
 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซ้ือ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2564   

ประจําเดือน กุมภาพันธ  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. ซ้ือตรายาง 3,510.-บาท 3,,510.-บาท เฉพาะเจาะจง รานตูบล็อกตรายาง

3,510.-บาท 

รานตูบล็อกตรา

ยาง3,510.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด

ราคาต่ําสุด 

 

เลขท่ี14/2564 

วันท่ี 2 ก.พ.2564 

2. ซ้ือวัสดุสํานักงาน  900.-บาท 900.-บาท เฉพาะเจาะจง รานหนองบัวใหญ

การพิมพ 

900.-บาท 

รานหนองบัว

ใหญการพิมพ 

900.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี15/2564 

วันท่ี 17 ก.พ.2564 

3. ซ้ือกระดาษ AA 13,500.-บาท 13,500-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัทชัยภูมิกอปป 

แอนด เซอรวิส 

จํากัด 

13,500.-บาท 

บริษัทชัยภูมิ

กอปป แอนด 

เซอรวิส จํากัด 

13,500.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด

ราคาต่ําสุด 

 

เลขท่ี16/2564 

วันท่ี 25 ก.พ.2564 

4. ซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอ

ลื่น 

10,240.-บาท 10,240.-บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร

จัตุรัส จํากัด 

10,240.-บาท 

สหกรณ

การเกษตร

จัตุรัส จํากัด 

10,240.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด  

ราคาต่ําสุด 

วันท่ี 1-28 ก.พ. 

2564 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดจาง ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2564   

ประจําเดือน กุมภาพันธ  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. จางทําปายไวนิล 1,600.-บาท 1,600.-บาท เฉพาะเจาะจง รานจัตุรัสอิงคเจท 

1,600.-บาท 

รานจัตุรัสอิงค

เจท 

1,600.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 41/2564 

วันท่ี2 ก.พ.2564 

2. จางเปลี่ยนยางรถยนต กข 

8051 ชัยภูมิ 

11,200.-บาท 11,200.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัทสําราญการ

ยาง (ชัยภูมิ) 

11,200.-บาท 

บริษัทสําราญ

การยาง (ชัยภูมิ) 

11,200.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 42/2564 

วันท่ี 2 ก.พ.2564 

3. จางถายเอกสารประชุมสภา

สมัยสามัญสมัยท่ี 1/2564 

ครั้งท่ี 1 

2,788.-บาท 2,788.-บาท เฉพาะเจาะจง รานสมพลกอปป 

2,788.-บาท 

รานสมพล 

กอปป 2,788.-

บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 43/2564 

วันท่ี 4 ก.พ.2564 

4. จางเหมาประกอบอาหาร

ประชุมสภาฯ 

3,750.-บาท 3,750.-บาท เฉพาะเจาะจง นางมาลี  ศรีสวัสดิ ์

3,750.-บาท 

นางมาลี 

 ศรีสวัสดิ์ 

3,750.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 44/2564 

วันท่ี 4 ก.พ.2564 

5. จางซอมรถอีแตนทะเบียน 

ฆข 5460 ชัยภูมิ 

26,620.-บาท 26,620.-บาท เฉพาะเจาะจง อูวรวิทยการชาง 

26,620.-บาท 

อูวรวิทย 

การชาง 

 26,620.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 45/2564 

วันท่ี 10 ก.พ.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 

6. จางประกอบอาหารวาง 

และเครื่องดื่ม ประชุมการ

ติดตามประเมินประสิทธ

ภาพของอปท. LPA 

1,500.-บาท 1,500.-บาท เฉพาะเจาะจง นางกุหลาบ 

ทุมสะทาน 

1,500.-บาท 

นางกุหลาบ 

ทุมสะทาน 

1,500.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 46/2564 

วันท่ี23 ก.พ.2564 

7. โครงการซอมแซมถนนสาย

ทางเชื่อมโนนทอง – ทา

ชาง หนาวัดเจริญศรีสุข  

บานโนนทอง หมูท่ี 3 

18,000.-บาท 18,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.พงษทวีคูณ 

18,000.-บาท 

หจก.พงษ

ทวีคูณ 

18,000.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 20/2564 

วันท่ี 9 ก.พ.2564 

8. โครงการซอมแซมถนนสาย

บานนายพินิจ ชํานาญกุล 

บานหลุบง้ิว หมูท่ี 5 

15,000.-บาท 15,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.พงษทวีคูณ 

15,000.-บาท 

หจก.พงษ

ทวีคูณ 

15,000.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 21/2564 

วันท่ี 9 ก.พ.2564 

9. โครงการซอมแซมถนนสาย

บานนายสมพงษ– บานนาย

บุญ บุตรแสน บานโนน

สะอาด  หมูท่ี 8 

17,000.-บาท 17,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.พงษทวีคูณ 

17,000.-บาท 

หจก.พงษ

ทวีคูณ 

17,000.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 22/2564 

วันท่ี 9 ก.พ.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 

10. โครงการซอมแซมถนนสาย

บานโนนทอง – บานตลาด 

บานโนนทอง  หมูท่ี 11 

9,000.-บาท 9,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.พงษทวีคูณ 

9,000.-บาท 

หจก.พงษ

ทวีคูณ 

9,000.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 23/2564 

วันท่ี 9 ก.พ.2564 

11. โครงการซอมแซมถนนสาย

หนาโรงพริกเกาบานกอก 

หมูท่ี 12  

44,000.-บาท 44,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.พงษทวีคูณ 

44,000.-บาท 

หจก.พงษ

ทวีคูณ 

44,000.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 24/2564 

วันท่ี 9 ก.พ.2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


