
               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 
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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 

 



            

 

 

                 แบบ สขร.1  

          -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 

 

 

 

 

 

 

 

 


