
 

สรุปผลการจัดจาง ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2564   

ประจําเดือนมิถุนายน 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 

1. จางประกอบอาหาร อาหาร

วางและเครื่องดื่ม สําหรับ

ผูเขารวมประชุมสภาฯ 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 2/2564 

ครั้งท่ี 1  

3,500.-บาท 3,500.-บาท เฉพาะเจาะจง นางกําไร  

แกงสันเทียะ 

3,500.-บาท 

นางกําไร  

แกงสันเทียะ 

3,500.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี60/2564 

วันท่ี 2 มิ.ย.2564 

2. จางเหมาบริการพนักงาน

ขับรถบรรทุกน้ํา 

30,780.-บาท 30,780.-บาท เฉพาะเจาะจง นายนิวัติ  ธนะศร ี

45,000.-บาท 

นายนิวัติ   

ธนะศรี 

45,000.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 61/2564 

วันท่ี 4 มิ.ย.2564 

3. จางทําปายไวนิล โครงการ

ทองถ่ินอาสาปลูกปาเฉลิม

พระเกียรติ 

900.-บาท 900.-บาท เฉพาะเจาะจง รานโฮมอิงคเจ็ท 

900.-บาท 

รานโฮมอิงคเจ็ท 

900.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 62/2564 

เลขท่ี 4 มิ.ย.2564 

4. จางถายเอกสาร

ประกอบการประชุมสภาฯ

สมัยสามัญสมัยท่ี 2/2564 

4,469.-บาท 4,469.-บาท เฉพาะเจาะจง รานสมพลกอปป 

4,469.-บาท 

รานสมพล 

กอปป 

4,469.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี63/2564 

วันท่ี 8 มิ.ย.2564 

 

 



 

 

 

 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

5. ซ้ืออาหารเสริม (นม) ยู เอช 

ที ใหกับ ศพด. และ

โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีตําบล

บานกอก 

80,472.-บาท 80,472.-บาท เฉพาะเจาะจง สกรณการเกษตร 

สีค้ิว  

80,472.-บาท 

สหกรณ

การเกษตรสีค้ิว 

80,472.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี37/2564 

วันท่ี 8 มิ.ย.2564 

6. ซ้ือน้ําแข็งน้ําดื่มโครงการ

ทองถ่ินอาสาปลูกปาเฉลิม

พระเกียรติ ประจําป 2564  

850.-บาท 850.-บาท เฉพาะเจาะจง รานยุทธพงษ 

ธนโชติ  

850.-บาท 

รานยุทธพงษ 

ธนโชติ  

850.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 38/2564 

วันท่ี 8 มิ.ย.2564 

7. ซ้ือธงสัญลักษณ สท. 1,500.-บาท 1,500.-บาท เฉพาะเจาะจง รานเจริญคอมเทค 

2018 

1,500.-บาท 

รานเจริญคอม

เทค 

2018 

1,500.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 39/2564  

วันท่ี 8 มิ.ย.2565 

8. ซ้ือกระดาษ A4 13,500.-บาท 13,500.-บาท เฉพาะเจาะจง รานเจริญคอมเทค 

2018 

13,500.-บาท 

 

รานเจริญคอม

เทค 

2018 

13,500.บาท 

 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 40/2564  

วันท่ี 8 มิ.ย.2564 



 

 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

9. จางถายเอกสารและจัดทํา

รูปเลมแผนพัฒนาเพ่ิมเติม

และเปลี่ยนแปลง 

9,030.-บาท 9,030.-บาท เฉพาะเจาะจง รานสมพลกอปป 

9,030.-บาท 

รานสมพลกอป

ป 

9,030.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 64/2564 

วันท่ี 9 มิ.ย.2564 

10. จางเหมาประกอบอาหาร 

อาหารวางและเครื่องดื่ม 

ประชุมสภา สมัยท่ี 

2/2564 ครั้งท่ี 2  

3,750.-บาท 3,750.-บาท เฉพาะเจาะจง นางกุหลาบ  

ทุมสะทาน 

3,750.-บาท 

นางกุหลาบ  

ทุมสะทาน 

3,750.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 65/2564 

10 มิ.ย.2564 

11. ซ้ือเวชภัณฑเคมีภัณฑ

โครงการปองกันและ

ควบคุมโรคไขเลือดออก 

127,800.-บาท 127,800.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ทอง

เจริญรุงเรือง 

(1998) 

127,800.-บาท 

หจก.ทอง

เจริญรุงเรือง 

(1998) 

127,800.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 41/2564  

วันท่ี 10 มิ.ย.2564 

12. ซ้ืออาหารเสริม (นม) ยู เอช 

ที ใหกับโรงเรียนในเขต

พ้ืนท่ีตําบลบานกอก 

52,925.76.-บาท 52,925.76.-

บาท 

เฉพาะเจาะจง บ.กาวแรก แดรี่ 

จํากัด 

52,925.76.-บาท 

บ.กาวแรก แดรี่ 

จํากัด 

52,925.76.-

บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 42/2564  

วันท่ี 11 มิ.ย.2564 

 

 

 



 

 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

13. ซ้ืออาหารเสริม (นม) ยู เอช 

ที ใหกับ ศพด.ในเขตพ้ืนท่ี

ตําบลบานกอก 

13,794.48.-บาท 13,794.48.-

บาท 

เฉพาะเจาะจง บ.กาวแรก แดรี่ 

จํากัด 

13,794.48.-บาท 

บ.กาวแรก แดรี่ 

จํากัด 

13,794.48.-

บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 43/2564  

วันท่ี 11 มิ.ย.2564 

14. ซ้ืออาหารเสริม(นม) ยู เอช 

ที ใหกับโรงเรียน ในเขต

พ้ืนท่ีตําบลบานกอก 

32,162.98.-บาท 32,162.98.-

บาท 

เฉพาะเจาะจง บ.กาวแรก แดรี่ 

จํากัด 

32,162.98-บาท 

บ.กาวแรก แดรี่ 

จํากัด 

32,162.98-

บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 44/2564 

วันท่ี 11 มิ.ย.2564 

15. ซ้ืออาหารเสริม(นม) ยู เอช 

ที ใหกับศพด. ในเขตพ้ืนท่ี

ตําบลบานกอก 

8,297.3.8.-บาท 8,297.38.-บาท เฉพาะเจาะจง บ.กาวแรก แดรี่ 

จํากัด 

8,297.38-บาท 

บ.กาวแรก แดรี่ 

จํากัด 

8,297.38-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 45/2564 

วันท่ี 11 มิ.ย.2564 

16. จางทําปายไวนิลกิจกรรม

ทําความสะอาดและรณรงค

ควบคุมการแพรเชื้อ 

500.-บาท 500.-บาท เฉพาะเจาะจง รานจัตุรัสหนึ่งสาม

อิงคเจท 

500.-บาท 

รานจัตุรัสหนึ่ง

สามอิงคเจท 

500.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 66/2564 

วันท่ี 14 มิ.ย.2564 

17. ซ้ือวัสดุ โครงการกิจกรรม

ทําความสะอาดและรณรงค

โครงการปองกันควบคุม

การแพรเชื้อไวรัสโคโรนา 

4,650.-บาท 4,650.-บาท เฉพาะเจาะจง รานเจริญคอมแทค 

2018   

4,650.-บาท 

รานเจริญคอม

แทค 2018   

4,650.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 46/2564 

วันท่ี 14 มิ.ย.2564 



 

 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

18. จางซอมแซมประตู

สํานักงาน อาคารท่ีทําการ

อบต.บานกอก 

19,000.-บาท 19,000.-บาท เฉพาะเจาะจง นายประมวล   

หนูแกว 

19,000.-บาท 

นายประมวล   

หนูแกว 

19,000.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี67/2564 

วันท่ี 23 มิ.ย.2564 

19. ซ้ือครุภัณฑ (เลื่อยยนต) 6,000.-บาท 6,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานไทยเจริญมอร

เตอร 

6,000.-บาท 

รานไทยเจริญ

มอรเตอร 

6,000.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 47/2564 

วันท่ี 24 มิ.ย.2564 

20. จางซอมรถยนตสวนกลาง 

กข 8051 ชัยภูมิ 

6,460.-บาท 6,460.-บาท เฉพาะเจาะจง อูวรวิทยการชาง 

6,460.-บาท 

อูวรวิทยการ

ชาง 

6,460.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 68/2564 

วันท่ี 24 มิ.ย.2564 

21. จางเหมากําจัด/ขนขยะมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขต

พ้ืนท่ีตําบลบานกอก 

67,410.-บาท 67,410.-บาท เฉพาะเจาะจง รานทวีรัตน

พลาสติก 

67,410.-บาท 

รานทวีรัตน

พลาสติก 

67,410.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 69/2564 

วันท่ี 30 มิ.ย.2564 

22. จางทําปายโครงการ

เสริมสรางความรูดานการ

ปองกันและตอตานการ

ทุจริต กิจกรรมทําความดี

ตามรอยพอสานตอ

กิจกรรมเพ่ือสังคม 

200.-บาท 200.-บาท เฉพาะเจาะจง รานจัตุรัสหนึ่งสาม

อิงคเจท 

200.-บาท 

รานจัตุรัสหนึ่ง

สามอิงคเจท 

200.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี70/2564 

วันท่ี 30 มิ.ย.2564 



 

 

 

 

ลําดับ

ท่ี 

 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง 

 

 

 

วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

 

 

ราคากลาง 

 

 

 

วิธีซ้ือ/จาง 

 

 

 

ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

23. ซ้ืออาหารเสริม(นม) ยู เอช 

ที ใหกับโรงเรียน ในเขต

พ้ืนท่ีตําบลบานกอก 

185,208.88 

บาท 

185,208.88 

บาท 

เฉพาะเจาะจง บ.กาวแรก แดรี่ 

จํากัด 

185,208.88   

บาท 

บ.กาวแรก แดรี่ 

จํากัด 

185,208.88

บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 54/2564 

วันท่ี 30 มิ.ย.2564 

24. ซ้ืออาหารเสริม(นม) ยู เอช 

ที ใหกับศพด. ในเขตพ้ืนท่ี

ตําบลบานกอก 

48,484บาท 4,8484.-บาท เฉพาะเจาะจง บ.กาวแรก แดรี่ 

จํากัด 

48,484.-บาท 

บ.กาวแรก แดรี่ 

จํากัด 

48,484.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 55/2564 

วันท่ี 30 มิ.ย.2564 

25. ซ้ืออาหารเสริม (นม) ยู เอช

ที ขนาด 200 ซีซี/กลอง 

ใหกับโรงเรียนบานสระ

สี่เหลี่ยม ประจําภาคเรียนท่ี 

1/2564  (เพ่ิมเติม) 

430.10.-บาท 430.10.-บาท เฉพาะเจาะจง บ.กาวแรก แดรี่ 

จํากัด 

430.10.-บาท 

บ.กาวแรก แดรี่ 

จํากัด 

430.10.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 56/2564 

วันท่ี 12 มิ.ย.2564 

 

 


