
 

สรุปผลการจัดจาง ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2564   

ประจําเดือน สิงหาคม 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. 

 

ซ้ือยาและเวชภัณฑในการ

รักษาโรคลัมปสกิน  

32,080.-บาท 32,080.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ทอง

เจริญรุงเรือง 

32,080.-บาท 

หจก.ทอง

เจริญรุงเรือง 

32,080.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 60/2564 

วันท่ี 3 ส.ค.2564 

2. ซ้ือวัสดุกอสราง 

อบต.บานกอก 

2,831.-บาท 2,831.-บาท เฉพาะเจาะจง รานหนองบัวใหญ

พานิช 

2,831.-บาท 

รานหนองบัวใหญ

พานิช 

2,831.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 61/2564

วันท่ี 3 ส.ค.2564 

3. ซ้ือหมึกพิมพ  

กองการศึกษาฯ 

8,920.-บาท 8,920.-บาท เฉพาะเจาะจง ราน ราชา โอ เอ 

8,920.-บาท 

ราน ราชา โอ เอ 

8,920.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 62/2564 

วันท่ี 3 ส.ค. 2564 

4. ซ้ือวัสดุสํานักงาน กอง

การศึกษาฯ 

30,000.-บาท 30,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานราชา โอ เอ 

30,000.-บาท 

รานราชา โอ เอ 

30,000.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 63/2564 

วันท่ี 3 ส.ค.2564 

5. ซ้ือวัสดุอุปกรณไฟฟา กอง

ชาง อบต.บานกอก 

11,940.-บาท 11,940.-บาท เฉพาะเจาะจง  ราน ป.การไฟฟา 

11,940.-บาท 

ราน ป.การไฟฟา 

11,940.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 64/2564 

วันท่ี  3 ส.ค.2564 

 

 

 



 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือ

จาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

6. จางซอมเครื่องปรับอากาศ 

สนป. 

4,500.-บาท 4,500.-บาท เฉพาะเจาะจง ราน ส. ธนธรณ

แอร เอ็นจิเนียริ่ง 

4,500.-บาท 

ราน ส. ธนธรณ

แอร เอ็นจิเนียริ่ง 

4,500.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี75/2564 

วันท่ี 9 ส.ค.2564 

7. จางถายเอกสารประชุมสภา

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3/2564 

ครั้งท่ี 1 

12,720.-บาท 12,720.-บาท เฉพาะเจาะจง รานสมพลกอปป 

12,720.-บาท 

รานสมพลกอปป 

12,720.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 76/2564 

วันท่ี 9 ส.ค.2564 

8. จางเหมาประกอบอาหาร 

อาหารวางและเครื่องดื่ม 

สําหรับการประชุมสภา 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3/2564  

ครั้งท่ี 1 

3,750.-บาท 3,750.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.กําไร 

แกงสันเทียะ 

3,750.-บาท 

น.ส.กําไร 

แกงสันเทียะ 

3,750.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 77/2564 

วันท่ี 9 ส.ค.2564 

9. จางโครงการถนนลูกรังสาย

ปาชา บานคงคาลอม  

หมูท่ี 10 ตําบลบานกอก 

อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 

397,000บาท 397,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็นบีดี

วิศวกรรม

397,000.-บาท 

 

หจก เอ็นบีดี

วิศวกรรม 

397,000.-บาท 

 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 45/2564 

วันท่ี 9 ส.ฅ.2564 

10. จางถายเอกสาร

ประกอบการประชุมสภา ฯ 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3/2564 

ครั้งท่ี 2 

2,020.-บาท 2,020.-บาท เฉพาะเจาะจง รานสมพลกอปป 

2,020.-บาท 

รานสมพลกอปป 

2,020.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 78/2564 

วันท่ี 16 ส.ค.2564 



 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ 

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือ

จาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

11. จางซอมแซมระบบแอร

รถยนตกูชีพ ทะเบียน นข 

2073 ชัยภูมิ 

6,450.-บาท 6,450.-บาท เฉพาะเจาะจง อูออโต แอร

แอนด เซอรวิส 

6,450.-บาท 

อูออโต แอร

แอนด เซอรวิส 

6,450.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 79/2564 

วันท่ี 16 ส.ค.2564 

12. ซอมเครื่องปรับอากาศ 8,050.-บาท 8,050.-บาท เฉพาะเจาะจง นายอเนก   

จันณรงค 

8,050.-บาท 

นายอเนก   

จันณรงค 

8,050.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 80/2564 

วันท่ี 16 ส.ค.2564 

13. ซอมเครื่องคอมพิวเตอร 

หมายเลข 416 -55-0034 

กองการศึกษาฯ 

7,950.-บาท 7,950.-บาท เฉพาะเจาะจง รานไอ ที เน็ต 

7,950.-บาท 

รานไอ ที เน็ต 

7,950.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 81/2564 

วันท่ี 16 ส.ค.2564 

14. จางซอมเครื่องพิมพ

ทะเบียน 479-63-0028  

ศพด.บานสระสี่เหลี่ยม  

1,450.-บาท 1,450.-บาท เฉพาะเจาะจง รานไอ ที เน็ต 

1,450.-บาท 

รานไอ ที เน็ต 

1,450.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี   82/2564 

วันที 16 ส.ค.2564 

15. จางซอมหลังคาไฟเบอร

กลาสหรือเหล็ก 

32,400.-บาท 34,400.-บาท เฉพาะเจาะจง รานยานยนตออ

โตซาวด 

34,400.-บาท 

รานยานยนตออ

โตซาวด 

34,400.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 83/2564 

วันท่ี 25 ส.ค.2564 

16. จางเปลี่ยนตลับหมึก 

หมายเลข 479-60- 

0016 และ479- 

60-0029 

2,000.-บาท 2,000.-บาท  เฉพาะเจาะจง รานไอ ที เน็ต 

2,000.-บาท 

รานไอ ที เน็ต 

2,000.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 84/2564 

วันท่ี 25 ส.ค.2564 



 

 

 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ 

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือ

จาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

17. จางทําปายประชาสัมพันธ 

การสรางการรับรู ฯ 

300.-บาท 300.-บาท เฉพาะเจาะจง รานจัตุรัสหนึ่ง

สามอิงคเจท 

300.-บาท 

รานจัตุรัสหนึ่ง

สามอิงคเจท 

300.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี  85/2564 

วันท่ี 25 ส.ค.2564 

18. โครงการปรับปรุงแนวทอ

ระบายน้ําคอนกรีตจากบาน

นายอุทร – ถนนลาดยาง 

สายทางหลวงชนบท เลขที 

2170 บานมะเกลือ หมูท่ี 6 

ตําบลบานกอก  

อําเภอจัตุรัส 

จังหวัดชัยภูมิ 

88,000.-บาท 88,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.พงษทวีคูณ 

88,000.-บาท 

หจก.พงษทวีคูณ 

88,000.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 46/2564 

วันท่ี 25 ส.ค.2564 

 

 

 

 


