
 

 

สรุปผลการจัดจาง ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2565 

ประจําเดือนมีนาคม 2565 องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ 

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซ้ือหรือจาง 

1. ซ้ือวัสดุกอสราง สํานักปลัด 

อบต.บานกอก 

1,500.-บาท 1,500.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อิสระชน 

หนองบัวบาน 

1,500.-บาท 

หจก.อิสระชน 

หนองบัวบาน 

1,500.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 44/2565 

วันท่ี 10 มี.ค.2565 

2. ซ้ือวัสดุอุปกรณไฟฟาและ

วิทยุกองชาง อบต.บานกอก 

10,980.-บาท 10,980.-บาท เฉพาะเจาะจง ราน ป.การไฟฟา 

10,980.-บาท 

ราน ป.การไฟฟา 

10,980.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 45/2565 

วันท่ี 11 มี.ค.2565 

3. ซ้ืออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที 

ใหกับ ใหกับโรงเรียนในเขต

พ้ืนท่ีตําบลบานกอก 

78,481.52บาท 78,481.52

บาท 

เฉพาะเจาะจง บริษัทกาวแรก แดรี 

จํากัด 

78,481.52.-บาท 

บริษัทกาวแรก แดรี 

จํากัด 

78,481.52.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 47/2565 

วันท่ี 14 มี.ค.2565 

4. ซ้ืออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที 

ใหกับ ใหกับศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กในเขตพ้ืนท่ีตําบล 

บานกอก 

21,145.28บาท 21,145.28

บาท 

เฉพาะเจาะจง บริษัทกาวแรก แดรี 

จํากัด 

21,145.28.-บาท 

บริษัทกาวแรก แดรี 

จํากัด 

21,145.28.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 46/2565 

วันท่ี 14 มี.ค.2565 

 



 

ลําดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ 

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซ้ือหรือจาง 

5. จางซอมคอมพิวเตอร

ทะเบียน 479-60-0016 และ

479 -60 0017 กอง

การศึกษาฯ 

1,800.-บาท 1,800.-บาท เฉพาะเจาะจง รานที แอนด บี 

คอมพิวเตอร  

1,800.-บาท 

รานที แอนด บี 

คอมพิวเตอร  

1,800.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 48/2565 

วันท่ี 16 มี.ค.2565 

6. ซ้ือวัสดุอุปกรณสําหรับการ

ฝกอบรม ตามโครงการเพ่ิม

ศักยภาพ (อปพร.) ประจาํป 

2565 

800.-บาท 800.-บาท เฉพาะเจาะจง รานจิตราภัณฑ 

800.-บาท 

รานจิตราภัณฑ 

800.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 49/2565 

วันท่ี 21  มี.ค.2565 

7. ซ้ือวัสดุฝกอบรมตามโครงการ 

เพ่ิมศักยภาพ  อปพร. 

ประจาํป 2565  

19,170.-บาท 19,170.-บาท เฉพาะเจาะจง ราน เจ เจ 

19,170.-บาท 

ราน เจ เจ 

19,170.-บาท 

ราคาตํ่าสดุ เลขท่ี 50/2565 

วันท่ี 21 มี.ค.2565 

8. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง

เพ่ือการเกษตรสายหนองอี

เฒา – ไรนายฉวี ทองจํารุญ 

บานโนนทอง หมูท่ี 11 ตําบล

บากนอก อําเภอจัตุรัส 

จังหวัดชัยภูมิ  

69,000.-บาท 69,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานทรัพยเพ่ิมพูน 

69,000.-บาท 

รานทรัพยเพ่ิมพูน 

69,000.-บาท 

ราคาตํ่าสดุ เลขท่ี 16/2565 

วันท่ี 30 มี.ค.2565 

 

 



 

 

ลําดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ 

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซ้ือหรือจาง 

9. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง

เพ่ือการเกษตร สายสระ

สี่เหลี่ยม – หนองปอง บาน

สระสี่เหลี่ยม หมูท่ี 14 ตําบล

บานกอก อําเภอจัตุรัส 

จังหวัดชัยภูมิ 

149,000.-บาท 149,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.โชคพิธกุล 

2022 

149,000.-บาท 

หจก.โชคพิธกุล 

2022 

149,000.-บาท 

เฉพาะเจาะจง เลขท่ี 17/2565 

วันท่ี 30  มี.ค.2565 

10. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง

เชื่อมตอระหวางหมูบาน สาย

บานสระสี่เหลี่ยม – หนองไผ 

(บานสระสี่เหลี่ยม) หมูท่ี 7 

ตําบลบานกอก อําเภอจัตุรัส 

จังหวัดชัยภูมิ 

149,000.-บาท 149,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.โชคพิธกุล 

2022 

149,000.-บาท 

หจก.โชคพิธกุล 

2022 

149,000.-บาท 

เฉพาะเจาะจง เลขท่ี 18/2565 

วันท่ี 30  มี.ค.2565 

11. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง

เชื่อมตอระหวางหมูบานสาย

บานหนองไผ – สระสี่เหลี่ยม 

(บานหนองไผ หมูท่ี 15) 

ตําบลบานกอก อําเภอจัตุรัส 

จังหวัดชัยภูมิ 

149,000.-บาท 149,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.โชคพิธกุล 

2022 

149,000.-บาท 

หจก.โชคพิธกุล 

2022 

149,000.-บาท 

เฉพาะเจาะจง เลขท่ี 19/2565 

วันท่ี 30  มี.ค.2565 



 

 

ลําดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ 

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซ้ือหรือจาง 

12. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง

เพ่ือการเกษตรจากโรงพริก

ปน นายวิรัตน – ทางแยกไป

บานโนนหัวชาง  บาน

มะเกลือ หมูท่ี 6 

 ตําบลบานกอก อําเภอจัตุรัส  

จังหวัดชัยภูมิ 

149,000.-บาท 149,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานทรัพยเพ่ิมพูน

149,000.-บาท 

รานทรัพยเพ่ิมพูน

149,000.-บาท 

เฉพาะเจาะจง เลขท่ี 20/2565 

วันท่ี 30  มี.ค.2565 

13. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง

เพ่ือการเกษตรสายหนอง

หมาใน – บานโนนทอง –

บานตลาด บานโนนทอง หมู

ท่ี 11  ตําบลบานกอก อําเภอ

จัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 

79,000.-บาท 799,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานทรัพยเพ่ิมพูน

79,000.-บาท 

รานทรัพยเพ่ิมพูน

79,000.-บาท 

เฉพาะเจาะจง เลขท่ี 21/2565 

วันท่ี 30  มี.ค.2565 

14. จางเหมาบริการรักษาความ

ปลอดภัย บริเวณอาคาร

สํานักงาน อบต.บากนอก 

45,600.-บาท 45,600.-บาท เฉพาะเจาะจง นายวัน  มิตรชอบ

45,600.-บาท 

นายวัน มิตรชอบ 

45,600.-บาท 

เฉพาะเจาะจง เลขท่ี 22 /2565 

วันท่ี 30 มี.ค.2565 

 

 



 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือ

จาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

  15. จางเหมาบริการเก็บ /ขน

กําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 

46,434.26.-บาท 46,434.26.-

บาท 

เฉพาะเจาะจง รานทวีรัตน

พลาสติก 

46,434.26.-บาท 

รานทวีรัตน

พลาสติก

46,434.26.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 8/2565 

วันท่ี 1 ตุลาคม 

2564 

ประจําเดือน  มี.ค.

2565 

 

 


