
 

สรุปผลการจัดจาง ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2565 

ประจําเดือนกุมภาพันธ  2565 องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซ้ือหรือจาง 

1. ซ้ือหมึกเครื่องถายเอกสาร  

ADV  CANON 

38,000.-บาท 38,000.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัทชัยภูมิกอปป

แอนด เซอรวิส จํากัด 

38,000.-บาท 

บริษัทชัยภูมิกอปป

แอนด เซอรวิส 

จํากัด 

38,000.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี36/2565 

วันท่ี 8 ก.พ.2565 

2. ซ้ือวัสดุสํานักงานกอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

7,770.-บาท 7,770.-บาท เฉพาะเจาะจง ราน ราชา โอ เอ 

7,770.-บาท 

ราน ราชา โอ เอ 

7,770.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี37/2565 

วันท่ี 8 ก.พ.2565 

3. จางถายเอกสารประชุม 

สภาฯ 

2,674.-บาท 2,674.-บาท เฉพาะเจาะจง รานสมพลกอปป 

2,674.-บาท 

รานสมพลกอปป 

2,674.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 28/2565  

วันท่ี 8 ก.พ.2565 

4. ซ้ือวัสดุกอสราง  

อบต.บานกอก 

13,596.-บาท 13,596.-บาท เฉพาะเจาะจง รานหนองบัวใหญ

พานิช 

13,596.-บาท 

รานหนองบัวใหญ

พานิช 

13,596.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 38/2565 

วันท่ี 10 ก.พ.2565 

 

 



 

 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซ้ือหรือจาง 

5. จางทําปายประกาศสถานท่ี

เก็บรักษาไม ตามแนวทาง

พัฒนาแหลงทองเท่ียวทุง

บัวแดง 

10,540.-บาท 10,540..-บาท เฉพาะเจาะจง รานสมพลกอปป 

10,540.-บาท 

รานสมพลกอปป 

10,540.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 29/2565 

วันท่ี 14  ก.พ.2565 

6. ซ้ือวัสดุสํานักงานกองคลัง 

อบต.บานกอก 

10,940.-บาท 10,940.-บาท เฉพาะเจาะจง รานราชา โอ เอ 

10,940.-บาท 

รานราชา โอ เอ 

10,940.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 39/2565 

วันท่ี 15 ก.พ.2565 

7. จางซอมระบบครัทรถยนต

สวนกลาง ทะเบียน กข 

8051 ชย. 

10,400.-บาท 10,400.-บาท เฉพาะเจาะจง อูวรวิทยการชาง 

10,400.-บาท 

อูวรวิทยการชาง 

10,400.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี30/2565  

วันท่ี 18 ก.พ.2565 

8. ซ้ือวัสดุอุปกรณไฟฟา  

กองชาง อบต.บานกอก 

18,700.-บาท 18,700.-บาท เฉพาะเจาะจง รานป.การไฟฟา  

18,700.-บาท 

รานป.การไฟฟา  

18,700.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 40/2565 

วันท่ี 18 ก.พ. 2565 

 

 

 



 

 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซ้ือหรือจาง 

9. ซ้ือวัสดุสํานักงานกองชาง 

อบต.บานกอก 

9,790.-บาท 9,790.-บาท เฉพาะเจาะจง รานราชา โอ เอ 

9,790.-บาท 

รานราชา โอ เอ 

9,790.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 41/2565 

วันท่ี 23 ก.พ.2565 

10. ซ้ือวัสดุสํานักงาน              

กองการศึกษาฯ  

อบต.บานกอก 

9,810.-บาท 9,810.-บาท เฉพาะเจาะจง รานราชา โอ เอ 

9,810.-บาท 

รานราชา โอ เอ 

9,810.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 42/2565 

วันท่ี 23 ก.พ.2565 

11. ซ้ือวัสดุสํานักงานศูนย

พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 3 แหง 

19,965.-บาท 19,965.-บาท เฉพาะเจาะจง รานราชา โอ เอ 

19,960.-บาท 

รานราชา โอ เอ 

19,960.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 43/2565 

วันท่ี 23 ก.พ.2565 

  12. จางเหมาบริการเก็บ /ขน

กําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 

39,015.41.-บาท 39,015.41.-

บาท 

เฉพาะเจาะจง รานทวีรัตนพลาสติก 

44,434.43.-บาท 

รานทวีรัตน

พลาสติก

39,015.41.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 8/2565 

วันท่ี 1 ตุลาคม 

2564 

ประจําเดือน  ก.พ.

2565 

 

 


