
 

สรุปผลการจัดจาง ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2565 

ประจําเดือนมกราคม  2565 องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซ้ือหรือจาง 

1. ซ้ือตรายางเพ่ือใชใน

สํานักงาน 

1,620.-บาท 1,620.-บาท เฉพาะเจาะจง รานที เอนด บี 

คอมพิวเตอร  

1,620.-บาท 

รานที เอนด บี 

คอมพิวเตอร  

1,620.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี27/2565 

วันท่ี 12 ม.ค.23565 

2. ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร 9,900.-บาท 9,900.บาท เฉพาะเจาะจง รานราขา โอ เอ 

9,900.-บาท 

รานราขา โอ เอ 

9,900.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 28/2565 

วันท่ี 19 ม.ค.2565 

3. ซ้ือวัสดุสํานักงาน  

สํานักปลัด 

16,240.-บาท 16,240.-บาท เฉพาะเจาะจง ราน ราชา โอ เอ

16,240.-บาท 

รานราชาโอ เอ

16,240.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 29/2565 

วันท่ี 19 ม.ค.2565 

4. ซ้ืออาหารเสริม(นม) ยู เอช 

ที ใหกับ ใหกับโรงเรียนใน

เขตพ้ืนท่ีตําบลบานกอก

ประจําภาคเรียนท่ี 2/2564 

126,777.84 

บาท 

126,777.84 

บาท 

เฉพาะเจาะจง บริษัทกาวแรก แดรี 

จํากัด 

126,777.84.-บาท 

บริษัทกาวแรก แดรี 

จํากัด 

126,777.84.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 30/2565 

วันท่ี 20 ม.ค.2565 

 

 



 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซ้ือหรือจาง 

5. ซ้ืออาหารเสริม(นม) ยู เอช 

ที ใหกับ ใหกับศูนยพัฒนา

เด็กเล็กในเขตพ้ืนท่ีตําบล

บานกอกประจําภาคเรียนท่ี 

2/2564 

34,157.76บาท 34,157.76

บาท 

เฉพาะเจาะจง บริษัทกาวแรก แดรี 

จํากัด 

34,157.76.-บาท 

บริษัทกาวแรก แดรี 

จํากัด 

34,157.76.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 31/2565 

วันท่ี 20 ม.ค.2565 

6. ซ้ือแบบพิมพใบเสร็จรับเงิน

กองคลัง อบต.บานกอก 

8,654.-บาท 8,654.-บาท เฉพาะเจาะจง โรงพิมพอาสารักษา

ดินแดน 

8,654.-บาท 

โรงพิมพอาสารักษา

ดินแดน 

8,654.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี32/2565 

วันท่ี 20 ม.ค.2565 

7. ซอวัสดุงานบานงานครัว 

สํานักปลัด 

600.-บาท 600.-บาท เฉพาะเจาะจง รานราชา โอ เอ 

600.-บาท 

รานราชา โอ เอ 

600.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 33/2565 

วันท่ี 20 ม.ค.2565 

8. ซ้ือวัสดุไฟฟา กองชาง 

อบต.บานกอก 

12,220.-บาท 12,220.-บาท เฉพาะเจาะจง ราน ป.การไฟฟา 

12,220.-บาท 

ราน ป.การไฟฟา 

12,220.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 34/2565 

วันท่ี20 ม.ค.2565 

 

 

 



 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซ้ือหรือจาง 

 9. จางซอมบํารุงรักษาและ

ตรวจเช็ครถยนตสวนกลาง 

กข 8051 ชัยภูมิ 

7,390.-บาท 7,390.-บาท เฉพาะเจาะจง อูวรวิทยการชาง 

7,390.-บาท 

อูวรวิทยการชาง 

7,390.-บาท 

ราคาต่ําสุด 24/2565 

วันท่ี 20 ม.ค.65 

10. จางทําปายไวนิล ตาม

โครงการกําจัดวัชพืชและ

ปรับปรุงภูมิทัศนแหลงน้ํา 

360.-บาท 360.-บาท เฉพาะเจาะจง รานจัตุรัสหนึ่งสาม

อิงคเจท 

360.-บาท 

รานจัตุรัสหนึ่งสาม

อิงคเจท 

360.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 25/2565 

วันท่ี 26 ม.ค.2565 

11. จางประกอบอาหารตาม

โครงการฯกําจัดวัชพืชฯ 

4,000.-บาท 4,000.-บาท เฉพาะเจาะจง นางฉวี เพชรวิศิษฐ 

4,000.-บาท  

นางฉวี เพชรวิศิษฐ 

4,000.-บาท  

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 26/2565 

วันท่ี 27  ม.ค.2565 

12. ซ้ือน้ําแข็งน้ําดื่ม ตาม

โครงการกําจัดวัชพืชและ

ปรับภูมิทัศนแหลงน้ํา 

1,950.-บาท 1,950.-บาท เฉพาะเจาะจง รานยุทธพงษ ธนโชติ  

1,950.-บาท 

รานยุทธพงษ 

ธนโชติ  

1,950.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 35/2565 

วันท่ี 27 ม.ค.2565 

  13. จางเหมาบริการเก็บ /ขน

กําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 

34,034.56.-บาท 34,034.56.-

บาท 

เฉพาะเจาะจง รานทวีรัตนพลาสติก 

34,034.56.-บาท 

รานทวีรัตน

พลาสติก

34,034.56.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 8/2565 

วันท่ี 1 ตุลาคม 

2564 

(ประจําเดือน ม.ค.

2565 

 

 

 


