
 

สรุปผลการจัดจาง ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2565 

ประจําเดือนธันวาคม  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. จางซอมแซมถนนภายใน

หมูบาน บานกอก  หมูท่ี 1 

ตําบลบานกอก อําเภอ

จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

53,000.-บาท 53,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น บี ดี 

วิศวกรรม  

53,000.-บาท 

หจก.เอ็น บี ดี 

วิศวกรรม  

53,000.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 9/2565 

วันท่ี 1 ธ.ค.2564 

2. โครงการซอมแซมถนน

ภายในหมูบาน  บานกอก 

หมูท่ี 2 ตําบลบานกอก 

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

44,000.-บาท 44,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น บี ดี 

วิศวกรรม  

44,000.-บาท 

หจก.เอ็น บี ดี 

วิศวกรรม  

44,000.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 10/2565  

วันท่ี 1 ธ.ค.2564 

3. โครงการซอมแซมถนน

เชื่อมตอระหวางหมูบาน 

บานสําโรงทุง หมูท่ี 4 

ตําบลบานกอก อําเภอ

จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

59,800.-บาท 59,800.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น บี ดี  

วิศวกรรม 

59,800.-บาท 

หจก.เอ็น บี ดี  

วิศวกรรม 

59,800.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 11/2565 

วันท่ี 21 ธ.ค.2565 

 



 

 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือ

จาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

4. โครงการซอมแซมถนน

เชื่อมตอระหวางหมูบาน 

บานคงคาลอม หมูท่ี 10

ตําบลบานกอก อําเภอ

จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

50,000.-บาท 50,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น บี ดี 

วิศวกรรม 

50,000.-บาท 

หจก.เอ็น บี ดี 

วิศวกรรม 

50,000.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 12/2565 

วันท่ี 21 ธ.ค.2564 

5. โครงการซอมแซมถนน

ภายในหมูบานบานมะเกลือ 

หมูท่ี 13 ตําบลบานกอก 

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

จํานวน 8 สาย 

82,000.-บาท 82,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น บี ดี 

วิศวกรรม 

82,000.-บาท 

หจก.เอ็น บี ดี 

วิศวกรรม 

82,000.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี13/2565 

วันท่ี 21 ธ.ค.2564 

6. จางเหมาบริการรักษาความ

ปลอดภัยสถานท่ีสํานักงาน 

อบต.บานกอก 

59,000.-บาท 59,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก. เอ็น บี ดี 

วิศวกรรม  

59,000.-บาท 

หจก. เอ็น บี ดี 

วิศวกรรม  

59,000.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 14/2565 

 

 

 

 



 

 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือ

จาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

7. จางซอมและลาง

เครื่องปรับอากาศทะเบียน 

420-44-0003,420 -56-

0009 

37,100.-บาท 37,100.-บาท เฉพาะเจาะจง ฟาใส แอรบาน 

37,100.-บาท 

ฟาใส แอรบาน 

37,100.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี20/2565 

วันท่ี 14 ธ.ค.2564 

8. จางเปลี่ยนชุดแผนครัชท 

ทะเบียน นข. 2073 ชัยภูมิ 

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

8,200.-บาท 

อูวรวิทยการชาง 

8,200.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 21/2565 

วันท่ี 27 ธ.ค.2564 

9. จางซอมแซมรถบรรทุกน้ํา

เอนกประสงค ทะเบียน บบ

2716 ชัยภูมิ  

16,800.-บาท 16,800.-บาท เฉพาะเจาะจง อูวรวิทยการชาง 

16,800.-บาท 

อูวรวิทยการชาง 

16,800.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 22/2565 

วันท่ี 27 ธ.ค.2564 

10 จางทําปายไวนิลตาม

โครงการจัดตั้งศูนยรายงาน

สถานการณจราจร 

500.-บาท 500.-บาท เฉพาะเจาะจง รานจัตุรัสหนึ่งสาม

อิงคเจท 

500.-บาท 

รานจัตุรัสหนึ่ง

สามอิงคเจท 

500.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 23/2565 

วันท่ี 27  ธ.ค.2564 

 

 

 

 

 



 

 

 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือ

จาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

11. จางเหมาบริการกําจัด/ขน

ท้ิงขยะและสิ่งปฎิกูลมูล

ฝอย 

36,768.41.-บาท 36,768.41.-

บาท 

เฉพาะเจาะจง รานทวีรัตน

พลาสติก 

36,768.41.-บาท 

รานทวีรัตน

พลาสติก 

36,768.41.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี19/2565 

วันท่ี 29 ธ.ค.2564 

12. ซ้ืออาหารเสริม(นม)ยู เอชที 

ใหกับโรงเรียนในเขต อบต.

บานกอก 

60,370.40.-บาท 60,370.40.-

บาท 

เฉพาะเจาะจง บ.กาวแรก แดรี 60,370.40.-บาท ราคาต่ําสุด เลขท่ี 24/2565 

วันท่ี 27 ธ.ค.2564 

13. ซ้ืออาหารเสริม(นม) ยู เอช

ท่ี ใหกับศพด. 

16,265.60.-บาท 16,265.60.-

บาท 

เฉพาะเจาะจง บ.กาวแรก แดรี่ 16,265.60.-บาท ราคาต่ําสุด เลขท่ี 25/2565 

วันท่ี 27 ธ.ค.2564 

 

 

 

 

 



 

 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือ

จาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

  14. จางเหมาบริการเก็บ /ขน

กําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 

36,768.41.-บาท 36,768.41.-

บาท 

เฉพาะเจาะจง รานทวีรัตน

พลาสติก

36,768.41.-บาท 

รานทวีรัตน

พลาสติก

36,768.41.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 8/2565 

วันท่ี 1 ตุลาคม 

2564 

ประจําเดือน  

ธันวาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


