
 

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 

-2- 

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

ประชาคมทองถ่ินระดับตําบล 

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

ทุมสะทาน 

4,700.-บาท 

นางกุหลาบ 

ทุมสะทาน 

4,700.-บาท 

ราคา

ต่ําสุด 

เลขท่ี 22/2564 

วันท่ี 10 พ.ย.2563 

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

2 

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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 


