
 

สรุปผลการจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ประจําเดือน กันยายน 2564 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

1. จางทําปายประชาสัมพันธ

การจัดตั้งสถานท่ีควบคุม

เพ่ือสังเกตุอาการเริ่มปวย  

2,550.-บาท 2,550.-บาท เฉพาะเจาะจง รานจัตุรัสหนึ่งสาม

อิงคเจท 

2,550.-บาท 

รานจัตุรัสหนึ่งสาม

อิงคเจท 

2,550.-บาท 

ราคา

ต่ําสุด 

เลขท่ี 86/2564  

วันท่ี 2 ก.ย.2564 

2. จางถายเอกสารขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

ประจาํป  พ.ศ.2565 

16,510.-บาท 16,510.-บาท เฉพาะเจาะจง รานสมพลกอปป 

16,510.-บาท 

รานสมพลกอปป 

16,510.-บาท 

ราคา

ต่ําสุด 

เลขท่ี87/2564 

วันท่ี 9 ก.ย.2564 

3. ซ้ือวัสดุสํานักงาน 26,960-บาท 26,960.-บาท เฉพาะเจาะจง ราน ราชา โอ เอ 

26,960.-บาท 

ราน ราชา โอ เอ 

26,960.-บาท 

ราคา

ต่ําสุด 

เลขท่ี 65/2564 

วันท่ี 9 ก.ย.2564 

4. ซ้ือหมึกปริ้นเตอร 22,000.-บาท 22,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานราชา โอ เอ 

22,000.-บาท 

รานราชา โอ เอ 

22,000.-บาท 

ราคา

ต่ําสุด 

เลขท่ี 66/2564 

วันท่ี 9 ก.ย.2564 

5. ซ้ือครุภัณฑสํารวจกองชาง 38,400.-บาท 38,400.-บาท เฉพาะเจาะจง รานครึ่งราคาคาไม 

38,400.-บาท 

รานครึ่งราคาคาไม 

38,400.-บาท 

ราคา

ต่ําสุด 

เลขท่ี 67/2564 

วันท่ี 9ก.ย.2564 

6. ซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร

สําหรับงานประมวลผลแบบ

ท่ี 1 กองชาง 

22,000.-บาท 22,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานราชา โอ เอ 

22,000.-บาท 

รานราชา โอ เอ 

22,000.-บาท 

ราคา

ต่ําสุด 

เลขท่ี68/2564 

วันท่ี 17 ก.ย.2564 



 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือ 

หรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

7. จางซอมแซมชุดอุปกรณสื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

DLTV  ศพด.บานโนนทอง 

2,000.-บาท 2,000.-บาท เฉพาะเจาะจง นางสมภาร  

สุขจํานง 

2,000.-บาท 

นางสมภาร  

สุขจํานง 

2,000.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี88/2564 

วันท่ี 17 ก.ย.2564 

8. จางเปลี่ยนสวิทซเปด – ปด 

แอรรถยนตสวนกลาง 

ทะเบียน กข 8051 ชัยภูมิ 

2,200.-บาท 2,200.-บาท เฉพาะเจาะจง อูวรวิทยการชาง 

2,200.-บาท 

อูวรวิทยการชาง 

2,200.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 89/2564 

วันท่ี 17 ก.ย.2564 

9. จางทําปายไวนิล

ประชาสัมพันธแจงเตือนน้ํา

ทวมขัง ถนนโปรดใชความ

ระมัดระวัง  

300.-บาท 300.-บาท เฉพาะเจาะจง รานจัตุรัสหนึ่งสาม

องคเจท 

300.-บาท 

รานจัตุรัสหนึ่ง

สามองคเจท 

300.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 90/2564 

วันท่ี 17 ก.ย.2564 

10. จางถายเอกสารราง

แผนพัฒนาทองถ่ิน 

 พ.ศ.2566-2570 

4,374.-บาท 4,374.-บาท เฉพาะเจาะจง รานสมพลกอปป 

4,374.-บาท 

รานสมพลกอปป 

4,374.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 91/2564 

วันท่ี17 ก.ย.2564 

11. จางถายเอกสาร

ประกอบการประชุมสภาฯ

สมัยสามัญสมัยท่ี 1  

ครั้งท่ี 1/2564 

7,160.-บาท 7,160.-บาท เฉพาะเจาะจง รานสมพลกอปป 

7,160.-บาท 

รานสมพลกอปป 

7,160.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี92/2564 

วันท่ี 20 ก.ย.2564 

 
 

 



 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือ 

หรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

12. จางซอมเครื่องปรับอากาศ

หมายเลข420-44-0001, 

420-60-0021 

420-60-00024 

420-59-0019,420-44-0006 

8,200.-บาท 8,200.-บาท เฉพาะเจาะจง รานฟาใส แอรบาน 

8,200.-บาท 

รานฟาใส 

แอรบาน 

8,200.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี93/2564 

วันท่ี  27 ก.ย.

2564 

13. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง

ภายในหมูบาน บานดงผาสุก  

หมูท่ี 16 ตําบลบานกอก 

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

จํานวน 4 สาย 

60,000.-บาท 60,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สหเพ่ิมพูน

กอสราง 

60,000.-บาท 

หจก.สหเพ่ิมพูน

กอสราง 

60,000.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี47/2564 

วันท่ี 29 ก.ย.2564 

14. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง

ภายในหมูบาน บานหนองไผ 

หมูท่ี 15 สายทุงสวาง – 

หนองไผ ตําบลบานกอก  

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

16,000.-บาท  16,000.-บาท  เฉพาะเจาะจง หจก.สหเพ่ิมพูน

กอสราง 

16,000.-บาท 

หจก.สหเพ่ิมพูน

กอสราง 

16,000.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 48/2564 

วันท่ี 27 ก.ย.2564 

15. โครงการซอมแซมถนนภายใน

หมูบานบานสระสี่เหลี่ยม หมู

ท่ี 14 ตําบลบานกอก อําเภอ

จัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 

58,000.-บาท 58,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.พงษทวีคูณ 

58,000.-บาท 

หจก.พงษทวีคูณ 

58,000.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 49/2564 

วันท่ี 27 ก.ย.2564 

 


