
 

สรุปผลการจัดจาง ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2565 

ประจําเดือน พฤศจิกายน  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. ซ้ือตราประทับบัตรเลือกตั้ง 

นายก, สมาชิก อบต. 

1,800.-บาท 1,800.-บาท เฉพาะเจาะจง รานที แอนด บี

คอมพิวเตอร 

1,800.-บาท  

รานที แอนด บี

คอมพิวเตอร 

1,800.-บาท  

ราคา

ต่ําสุด 

เลขท่ี7/2565 

วันท่ี 4 พ.ย.2565 

2. ซ้ือแบบพิมพสําหรับ

คณะกรรมการประจําหนวย

เลือกตั้งนายก สมาชิก อบต 

5,400.-บาท 5,400.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ภูวเดชเจริญ

กิจ 

 5,400.-บาท 

หจก.ภูวเดชเจริญ

กิจ 

 5,400.-บาท 

ราคา

ต่ําสุด 

เลขท่ี 8/2565 

วันท่ี 4 พ.ย.2565 

3. ซ้ือสายรัดเลือกตั้งนายก 

สมาชิก อบต. 

1,600.-บาท 1,600.-บาท เฉพาะเจาะจง ทีทําการไปรษณีย

ไทย 

1,600.72.-บาท 

ทีทําการไปรษณีย

ไทย 

1,600.72.-บาท 

ราคา

ต่ําสุด 

เลขท่ี9/2565 

วันท่ี 15 พ.ย.2565 

4. จางเหมารถแห 3,000.-บาท 3,000.-บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวพวงเพชร 

นอยวิเศษ 

3,000.-บาท 

นางสาวพวงเพชร 

นอยวิเศษ 

3,000.-บาท 

ราคา

ต่ําสุด 

เลขท่ี 16/2565 

วันท่ี 22 พ.ย.2564 

5. จางทําปายโครงการ

เลือกตั้งนายก,สมาชิก 

อบต. 

675.-บาท 675.-บาท เฉพาะเจาะจง รานหนองบัวใหญ

การพานิช 

675.-บาท 

รานหนองบัวใหญ

การพานิช 

675.-บาท 

ราคา

ต่ําสุด 

เลขท่ี 17/2565 

วันท่ี23 พ.ย.2564 

6. จางซอมแซมอาคารศพด.

บานโนนทอง 

3,000.-บาท 3,000.-บาท เฉพาะเจาะจง นายมานิตย โคก

สําโรง 3,00.บาท 

นายมานิตย โคก

สําโรง 3,000บาท 

ราคา

ต่ําสุด 

เลขท่ี 18/2565 

วันท่ี 23 พ.ย.2564 



ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือ

จาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

7. จางซอมแซมถนนลูกรัง

ภายในหมูบาน บานดง

ผาสุก หมูท่ี 16 ตําบลบาน

กอก อําเภอจัตุรัส จังหวัด

ชัยภูมิ จํานวน 5 สาย 

74,000.-บาท 

 

74,000.-บาท 

 

เฉพาะเจาะจง หจก.สหเพ่ิมพูน

กอสราง 

74,000.-บาท 

หจก.สหเพ่ิมพูน

กอสราง 

74,000.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี1/2565 

วันท่ี 9 พ.ย.2564 

8. จางซอมแซมถนนภายใน

หมูบาน บานกอก หมูท่ี 12 

ตําบลบานกอก อําเภอ

จัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 

จํานวน 2 สาย 

48,000.-บาท 48,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สหเพ่ิมพูน

กอสราง 

48,000.-บาท 

หจก.สหเพ่ิมพูน

กอสราง 

48,000.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 2/2565  

วันท่ี 9 พ.ย.2564 

9. จางซอมแซมถนนภายใน

หมูบาน สายทุงสวาง- 

หนองไผ หมูท่ี15 ตําบล

บานกอก  อําเภอจัตุรัส 

จังหวัดชัยภูมิ 

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

กอสราง 

16,000.-บาท 

หจก.สหเพ่ิมพูน

กอสราง 

16,000.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 3/2565 

วันท่ี 9 พ.ย.2565 

10. จางซอมแซมถนนภายใน

หมูบาน บานทุงสวาง

พัฒนา หมูท่ี 9  

ตําบลบานกอก อําเภอ

จัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  

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

กอสราง 

60,000.-บาท 

หจก.สหเพ่ิมพูน

กอสราง 

60,000.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 4/2565 

วันท่ี 9 พ.ย.2564 



ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือ

จาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

11. จางซอมแซมถนนภายใน

หมูบาน บานหลุบง้ิว   

หมูท่ี 5 ตําบลบานกอก 

อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภุมิ 

75,000.-บาท 75,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สหเพ่ิมพูน

กอสราง 

75,000.-บาท 

หจก.สหเพ่ิมพูน

กอสราง 

75,000.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 5/2565 

วันท่ี 10 พ.ย.2564 

12. จางซอมแซมถนนภายใน

หมูบาน บานสระสี่เหลี่ยม 

หมูท่ี 7 ตําบลบานกอก 

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

89,500.-บาท 89,500.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สหเพ่ิมพูน

กอสราง 

89,500.-บาท 

หจก.สหเพ่ิมพูน

กอสราง 

89,500.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 6/2565 

วันท่ี 10 พ.ย.2564 

13. จางซอมแซมถนนภายใน

หมูบาน บานโนนสะอาด 

หมูท่ี 8 ตําบลบานกอก 

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  

44,500.-บาท 44,500.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สหเพ่ิมพูน

กอสราง  

44,500.-บาท 

หจก.สหเพ่ิมพูน

กอสราง  

44,500.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 7/2565 

วันท่ี 10 พ.ย.2564 

14. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง

เพ่ือการเกษตรสายดอน

หลุมปูน นานางจาว ลีดี –

โคหมาหิว บานโนนทอง 

หมูท่ี 17 ตําบลบานกอก 

อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 

481,000.-บาท 481,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สหเพ่ิมพูน

กอสราง 

481,000.-บาท 

หจก.สหเพ่ิมพูน

กอสราง 

481,000.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 8/2565 

วันท่ี 15 พ.ย. 

2564 

 

 



 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือ

จาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

15. ซ้ือแบบพิมพนายก ,สมาชิก 

อบต. 

 

27,121.-บาท 2,7121.-บาท เฉพาะเจาะจง โรงพิมพอาสารักษา

ดินแดน 

2,7121.-บาท 

โรงพิมพอาสา

รักษาดินแดน 

2,7121.-บาท 

ราคาต่ําสุด เลขท่ี 10/2565 

วันท่ี 15 พ.ย.2565 

 

16. ซ้ือวัสดุอุปกรณเลือกตั้ง 144,640.-บาท 144,640.-บาท เฉพาะเจาะจง รานเฉลิมชัย 

144,640.-บาท 

144,640.-บาท ราคาต่ําสุด เลขท่ี 11/2565 

วันท่ี 18 พ.ย.2564 

17. ซ้ืออุปกรณไฟฟา 8,460.-บาท 8,460.-บาท เฉพาะเจาะจง ราน ป.การไฟฟา 

8,460.-บาท 

8,460.-บาท ราคาต่ําสุด เลขท่ี 12/2565 

วันท่ี 18 พ.ย.2564 

18. ซ้ือหมึกเครื่องรับสงเอกสาร 5,600.-บาท 5,600.-บาท เฉพาะเจาะจง รานราชา โอ เอ 

5,600.-บาท 

5,600.-บาท ราคาต่ําสุด เลขท่ี 13 /2565  

วันท่ี 23 พ.ย.2564 

19. ซ้ือวัสดุสํานักงานสํานัก

ปลัด 

4,420.-บาท 4,420-บาท  เฉพาะเจาะจง รานราชาโอ เอ 

4,420.-บาท 

4,420.-บาท ราคาต่ําสุด เลขท่ี 14/2565 

วันท่ี 23 พ.ย.2564 

20. ซ้ือวัสดุสํานักงานกองคลัง 9,800.-บาท 9,800.-บาท เฉพาะเจาะจง รานราชา โอ เอ 9,800.-บาท ราคาต่ําสุด เลขท่ี 15/2565 

วันท่ี 23 พ.ย.2564 

21. ซ้ือชุดตรวจโควิท 24,000.-บาท 24,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานราชา โอ เอ 24,000.-บาท ราคาต่ําสุด เลขท่ี 16/2565 

วันท่ี 23 พ.ย.2564 

22. ซ้ืออาหารเสริม(นม)ยู เอชที 

ใหกับโรงเรียนในเขต อบต.

บานกอก 

60,370.40.-บาท 60,370.40.-

บาท 

เฉพาะเจาะจง บ.กาวแรก แดรี 60,370.40.-บาท ราคาต่ําสุด เลขท่ี 17/2565 

วันท่ี 23 พ.ย.2564 



 

 

 

ลําดับ

ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือ

จาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

  23. 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 

ประจําเดือน  พ.ย.

2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


