
แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซ้ือ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2564   

ประจําเดือน ธันวาคม  2563 

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. ซ้ือเครื่องทองนอย 1,600.-บาท 1,600.-บาท เฉพาะเจาะจง รานเจริญคอมเทค 

2018  

1,600.-บาท 

รานเจริญคอม

เทค 2018  

1,600.-บาท 

ราคาตาม

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 10/2564  

วันท่ี 16 ธ.ค.2563 

2. ซ้ือ DLTV  ศพด.บานทุง

สวางพัฒนา 

30,500.-บาท 30,500.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท สจ.ชองแค

ยนต 1997 

ประเทศไทย จํากัด 

30,500.-บาท 

บริษัท สจ.ชอง

แคยนต 1997 

ประเทศไทย 

จํากัด 

30,500.-บาท 

ราคา

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 11/2564 

วันท่ี 23 ธ.ค.2563 

3. ซ้ือชุดไฟประดับและปลั๊ก

พวงสนาม อบต.บานกอก 

7,300.-บาท 7,300.-บาท เฉพาะเจาะจง รานเจริญคอมเทค 

2018  

7,300.-บาท 

รานเจริญคอม

เทค 2018  

7,300.-บาท 

ราคา

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี12/2564 

วันท่ี28 ธ.ค.2563 

4. ซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอ

ลื่น 

11,545.-บาท 11,545.-บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร

จัตุรัสจํากัด 

11,545.-บาท 

สหกรณ

การเกษตร

จัตุรัสจํากัด 

11,545.-บาท 

ราคา

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

วันท่ี1- 31ธ.ค.

2564 

 



 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดจาง ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2564   

ประจําเดือน ธันวาคม  2563 

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. จางทําปายพระบรมฉายา

ลักษณพรอมโครงไม 

900.-บาท 900.-บาท เฉพาะเจาะจง รานหนองบัวใหญ

การพิมพ 

900.-บาท 

รานหนองบัว

ใหญการพิมพ 

900.-บาท 

ราคา

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 30/2564 

วันท่ี 3 ธ.ค.2563 

2. จางถายเอกสารแผนพัฒนา

ทองถ่ิน 2561 – 2565 

เพ่ิมเติมครั้งท่ี 5 พ.ศ.2563 

พรอมเย็บเลม 

2,720.-บาท 2,720.-บาท เฉพาะเจาะจง รานสมพลกอปป  

2,720.-บาท 

รานสมพลกอป

ป  

2,720.-บาท 

ราคา

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 31/2561 

วันท่ี 3 ธ.ค.2563 

3. จางทําปายโครงการจัดตั้ง

ศูนยรายงานสถาการจรจร

และอยูเวรยามชวงเทศกาล

ปใหม 

500.-บาท 500.-บาท เฉพาะเจาะจง รานจัตุรัสอิงคเจท 

500.-บาท 

รานจัตุรัสอิงค

เจท 500 -บาท 

ราคา

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 32/2564 

วันท่ี 22 ธ.ค.2563 

4. จางถายเอกสาร

ประกอบการประชุมสภา 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 4/2563 

ครั้งท่ี 1 

1,517.-บาท 1,517.-บาท เฉพาะเจาะจง รานสมพลกอปป 

1,517.-บาท 

 

รานสมพลกอป

ป 

1,517.-บาท 

ราคา

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 33/2564 

วันท่ี 22 ธ.ค.2563 



 

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. จางประกอบอาหารและ

เครื่องดื่มสําหรับผูเขารวม

ประชุมสภาสมัยท่ี 4/2563 

3,750.-บาท 3,750.-บาท เฉพาะเจาะจง นางกุหลาบ 

ทุมสะทาน 

3,750.-บาท 

นางกุหลาบ 

ทุมสะทาน 

3,750.-บาท 

ราคา

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 34/2564 

วันท่ี 22 ธ.ค.2564 

6. จางโครงการกอสรางถนน 

คสล.สายบานดานรีสอรท– 

สามแยกมัสยิด (ชวง

สุดทาย) บานกอก หมูท่ี 2 

430,000.-บาท 431,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เตียเหลี่ยงก่ี 

430,000.-บาท 

หจก.เตียเหลี่ยง

ก่ี 

430,000.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 1/2564  

วันท่ี 24 ธ.ค.2563 

7. จางโครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

หนองหมาใน ลําหวยนอย 

(ชวงท่ี 1) บานโนนทอง   

หมูท่ี 11  

480,000.-บาท 482,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เตียเหลี่ยงก่ี 

480,000.-บาท 

 

หจก.เตียเหลี่ยง

ก่ี 

480,000.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 2/2564 

วันท่ี24 ธ.ค.2563 

8. โครงการซอมแซมถนน

ลูกรังภายในหมูบาน หมูท่ี7 

บานสระสี่เหลี่ยม  

173,200.-บาท 173,200.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.พงษทวึคูณ 

173,200.-บาท 

หจก.พงษ

ทวีคูณ 

173,200.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 3/2564 

วันท่ี 28 ธ.ค.2563 

 

 

 



 

 

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

ลูกรังสายสระสี่เหลี่ยม   

หมูท่ี  14  บานสระ

สี่เหลี่ยม 

110,000.-บาท 110,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.พงษทวึคูณ 

110,000.-บาท 

หจก.พงษทวึ

คูณ 

110,000.-บาท 

ราคา

ทองตลาด 

ราคาต่ําสุด 

เลขท่ี 4/2564 

วันท่ี 28 ธ.ค.2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


