
 

สรุปผลการจัดจาง ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2565 

ประจําเดือน ตุลาคม  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. จางเหมาบริการทําความ

สะอาดอาคารสถานท่ี

สํานักงานองคการบริหาร

สวนตําบลบานกอก 

126,000.-บาท 126,000.-บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวพรทิพย 

กลิ่นหน ู

126,000.-บาท 

นางสาวพรทิพย 

กลิ่นหน ู

126,000.-บาท 

ราคาต่ําสุด 1/2565 

วันท่ี 1 ตุลาคม 

2564 

2. จางเหมาคนสวน องคการ

บริหารสวนตําบลบานกอก 

54,000.-บาท 54,000.-บาท เฉพาะเจาะจง นายสัณฐิชัย 

วงศคูณ 

54,000.-บาท 

นายสัณฐิชัย 

วงศคูณ 

54,000.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 2/2565 

วันท่ี 1 ตุลาคม 

2564 

 

3. จางเหมาบริการกําจัดขยะ

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

48,600.-บาท 48,600.-บาท เฉพาะเจาะจง นายชํานาญ  

เชียงจัตุรัส 

48,600.-บาท 

นายชํานาญ  

เชียงจัตุรัส 

48,600 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 3/2565 

วันท่ี 1 ตุลาคม 

2564 

 

 

 

 



 

 

 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

4. จางเหมาบริการกําจัดขยะ

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

48,600.-บาท 48,600.-บาท เฉพาะเจาะจง นายม้ิงพึบขุนทด

48,600.-บาท 

นายม้ิงพึบขุน

ทด48,600.-

บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 4/2565 

วันท่ี 1 เมษายน 

2564 

   5. จางเหมาบริการกําจัดขยะ

และสิ่งปฏิกูล 

48,600.-บาท 48,600.-บาท เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  รุจาคม 

48,600.-บาท 

นายสุชาติ   

รุจาคม 

48,600.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 5/2565 

วันท่ี 1 ตุลาคม 

2564 

 

6. จางเหมาบริการกําจัดขยะ

และสิ่งปฎิกูลมูลฝอย ราย

นายนิวัติ  ธนะศรี 

48,600.-บาท 48,600.-บาท เฉพาะเจาะจง นายนิวัติ  ธนะศร ี

48,600.-บาท 

นายนิวัติ  

ธนะศรี 

48,600.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 6/2565 

วันท่ี  1 ตุลาคม 

2564 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือ

จาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

7. จางเหมาบริการกําจัดขยะ

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

48,600.-บาท 48,600.-บาท เฉพาะเจาะจง นายจํารัส   

ถอยวิลัย 

48,600.-บาท 

นายจํารัส   

ถอยวิลัย 

48,600.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 7/2565 

วันท่ี 1 ตุลาคม 

2564 

 

   8. จางเหมาบริการเก็บ /ขน

กําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 

44,434.43.-บาท 44,434.43.-

บาท 

เฉพาะเจาะจง รานทวีรัตน

พลาสติก 

44,434.43.-บาท 

รานทวีรัตน

พลาสติก

44,434.43.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 8/2565 

วันท่ี 1 ตุลาคม 

2564 

 

9. คาถายเอกสารคูมือ

ปฎิบัติงานผูอํานวยการการ

เลือกตั้งประจํา  

อบต.บานกอก 

2,600.-บาท 2,600.-บาท เฉพาะเจาะจง รานสมพลกอปป 

2,600.-บาท 

รานสมพลกอปป 

2,600.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 9/2565 

วันท่ี  7 ตุลาคม 

2564 

 

 

 

 



 

 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ 

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือ

จาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

11. ซ่ือวัสดุอุปกรณตาม

โครงการเลือกตั้งนายก, 

สมาชิก อบต.  

16,628.-บาท 16,628.-บาท เฉพาะเจาะจง รานจิตราภัณฑ 

16,628.-บาท 

รานจิตราภัณฑ 

16,628.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 1/2565 

วันท่ี 7 ต.ค.2565 

11. ถายเอกสารแผนพัฒนา

ทองถ่ิน พ.ศ.2566 -2570 

8,550.-บาท 8,5650.-บาท เฉพาะเจาะจง รานสมพลกอปป 

8,550.-บาท 

รานสมพลกอปป 

8,550.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 11/2565 

วันท่ี 8 ต.ค.2564 

12. จางเหมาบริการรักษาความ

ปลอดภัย บริเวณอาคาร

สํานักงาน อบต.บานกอก 

53,500.-บาท 53,500.-บาท เฉพาะเจาะจง บ.รักษาความ

ปลอดภัย 

53,500.-บาท 

บ.รักษาความ

ปลอดภัย 

53,500.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 12/2565 

วันท่ี 11 ต.ค.2564 

13. ซ้ือนม ยู เอช ที ใหกับ

โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีตําบล

บานกอก  จํานวน 4 แหง 

56,906.14.-บาท 56,906.14บาท เฉพาะเจาะจง บริษัทกาวแรก 

แดรี่ จํากัด 

56,906.14.-บาท 

บริษัทกาวแรก 

แดรี่ จํากัด 

56,906.14.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 2/2565 

วันท่ี 12 ต.ค.2565 

1. ซ้ือนม ยู เอช ที ใหกับ

โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีตําบล

บานกอก  จํานวน 3 แหง 

14,858.-บาท 14,858.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัทกาวแรก 

แดรี่ จํากัด 

14,858.-บาท 

บริษัทกาวแรก 

แดรี่ จํากัด 

14,858.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 3/2565 

วันท่ี 12 ต.ค.2565 

 ซ่ือวัสดุประจําหนวย

เลือกตั้ง ตามโครงการ

เลือกตั้ง นายก,สมาชิก 

อบต. 

36}430.-บาท 36,430.-บาท เฉพาะเจาะจง รานหนองบัวใหญ

พานิช 

36,430.-บาท 

รานหนองบัวใหญ

พานิช 

36,430.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 6/2565 

วันท่ี 15 ต.ค.2565 



ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ 

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือ

จาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

13 จางทําปายไวนิลโครงการ

เลือกตั้ง นายก,สมาชิก 

อบต. 

14,000.-บาท 14,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานหนองบัวใหญ

การพิมพ 

14,000.-บาท 

 

รานหนองบัวใหญ

การพิมพ 

14,000.-บาท 

 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 13/2565 

ลงวันท่ี  15 ต.ค.

2565 

13. ซ้ือนม ยู เอช ที ใหกับ

โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีตําบล

บานกอก ประจําภาคเรียน

ท่ี 2/2564  จํานวน 4 แหง 

65,891.32.-บาท 65,891.32.-

บาท 

เฉพาะเจาะจง บริษัทกาวแรก 

แดรี่ จํากัด 

65,891.32.-บาท 

บริษัทกาวแรก 

แดรี่ จํากัด 

65,891.32.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 4/2565 

วันท่ี 29 ต.ค.2565 

1. ซ้ือนม ยู เอช ที ใหกับ

โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีตําบล

บานกอก ประจําภาคเรียน

ท่ี 2/2564 จํานวน 3 แหง 

17,204.10-บาท 17,204.10-

บาท 

เฉพาะเจาะจง บริษัทกาวแรก 

แดรี่ จํากัด 

17,204.10.-บาท 

บริษัทกาวแรก 

แดรี่ จํากัด 

17,204.10.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 5/2565 

วันท่ี 29 ต.ค.2565 

 

 

 

 

 


