
 

 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซ้ือ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2564   

ประจําเดือน มกราคม  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. คาวัสดุอุปกรณ ตาม

โครงการกิจกรรม 5 ส. 

6,595.-บาท 6,595.-บาท เฉพาะเจาะจง รานเจริญคอมเทค 

2018  

6,595.-บาท 

รานเจริญคอม

เทค 2018  

6,595.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 13/2564 

วันท่ี 25 ม.ค.2564 

2. ซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอ

ลื่น 

13,430.-บาท 13,430.-บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร

จัตุรัส จํากัด 

13,450.-บาท 

สหกรณ

การเกษตร

จัตุรัส จํากัด 

13,450.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด  

ราคาต่ําสุด 

วันท่ี 1-31 ม.ค. 

2564 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดจาง ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2564   

ประจําเดือน มกราคม  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. จางเหมาทําความสะอาด

สํานักงานองคการบริหาร

สวนตําบลบานกอก 

81,000.-บาท 81,000.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.พรทิพย  

 กลิ่นหนู 

81,000.-บาท 

น.ส.พรทิพย  

 กลิ่นหนู 

81,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด

ราคาต่ําสุด 

 

เลขท่ี35/2564 

วันท่ี 4 ม.ค.2564 

2. จางซอมรถยนตสวนกลาง 

กข.8051 ชัยภูมิ 

1,810.บาท 1,810.-บาท เฉพาะเจาะจง อูวรวิทยการชาง 

1,810.-บาท 

อูวรวิทยการ

ชาง 

1,810.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด

ราคาต่ําสุด 

 

เลขท่ี 36/2564 

วันท่ี 18 ม.ค.2564 

3. จางซอมรถบรรทุกขยะ

ทะเบียน ฆข 5460 ชัยภูมิ 

4,820.-บาท 4,820.-บาท เฉพาะเจาะจง อูวรวิทยการชาง 

4,820.-บาท 

 

อูวรวิทยการ

ชาง 

4,820.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 37/2564 

วันท่ี18 ม.ค.2564 

4. จางซอมรถบรรทุกน้ํา บบ 

2716 ชัยภูมิ 

41,000.-บาท 41,000.-บาท เฉพาะเจาะจง อูวรวิทยการชาง 

41,000.-บาท 

อูวรวิทยการ

ชาง 

41,000.-บาท 

 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 38/2564 

วันท่ี 18 ม.ค.2564 

 



 

 

แบบ สขร.1 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

5. จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร

กองคลัง อบต.บานกอก 

3,000.-บาท 3,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานไอทีเน็ต 

3,000.-บาท 

รานไอทีเน็ต 

3,000.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี39/2564  

วันท่ี20 ม.ค.2564 

6. จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร

สํานักปลัด 

1,500.-บาท 1,500.-บาท เฉพาะเจาะจง รานไอทีเน็ต 

1,500.-บาท 

รานไอทีเน็ต 

1,500.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 40/2564 

วันท่ี 20 ม.ค.2564 

7. จางโครงการซอมแซมถนน

ลูกรังสายบานทุงสวาง

พัฒนา หมูท่ี 9 

151,800.-บาท 151,800.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สหเพ่ิมพูน 

151,800.-บาท 

หจก.สหเพ่ิมพูน 

151,800.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 5/2564 

วันท่ี 6 ม.ค.2564 

8. โครงการซอมแซมถนน

ลูกรังภายในหมูบานและ

ระหวางหมูบาน บานหนอง

ไผ หมูท่ี 15 

146,700.-บาท 146,700.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สหเพ่ิมพูน 

146,700.-บาท 

 

หจก.สหเพ่ิมพูน 

146,700.-บาท 

 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 6/2564  

วันท่ี 6 ม.ค.2564 

 

 

 



 

แบบ สขร.1 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

9. โครงการซอมแซมถนน

ลูกรังภายในหมูบานและ

ระหวางหมูบาน บานดง

ผาสุข หมูท่ี 16 

207,000.-บาท 207,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สหเพ่ิมพูน 

207,000.-บาท 

 

หจก.สหเพ่ิมพูน 

207,000.-บาท 

 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 7/2564  

วันท่ี 6 ม.ค.2564 

10 โครงการซอมแซมถนน

ลูกรังภายในหมูบานและ

ระหวางหมูบาน  บานโนน

สะอาด หมูท่ี 8 

93,000.-บาท 93,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สหเพ่ิมพูน 

93,000.-บาท 

 

หจก.สหเพ่ิมพูน 

93,000.-บาท 

 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 8/2564  

วันท่ี 19 ม.ค.2564 

11. โครงการซอมแซมถนน

ลูกรังภายในหมูบานและ

ระหวางหมูบาน  

 บานหลุบง้ิว หมูท่ี 5 

130,900.-บาท 139,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สหเพ่ิมพูน 

139,000.-บาท 

 

หจก.สหเพ่ิมพูน 

139,000.-บาท 

 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 9/2564  

วันท่ี 19 ม.ค.2564 

12. โครงการซอมแซมถนน

ลูกรังภายในหมูบานและ

ระหวางหมูบาน  บานกอก 

หมูท่ี 12 

51,000.-บาท 51,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สหเพ่ิมพูน 

51,000.-บาท 

 

หจก.สหเพ่ิมพูน 

51,000.-บาท 

 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 10/2564  

วันท่ี 19 ม.ค.2564 

 

 



 

แบบ สขร.1 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

13. โครงการซอมแซมถนน

ลูกรังภายในหมูบานและ

ระหวางหมูบาน  บาน

มะเกลือ หมูท่ี 6 

132,000.-บาท 132,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานทรัพยเพ่ิมพูน 

132,000.-บาท 

 

รานทรัพย

เพ่ิมพูน

132,000.-บาท 

 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 11/2564  

วันท่ี 19 ม.ค.2564 

14. โครงการซอมแซมถนน

ลูกรังภายในหมูบานและ

ระหวางหมูบาน  บาน

สําโรงทุง หมูท่ี 4 

111,000.-บาท 111,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานทรัพยเพ่ิมพูน

111,000.-บาท 

 

รานทรัพย

เพ่ิมพูน

111,000.-บาท 

 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 12/2564  

วันท่ี 19 ม.ค.2564 

15. โครงการซอมแซมถนน

ลูกรังสายสามแยก

สาธารณะ – หวยบงบา 

บานโนนทอง หมูท่ี 3 

91,000.-บาท 91,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สหเพ่ิมพูน 

91,000.-บาท 

 

รานทรัพย

เพ่ิมพูน

91,000.-บาท 

 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 13/2564  

วันท่ี 19 ม.ค.2564 

16. โครงการซอมแซมถนน

ลูกรังภายในหมูบานและ

ระหวางหมูบาน  บานกอก 

หมูท่ี 1 

54,000.-บาท 54,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.พงษทวีคูณ

54,000.-บาท 

 

หจก.พงษ

ทวีคูณ 

54,000.-บาท 

 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 14/2564  

วันท่ี 21 ม.ค.2564 

 

 



 

 

แบบ สขร.1 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

17. โครงการซอมแซมถนน

ลูกรังภายในหมูบานสาย 

บานกอก – ไรกอวิเศษ 

บานกอก  หมูท่ี 2 

27,000.-บาท 27,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.พงษทวีคูณ

27,000.-บาท 

 

หจก.พงษ

ทวีคูณ 

27,000.-บาท 

 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 15/2564  

วันท่ี 21 ม.ค.2564 

18. โครงการซอมแซมถนน

ลูกรังภายในหมูบาน 

 บานคงคาลอม  หมูท่ี 10 

109,000.-บาท 109,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.พงษทวีคูณ

109,000.-บาท 

 

หจก.พงษ

ทวีคูณ 

109,000.-บาท 

 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 16/2564  

วันท่ี 21 ม.ค.2564 

19. โครงการซอมแซมถนน

ลูกรังภายในหมูบาน  บาน

โนนทอง  หมูท่ี 11 

123,000.-บาท 123,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานทรัพยเพ่ิมพูน

123,000.-บาท 

 

รานทรัพย

เพ่ิมพูน 

123,000.-บาท 

 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 17/2564  

วันท่ี 26 ม.ค.2564 

 

 

 

 



 

 

แบบ สขร.1 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

20. โครงการซอมแซมถนน

ลูกรังภายในหมูบาน  บาน

มะเกลือ   หมูท่ี 13 

292,000.-บาท 292,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานทรัพยเพ่ิมพูน

292,000.-บาท 

 

รานทรัพย

เพ่ิมพูน 

292,000.-บาท 

 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 18/2564  

วันท่ี 26 ม.ค.2564 

21. โครงการซอมแซมถนน

ลูกรังภายในหมูบาน  บาน

โนนทอง  หมูท่ี 17 

45,,000.-บาท 45,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานทรัพยเพ่ิมพูน

45,000.-บาท 

 

รานทรัพย

เพ่ิมพูน 

45,000.-บาท 

 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 19/2564  

วันท่ี 26 ม.ค.2564 

 

 

 

 

 

 

 

 


