
 

สรุปผลการจัดจาง ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2564   

ประจําเดือน กรกฎาคม 2564 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือ

จาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

1. ซ้ือยาฉีดพนแมลงไซเพอร

เมทริน 25 % 

84,000.-บาท 84,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ทอง

เจริญรุงเรือง 

84,000.-บาท 

หจก.ทอง

เจริญรุงเรือง 

84,000.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 48/2564 

วันท่ี 5 ก.ค.2564 

2. จางทําปายไวนิล

ประชาสัมพันธโครงการ

รณรงคปองกันและควบคุม

โรคลัมปสกิน ในพ้ืนท่ีตําบล

บานกอก 

     300.-บาท 300.-บาท เฉพาะเจาะจง รานจัตุรัสอิงคเจท 

300.-บาท 

รานจัตุรัสอิงคเจท 

300.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 71/2564  

วันท่ี  6 ก.ค.2564 

3. จางทําปายไวนิล โครงการ

ณรงคสวมหมวกนิรภัย 

100% 

1,800.-บาท 1,800.-บาท เฉพาะเจาะจง รานจัตุรัสอิงคเจท 

1,800.-บาท 

รานจัตุรัสอิงคเจท 

1,800.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 72/2564  

วันท่ี  7 ก.ค.2564 

4. ซ่ือแบตเตอรรี่รถบรรทุกน้ํา

เอนกประสงค ทะเบียน บบ 

2716 ชัยภูมิ 

8,200.-บาท 8,200.-บาท เฉพาะเจาะจง อูวรวิทยการชาง 

8,200.-บาท 

อูวรวิทยการชาง 

8,200.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 49 /2564  

วันท่ี 8 ก.ค.2564 

5. ซ้ือน้ํามันไฮโดรลิค 2,000.-บาท 2,000.-บาท เฉพาะเจาะจง อูวรวิทยการชาง 

2,000.-บาท 

อูวรวิทยการชาง 

2,000.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี50/2564 

วันท่ี 8 ก.ค.2564 



 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือ

จาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

6. ซ้ือธงตราสัญลักษณ ร.10 

และธงชาติ 

12,000.-บาท 12,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานราชา โฮ เอ 

12,000.-บาท 

รานราชา โฮ เอ 

12,000.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 51/2564 

วันท่ี 8 ก.ค.2564 

7. ซ้ือกระดาษ A4  13,500.-บาท 13,500.-บาท เฉพาะเจาะจง รานราชา โอ เอ 

13,500.-บาท 

รานราชา โอ เอ 

13,500.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 52/2564 

วันท่ี  8 ก.ค.2564 

8. ซ้ือหมึกปริ้นเตอร  กองชาง 

อบต.บานกอก 

 7,860.-บาท 7,860.-บาท เฉพาะเจาะจง รานจิตราภัณฑ 

7,860.-บาท 

รานจิตราภัณฑ 

7,860.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 53/2564 

วันท่ี 8 ก.ค.2564 

9. จางเปลี่ยนผาเบรก รถกูชีพ 

นข 2073 ชัยภูมิ  

2,590.-บาท 2,590.-บาท เฉพาะเจาะจง รานเสริมสุขออโต

ไทร 

2,590.-บาท 

รานเสริมสุขออโต

ไทร 

2,590.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 73/2564 

วันท่ี 8 ก.ค.2564 

10. ซ้ือเครื่องกรองน้ําพรอม

ติดตั้ง สํานักงาน  

อบต.บานกอก 

9,140.-บาท 9,140.-บาท เฉพาะเจาะจง บ.ฟลเตอรมารท

จํากัด 

9,140.-บาท 

บ.ฟลเตอรมารท

จํากัด 

9,140.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี57/2564 

วันท่ี 9 ก.ค.2564 

11. ซ้ือเครื่องปมน้ําอัตโนมัติ 

ขนาดกําลังไฟ 350 วัตต 

สํานักปลัด อบต.บานกอก 

10,800.-บาท 10,800.-บาท เฉพาะเจาะจง รานเครื่องกรอง

น้ํา 

10,800.-บาท 

รานเครื่องกรอง

น้ํา 

10,800.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 58/2564  

วันท่ี 9 ก.ค. 2564 

12. ซ้ือเครื่องปมน้ําอัตโนมัติ 

ขนาดกําลังไฟ 200 วัตต 

กองการศึกษาฯ 

7,500.-บาท 7,500.-บาท เฉพาะเจาะจง รานเครื่องกรอง

น้ํา 

7,500.-บาท 

รานเครื่องกรอง

น้ํา 

7,500.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 58/2564  

วันท่ี 9 ก.ค. 2564 

 



 

 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

13. โครงการกอสรางถนน คสล.

ภายในหมูบานสายสามแยก

ฟารมหมู  

(นวภูมิ 99) บานโนนสะอาด 

หมูท่ี 8 -ถนนลาดยาง  

บานหลุบง้ิว  (หมูท่ี 5)  

บานโนนสะอาดหมูท่ี 8  

 ตําบลบานกอก อําเภอจัตุรัส 

จังหวัดชัยภูมิ 

498,000.-บาท 498,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น บี ดี

วิศวกรรม  

498,000.-บาท 

หจก.เอ็น บี ดี

วิศวกรรม  

498,000.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 42/2564 

วันท่ี 16 ก.ค.2564 

14. โครงการกอสรางถนน คสล.

ภายในหมูบาน สายจากบาน

นายบุญประเสริฐ บวัหอม – 

บานนายหวิน  โพธิ์ทอง บาน

ทุงสวาง หมูท่ี 9 

 ตําบลบานกอก  อําเภอจัตุรัส 

จังหวัดชัยภูมิ 

399,000.-บาท 399,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น บี ดี

วิศวกรรม  

399,000.-บาท 

หจก.เอ็น บี ดี

วิศวกรรม  

399,000.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 43/2564 

วันท่ี 22 ก.ค.2564 

 

 



 

 

 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือ

จาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

15. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง

เพ่ือการเกษตรสายเลียบ 

คลองจาน หลังฉากพริก  

บานกอก หมูท่ี 1  

ตําบลบานกอก  

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

85,000.-บาท 85,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.พงษทวีคูณ 

85,000.-บาท 

หจก.พงษทวีคูณ 

85,000.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 44/2564 

วันท่ี 22 ก.ค. 

2564 

 

 

 


