรือเหล็ก 

32,400.-บาท 34,400.-บาท เฉพาะเจาะจง รานยานยนตออ

โตซาวด 

34,400.-บาท 

รานยานยนตออ

โตซาวด 

34,400.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 83/2564 

วันท่ี 25 ส.ค.2564 

16. จางเปลี่ยนตลับหมึก 

หมายเลข 479-60- 

0016 และ479- 

60-0029 

2,000.-บาท 2,000.-บาท  เฉพาะเจาะจง รานไอ ที เน็ต 

2,000.-บาท 

รานไอ ที เน็ต 

2,000.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 84/2564 

วันท่ี 25 ส.ค.2564 



 

 

 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ 

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือ

จาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

17. จางทําปายประชาสัมพันธ 

การสรางการรับรู ฯ 

300.-บาท 300.-บาท เฉพาะเจาะจง รานจัตุรัสหนึ่ง

สามอิงคเจท 

300.-บาท 

รานจัตุรัสหนึ่ง

สามอิงคเจท 

300.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี  85/2564 

วันท่ี 25 ส.ค.2564 

18. โครงการปรับปรุงแนวทอ

ระบายน้ําคอนกรีตจากบาน

นายอุทร – ถนนลาดยาง 

สายทางหลวงชนบท เลขที 

2170 บานมะเกลือ หมูท่ี 6 

ตําบลบานกอก  

อําเภอจัตุรัส 

จังหวัดชัยภูมิ 

88,000.-บาท 88,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.พงษทวีคูณ 

88,000.-บาท 

หจก.พงษทวีคูณ 

88,000.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 46/2564 

วันท่ี 25 ส.ค.2564 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดจาง ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2564 

ประจําเดือน กันยายน  2564 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือ

จาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

1. จางทําปายประชาสัมพันธ

การจัดตั้งสถานท่ีควบคุม

เพ่ือสังเกตุอาการเริ่มปวย  

2,550.-บาท 2,550.-บาท เฉพาะเจาะจง รานจัตุรัสหนึ่งสาม

อิงคเจท 

2,550.-บาท 

รานจัตุรัสหนึ่ง

สามอิงคเจท 

2,550.-บาท 

ราคา

ต่ําสุด 

เลขท่ี 86/2564  

วันท่ี 2 ก.ย.2564 

2. จางถายเอกสารขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

ประจาํป  พ.ศ.2565 

16,510.-บาท 16,510.-บาท เฉพาะเจาะจง รานสมพลกอปป 

16,510.-บาท 

รานสมพลกอปป 

16,510.-บาท 

ราคา

ต่ําสุด 

เลขท่ี87/2564 

วันท่ี 9 ก.ย.2564 

3. ซ้ือวัสดุสํานักงาน 26,960-บาท 26,960.-บาท เฉพาะเจาะจง ราน ราชา โอ เอ 

26,960.-บาท 

ราน ราชา โอ เอ 

26,960.-บาท 

ราคา

ต่ําสุด 

เลขท่ี 65/2564 

วันท่ี 9 ก.ย.2564 

4. ซ้ือหมึกปริ้นเตอร 22,000.-บาท 22,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานราชา โอ เอ 

22,000.-บาท 

รานราชา โอ เอ 

22,000.-บาท 

ราคา

ต่ําสุด 

เลขท่ี 66/2564 

วันท่ี 9 ก.ย.2564 

5. ซ้ือครุภัณฑสํารวจกองชาง 38,400.-บาท 38,400.-บาท เฉพาะเจาะจง รานครึ่งราคาคาไม 

38,400.-บาท 

รานครึ่งราคาคา

ไม 

38,400.-บาท 

ราคา

ต่ําสุด 

เลขท่ี 67/2564 

วันท่ี 9ก.ย.2564 

6. ซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร

สําหรับงานประมวลผลแบบ

ท่ี 1 กองชาง 

22,000.-บาท 22,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานราชา โอ เอ 

22,000.-บาท 

รานราชา โอ เอ 

22,000.-บาท 

ราคา

ต่ําสุด 

เลขท่ี68/2564 

วันท่ี 17 ก.ย.2564 



 

 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือ 

หรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

7. จางซอมแซมชุดอุปกรณสื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

DLTV  ศพด.บานโนนทอง 

2,000.-บาท 2,000.-บาท เฉพาะเจาะจง นางสมภาร  

สุขจํานง 

2,000.-บาท 

นางสมภาร  

สุขจํานง 

2,000.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี88/2564 

วันท่ี 17 ก.ย.2564 

8. จางเปลี่ยนสวิทซเปด – ปด 

แอรรถยนตสวนกลาง 

ทะเบียน กข 8051 ชัยภูมิ 

2,200.-บาท 2,200.-บาท เฉพาะเจาะจง อูวรวิทยการชาง 

2,200.-บาท 

อูวรวิทยการชาง 

2,200.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 89/2564 

วันท่ี 17 ก.ย.2564 

9. จางทําปายไวนิล

ประชาสัมพันธแจงเตือนน้ํา

ทวมขัง ถนนโปรดใชความ

ระมัดระวัง  

300.-บาท 300.-บาท เฉพาะเจาะจง รานจัตุรัสหนึ่งสาม

องคเจท 

300.-บาท 

รานจัตุรัสหนึ่ง

สามองคเจท 

300.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 90/2564 

วันท่ี 17 ก.ย.2564 

10. จางถายเอกสารราง

แผนพัฒนาทองถ่ิน 

 พ.ศ.2566-2570 

4,374.-บาท 4,374.-บาท เฉพาะเจาะจง รานสมพลกอปป 

4,374.-บาท 

รานสมพลกอปป 

4,374.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 91/2564 

วันท่ี17 ก.ย.2564 

11. จางถายเอกสาร

ประกอบการประชุมสภาฯ

สมัยสามัญสมัยท่ี 1  

ครั้งท่ี 1/2564 

7,160.-บาท 7,160.-บาท เฉพาะเจาะจง รานสมพลกอปป 

7,160.-บาท 

รานสมพลกอปป 

7,160.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี92/2564 

วันท่ี 20 ก.ย.2564 

 



ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือ 

หรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

12. จางซอมเครื่องปรับอากาศ

หมายเลข420-44-0001, 

420-60-0021 

420-60-00024 

420-59-0019,420-44-0006 

8,200.-บาท 8,200.-บาท เฉพาะเจาะจง รานฟาใส แอรบาน 

8,200.-บาท 

รานฟาใส 

แอรบาน 

8,200.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี93/2564 

วันท่ี  27 ก.ย.

2564 

13. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง

ภายในหมูบาน บานดงผาสุก  

หมูท่ี 16 ตําบลบานกอก 

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

จํานวน 4 สาย 

60,000.-บาท 60,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สหเพ่ิมพูน

กอสราง 

60,000.-บาท 

หจก.สหเพ่ิมพูน

กอสราง 

60,000.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี47/2564 

วันท่ี 29 ก.ย.2564 

14. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง

ภายในหมูบาน บานหนองไผ 

หมูท่ี 15 สายทุงสวาง – 

หนองไผ ตําบลบานกอก  

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

16,000.-บาท  16,000.-บาท  เฉพาะเจาะจง หจก.สหเพ่ิมพูน

กอสราง 

16,000.-บาท 

หจก.สหเพ่ิมพูน

กอสราง 

16,000.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 48/2564 

วันท่ี 27 ก.ย.2564 

15. โครงการซอมแซมถนนภายใน

หมูบานบานสระสี่เหลี่ยม หมู

ท่ี 14 ตําบลบานกอก อําเภอ

จัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 

58,000.-บาท 58,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.พงษทวีคูณ 

58,000.-บาท 

หจก.พงษทวีคูณ 

58,000.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 49/2564 

วันท่ี 27 ก.ย.2564 

 


