
งบประมาณ จ านวนเงินท่ีเสนอ 
(บาท) ราคาต ่าสุด

1 จา้งเหมาพนกังานเก็บขยะมูลฝอย  1                      9,500.00           9,500.00              -                 เฉพาะเจาะเจง นายโกวิท   บวัสระ
2 จา้งเหมาพนกังานเก็บขยะมูลฝอย  1                      9,500.00           9,500.00              -                 เฉพาะเจาะเจง นายนฐัพล  ชาติแจง้
3 จา้งเหมาพนกังานเก็บขยะมูลฝอย  1                      9,500.00           9,500.00              -                 เฉพาะเจาะเจง นายจกัรพนัธุ์  เกงชยัภูมิ
4 จา้งเหมาพนกังานประจ ารถกูชี้พ( EMS ) 1                      11,000.00         11,000.00            -                 เฉพาะเจาะเจง นายภากร   กงชยัภูมิ
5 จา้งเหมาพนกังานประจ ารถกูชี้พ( EMS ) 1                      11,000.00         11,000.00            -                 เฉพาะเจาะเจง นายสถาพร   จุลละนนัทร์ห
6 จา้งเหมาพนกังานประจ ารถกูชี้พ( EMS ) 1                      11,000.00         11,000.00            -                 เฉพาะเจาะเจง นายสทา้น  โคตรภูเขียว
7 จา้งเหมาพนกังานประจ ารถกูชี้พ( EMS ) 1                      11,000.00         11,000.00            -                 เฉพาะเจาะเจง นายกิตติชยั   ลีลาเมือง
8 จา้งเหมาผูช่้วยช่างไฟฟ้า 1                      9,500.00           9,500.00              -                 เฉพาะเจาะเจง นายกลัป์ชยั  หิรัญกุล
9 ก่อสร้างถนน คสล.  บา้นสระ  ม.10 1                      499,000.00      497,000.00          -                 เฉพาะเจาะเจง หจก. ดบัเบิ้ลย.ูดบัเบิ้ลย.ูดี.คอนสตร๊ักชัน่

10 ต่อเติมอาคารหอประชุมล าห้วยยางภายในท่ีท าการ 1                      346,000.00      344,000.00          -                 เฉพาะเจาะเจง หจก. ดบัเบิ้ลย.ูดบัเบิ้ลย.ูดี.คอนสตร๊ักชัน่
อบต.โนนกอก

11 ซ่อมแซมถนน  คสล.  บา้นเมืองกลาง   ม.1 1                      30,000.00         25,500.00            -                 เฉพาะเจาะเจง นายสุขสรรค ์  มาชยัภูมิ
12 ซ่อมแซมถนน  คสล. บา้นสระ  ม.7 1                      3,000.00           3,000.00              -                 เฉพาะเจาะเจง นายคงคา  โคตรโนนกอก
13 ซ่อมแซมประปาผิวดิน  บา้นเมืองกลาง  ม.1 1                      7,200.00           7,200.00              -                 เฉพาะเจาะเจง น.ส.อรุณี  แพงค าสอน
14 ซ่อมแซมระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก  บา้นเมืองกลาง ม.1 1                      11,700.00         11,700.00            -                 เฉพาะเจาะเจง ร้าน ช.ญารวมอะไหล่
15 ก่อสร้างถนน คสล. บา้นเมืองกลาง  ม.1(คสล.เดิม) 1                      11,500.00         11,300.00            200.00            เฉพาะเจาะเจง นายศกัด์ิดา  เจริญกุล
16 ก่อสร้างถนน  คสล. ม.1(บา้นนายสุทิน) 1                      94,000.00         93,500.00            500.00            เฉพาะเจาะเจง นายศกัด์ิดา  เจริญกุล

1,084,400.00   1,075,200.00       700.00            

                                                                            สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง
                                              ประจ าเดอืน   กุมภาพันธ์    พ.ศ.  2564

                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก   อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวดัชัยภูมิ

ล าดบัท่ี ช่ือโครงการ จ านวนโครงการ เงินคงเหลือ วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา



งบประมาณ จ านวนเงินท่ีเสนอ 
(บาท) ราคาต ่าสุด

17 ก่อสร้างถนน คสล. บา้นเมืองกลาง   ม.1 1                      20,000.00         19,700.00            300.00            เฉพาะเจาะจง นายศกัด์ิดา  เจริญกุล
18 ก่อสร้างถนน คสล. บา้นเมืองกลาง   ม.1 (บา้นนายดาวไหล) 1                      64,000.00         63,500.00            500.00            เฉพาะเจาะจง นายศกัด์ิดา  เจริญกุล
19 ก่อสร้างถนน คสล บา้นเมืองกลาง  ม.1(บริเวณบา้นนายสมชาย) 1                      39,000.00         38,500.00            500.00            เฉพาะเจาะจง นายศกัด์ิดา  เจริญกุล
20 ก่อสร้างผนงักนัน ้าเซาะสระหลวงล าห้วยยาง  บา้นสระ  ม.6 1                      337,000.00      336,000.00          1,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน  ช.ค าชยั  
21 ก่อสร้างถนน  คสล.  บา้นสระ  ม.10  1                      54,500.00         54,000.00            500.00            เฉพาะเจาะจง นายบุญรัตน์  สีหิน
22 ก่อสร้างถนน  คสล.  บา้นสระ  ม.10  1                      45,000.00         44,500.00            500.00            เฉพาะเจาะจง นายบุญรัตน์  สีหิน
23 ก่อสร้าง  คสล.  บา้นนกเจ่า  ม.2 1                      499,000.00      496,500.00          2,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก. ดบัเบิ้ลย.ูดบัเบิ้ลย.ูดี.คอนสตร๊ักชัน่
24 ก่อสร้างบล๊อกคอนเวิร์ส  บา้นสระ  ม.8 1                      231,000.00      230,000.00          1,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.สามกอก่อสร้าง
25 ก่อสร้างบล๊อกคอนเวิร์ส  บา้นสระ  ม.8(ท่ีนานายชาติชาย โยชยั) 1                      231,000.00      230,000.00          1,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.สามกอก่อสร้าง
26 จา้งเหมารถรับส่งเด็กนกัเรียนของ ศพด.อบต.โนนกอก 1                      5,800.00           5,800.00              -                 เฉพาะเจาะจง นายนิรัน  โคตรโนนกอก
27 จา้งเหมารถรับส่งเด็กนกัเรียนของ ศพด.อบต.โนนกอก 1                      6,000.00           6,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นายท านอง  อินผล
28 จา้งเหมารถรับส่งเด็กนกัเรียนของ ศพด.อบต.โนนกอก 1                      5,800.00           5,800.00              -                 เฉพาะเจาะจง น.ส.อรยาพทัธ์  ช านาญ
29 จา้งเหมาพนกังานท าความสะอาด  ศพด. อบต.โนนกอก 1                      9,500.00           9,500.00              -                 เฉพาะเจาะจง นายสถิต  บวัสระ
30 จา้งเหมาบริการซ่อมสายสูบน ้า  รถบรรทุกน ้า 1                      17,600.00         17,600.00            -                 เฉพาะเจาะจง นางมิตร  แนวโอโล
31 จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน ้า ของ อบต.โนนกอก 1                      4,400.00           4,400.00              -                 เฉพาะเจาะจง นายอุดร  ชุมสิงห์
32 จา้งเหมาประกอบอาหารวา่งเล้ียงรับรองการประชุมสภา 1                      825.00              825.00                 -                 เฉพาะเจาะจง นางนฤมล   ชยัชนะกลาง
33 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนตส่์วนกลาง 1                      6,050.00           6,050.00              -                 เฉพาะเจาะจง นายอุดร  ชุมสิงห์

1,576,475.00   1,568,675.00       7,800.00         

                                                                            สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง
                                              ประจ าเดอืน   กุมภาพันธ์    พ.ศ.  2564

                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก   อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวดัชัยภูมิ

ล าดบัท่ี ช่ือโครงการ จ านวนโครงการ เงินคงเหลือ วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา



งบประมาณ จ านวนเงินท่ีเสนอ 
(บาท) ราคาต ่าสุด

34 จา้งเหมาประกอบอาหารวา่งเล้ียงรับรองการประชุมสภา 1                      625.00              625.00                 -                 เฉพาะเจาะจง นางนฤมล   ชยัชนะกลาง
35 จา้งเหมาบริการพนกังานประจ ารถน ้า 1                      9,500.00           9,500.00              -                 เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ   บวัสระ
36 จา้งเหมาเฝ้าเวรยามภายในท่ีท าการ  อบต.โนนกอก 1                      9,000.00           9,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นายสุขสรรค ์ คงโนนกอก
37 จา้งเหมาพนกังานเฝ้าประปาผิวดิน  บา้นสระ  ม.10 1                      3,100.00           3,100.00              -                 เฉพาะเจาะจง นายถวลั  พนัธ์ยาง
38 จา้งเหมาเฝ้าประปาผิวดิน  บา้นโนนสุขสนัต ์ ม.9 1                      3,100.00           3,100.00              -                 เฉพาะเจาะจง นายชนะ  พนัธ์ยาง
39 จา้งเหมายามเฝ้ารถขุดตกัตีนตะขาบ  อบต.โนนกอก 1                      4,650.00           4,650.00              -                 เฉพาะเจาะจง นายจ าเริญ   ชาติแจง้
40 จา้งเหมาผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายได้ 1                      10,000.00         10,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายทวิท  นอกสระ
41 จดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1                      22,250.00         22,250.00            -                 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเกษตรสมบูรณ์
42 จดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1                      11,010.00         11,010.00            -                 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเกษตรสมบูรณ์
43 จดัซ้ือน ้าด่ืม 1                      720.00              720.00                 -                 เฉพาะเจาะจง ร้านน ้าด่ืมเจา้สวั
44 จดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1                      4,000.00           4,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเกษตรสมบูรณ์

77,955.00         77,955.00            -                 

                                                                            สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง
                                              ประจ าเดอืน   กุมภาพันธ์    พ.ศ.  2564

                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก   อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวดัชัยภูมิ

ล าดบัท่ี ช่ือโครงการ จ านวนโครงการ เงินคงเหลือ วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา


