
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 
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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 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 


