
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 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองพน่หมอกควนั 1                      16,360.00         16,360.00            -                 เฉพาะเจาะเจง ร้านบุญมากทรัพย์
9 ตรวจเช็คสภาพรถกูช้พี(EMS) 1                      5,799.94           5,799.94              -                 เฉพาะเจาะเจง โตโยตา้ขอนแก่น

10 จา้งเหมาเตรียมสนาม + สถานท่ี กีฬาประชาชน 1                      20,000.00         20,000.00            -                 เฉพาะเจาะเจง นายเดชา  วอนเก่านอ้ย
11 จา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์กีฬาประชาชน 1                      4,500.00           4,500.00              -                 เฉพาะเจาะเจง นางสาวกาญจนา  พลพิมพ์
12 จา้งเหมากรรมการตดัสินกีฬาประชาชน 1                      42,000.00         42,000.00            -                 เฉพาะเจาะเจง นายสุรศกัด์ิ  เดชโนนสงัข์
13 จา้งเหมาเคร่ืองเสียงงานกีฬาประชาชน 1                      7,500.00           7,500.00              -                 เฉพาะเจาะเจง นายแก่นกลา้  โคตรโนนกอก
14 จา้งเหมาจดัสนามกีฬานกัเรียน 1                      13,000.00         13,000.00            -                 เฉพาะเจาะเจง นายเดชา  วอนเก่านอ้ย
15 จา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์กีฬานกัเรียน 1                      2,400.00           2,400.00              -                 เฉพาะเจาะเจง น.ส. กาญจนา  พลพิมพ์
16 จา้งเหมาขบวนพาเหรดกีฬาประชาชน 1                      25,000.00         25,000.00            -                 เฉพาะเจาะเจง นายกิตติศกัด์ิ   จนัทร์แดง
17 จา้งเหมาท าความสะอาดสถานท่ีกีฬาประชาชน 1                      2,000.00           2,000.00              -                 เฉพาะเจาะเจง นายเดชา  วอนเก่านอ้ย

211,059.94      211,059.94          -                 

                                                                            สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง
                                             ประจ าเดอืน  ธันวาคม   พ.ศ. 2563

                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก   อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวดัชัยภูมิ

ล าดบัท่ี ช่ือโครงการ จ านวนโครงการ เงินคงเหลือ วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา



งบประมาณ จ านวนเงินท่ีเสนอ 
(บาท) ราคาต ่าสุด

18 จา้งเหมารถรับส่งเด็กนกัเรียนของ  ศพด. อบต.โนนกอก 1                      5,800.00           5,800.00              -                 เฉพาะเจาะจง นายนิรัน  โคตรโนนกอก
19 จา้งเหมารถรับส่งเด็กนกัเรียนของ  ศพด. อบต.โนนกอก 1                      5,800.00           5,800.00              -                 เฉพาะเจาะจง น.ส. อรยาพทัธ์  ช านาญ
20 จา้งเหมารถรับส่งเด็กนกัเรียนของ  ศพด. อบต.โนนกอก 1                      6,000.00           6,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นายท านอง  อินผล
21 จา้งเหมาท าความสะอาด  ศพด.ด อบต.โนนกอก 1                      9,500.00           9,500.00              -                 เฉพาะเจาะจง นายสถิต  บวัสระ
22 ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก  ม.3 1                      85,000.00         84,500.00            500.00            เฉพาะเจาะจง นายค านวณ  ขนัติ
23 ปรับปรุงฝายกกัเก็บน ้า  ล  าห้วยหามแห  บา้นโสกเชือก ม.3 1                      92,000.00         91,500.00            500.00            เฉพาะเจาะจง นายประสาทพร  ตะเคียน
24 ก่อสร้างถนน  คสล. บา้นเปือย  ม.4 (บา้นนายสงดั) 1                      85,000.00         84,000.00            1,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก. สามกอก่อสร้าง
25 ก่อสร้างถนน  คสล. บา้นเมืองกลาง  ม.1 1                      22,000.00         21,500.00            500.00            เฉพาะเจาะจง นายค านวณ  ขนัติ
26 ก่อสร้างถนน คสล.  บา้นโนนสุขสนัต ์ ม.9 1                      21,000.00         20,500.00            500.00            เฉพาะเจาะจง นายค านวณ  ขนัติ
27 ก่อสร้างถนน  คสล. บา้นโนนเห็ดไคล  ม.5 1                      82,000.00         81,000.00            1,000.00         เฉพาะเจาะจง นายค านวณ  ขนัติ
28 ปรับปรุงถนน  คสล.  บา้นเปือย  ม.4 1                      36,000.00         35,500.00            500.00            เฉพาะเจาะจง นายชาติชาย  โยชยั
29 ปรับปรุงถนน  คสล.  บา้นเมืองกลาง  ม.1(นายประภาส) 1                      27,000.00         26,500.00            500.00            เฉพาะเจาะจง นายค านวณ  ขนัติ
30 ปรับปรุงถนนดินภายในต าบลโนนกออก 1                      99,000.00         98,500.00            500.00            เฉพาะเจาะจง นายค านวณ  ขนัติ
31 ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก บา้นเมืองกลาง  ม.1 1                      5,000.00           4,500.00              500.00            เฉพาะเจาะจง นายค านวณ  ขนัติ
32 ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก  บา้นเมืองกลาง  ม.1 1                      24,000.00         23,500.00            500.00            เฉพาะเจาะจง นายค านวณ  ขนัติ
33 ก่อสร้างหอกระจายข่าว  บา้นโนนเห็ดไคล  ม.5 1                      87,000.00         86,000.00            1,000.00         เฉพาะเจาะจง นายไชยนัต ์  ค  าชยั
34 ก่อสร้างถนน คสล. บา้นสระ  ม.6 1                      29,000.00         28,500.00            500.00            เฉพาะเจาะจง นายชาติชาย  โยชยั

721,100.00      713,100.00          8,000.00         

                                                                            สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง
                                             ประจ าเดอืน  ธันวาคม   พ.ศ. 2563

                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก   อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวดัชัยภูมิ

ล าดบัท่ี ช่ือโครงการ จ านวนโครงการ เงินคงเหลือ วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา



งบประมาณ จ านวนเงินท่ีเสนอ 
(บาท) ราคาต ่าสุด

35 ปรับปรุงถนนลงหินคลุก  บา้นสระ  ม.6 1                      60,000.00         59,500.00            500.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน  ส.สุขสรรค์
36 ก่อสร้างหอกระจายข่าว  บา้นสระ  ม.8 1                      87,000.00         86,000.00            1,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ช.ค าชยั
37 ปรับปรุงถนนดินบา้นโนนสุขสนัต ์ ม.9 1                      33,000.00         32,500.00            500.00            เฉพาะเจาะจง นายศกัด์ิดา   เจริญกุล
38 ปรับปรุงถนนลงหินคลุก   บา้นโนนสุขสนัต ์ ม.9 1                      47,000.00         46,500.00            500.00            เฉพาะเจาะจง นายศกัด์ิดา   เจริญกุล
39 ติดตั้งเคร่ืองสูบน ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์ห้กลุ่มเกษตรกร ม.6 1                      149,000.00      148,000.00          1,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านจอมพลโซล่าเซลล์
40 ปรับปรุงถนนดิน  บา้นโนนสุขสนัต ์ ม.9 1                      12,786.00         12,786.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายศกัด์ิดา   เจริญกุล
41 ปรับปรุงถนนดิน  ม.9 (คสล.เดิมสายบา้นสระ) 1                      47,000.00         46,500.00            500.00            เฉพาะเจาะจง นายศกัด์ิดา   เจริญกุล
42 ซ่อมแซมห้วยอีเลิศ 1                      39,000.00         39,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายศกัด์ิดา   เจริญกุล
43 ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก  ม.9(สายเครนออ้ย) 1                      60,000.00         59,500.00            500.00            เฉพาะเจาะจง นายศกัด์ิดา   เจริญกุล
44 ปรับปรุงถนนลงหินคลุก  ม.9(ฝ่ังทิศตะวนัออก) 1                      53,000.00         52,500.00            500.00            เฉพาะเจาะจง นายศกัด์ิดา   เจริญกุล
45 ปรับปรุงถนนดินเขา้สู่พ้ืนท่ีการเกษตร  ม.9(ท่ีนานายรด) 1                      19,000.00         18,700.00            300.00            เฉพาะเจาะจง นายศกัด์ิดา   เจริญกุล
46 ซ่อมแซมฝายชะลอน ้า  บา้นสระ  ม.7 1                      17,600.00         17,600.00            -                 เฉพาะเจาะจง ร้าน  ส.สุขสรรค์
47 ปรับปรุงถนนดิน  บา้นโนนสุขสนัต ์ ม.9 1                      18,000.00         17,600.00            400.00            เฉพาะเจาะจง นายศกัด์ิดา   เจริญกุล
48 ปรับปรุงถนนดิน  บา้นเมืองกลาง  ม.1 1                      7,700.00           7,700.00              -                 เฉพาะเจาะจง นายศกัด์ิดา   เจริญกุล
49 ปรับปรุงถนนดิน   บา้นเปือย  ม.4 1                      3,100.00           3,100.00              -                 เฉพาะเจาะจง นายศกัด์ิดา   เจริญกุล
50 ซ่อมแซมฝายชะลอน ้า  บา้นสระ  ม.6 1                      3,100.00           3,100.00              -                 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.สุขสรรค์
51 ซ่อมแซมฝายชะลอน ้า  บา้นสระ  ม.8 1                      2,800.00           2,800.00              -                 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.สุขสรรค์

659,086.00      653,386.00          5,700.00         

                                                                            สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง
                                             ประจ าเดอืน  ธันวาคม   พ.ศ. 2563

                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก   อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวดัชัยภูมิ

ล าดบัท่ี ช่ือโครงการ จ านวนโครงการ เงินคงเหลือ วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา



งบประมาณ จ านวนเงินท่ีเสนอ 
(บาท) ราคาต ่าสุด

52 ปรับปรุงถนนดิน  บา้นโนนสุขสนัต ์ ม.9 1                      39,000.00         38,500.00            500.00            เฉพาะเจาะจง นายศกัดด์ิดา   เจริญกุล
53 ปรับปรุงถนนดิน  บา้นโนนสุขสนัต ์ ม.9(สายโปร่งหิน 1                      15,000.00         147,000.00          300.00            เฉพาะเจาะจง นายศกัดด์ิดา   เจริญกุล

เหล็กไฟ)
54 ปรับปรุงถนนดิน  บา้นเปือย  ม.4 1                      199,000.00      197,500.00          1,500.00         เฉพาะเจาะจง นายศกัดด์ิดา   เจริญกุล
55 ซ่อมแซมฝายชะลอน ้า  บา้นสระ  ม.10 1                      24,500.00         24,500.00            -                 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.สุขสรรค์
56 ปรับปรุงถนนดิน  บา้นสระ  ม.8 1                      9,000.00           9,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.สุขสรรค์
57 ปรับปรุงถนนดิน  บา้นสระ  ม.10 1                      45,000.00         44,500.00            500.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.สุขสรรค์
58 ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก  บา้นเมืองกลาง  ม.1 1                      57,000.00         56,500.00            500.00            เฉพาะเจาะจง นายศกัดด์ิดา   เจริญกุล
59 ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก  บา้นเมืองกลาง ม.1 1                      3,100.00           3,100.00              -                 เฉพาะเจาะจง นายศกัดด์ิดา   เจริญกุล
60 ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก  บา้นเมืองกลาง ม.1 1                      41,000.00         40,500.00            500.00            เฉพาะเจาะจง นายศกัดด์ิดา   เจริญกุล
61 ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก  บา้นนกเจ่า  ม.2 1                      31,000.00         30,500.00            500.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.สุขสรรค์
62 ปรับปรุงถนนดิน  บา้นโนนเห็ดไคล  ม.5 1                      60,000.00         59,500.00            500.00            เฉพาะเจาะจง นายศกัดด์ิดา   เจริญกุล
63 ปรับปรุงถนนดินสู่ พ.ท.การเกษตร  บา้นโนนเห็ดไคล ม.5 1                      32,000.00         31,500.00            500.00            เฉพาะเจาะจง นายศกัดด์ิดา   เจริญกุล
64 จา้งเหมาผูช่้วยช่างไฟฟ้า 1                      5,210.00           5,210.00              -                 เฉพาะเจาะจง นายกลัป์ชยั   หิรัญกุล
65 ติดตั้งเคร่ืองสูบน ้าพลงังานแสงอาทิตย ์  บา้นสระ  ม.7 1                      499,000.00      497,000.00          2,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านจอมพลโซล่าเซลล ์
66 จา้งท าพานพุม่ดอกไมส้ดโทนสีเหลือง  วนัพอ่ 1                      1,000.00           1,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง ร้านปัญจฟลอริส
67 จา้งซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1                      3,890.00           3,890.00              -                 แฉพาะเจาะจง บ.อินโฟเทคฯ

1,064,700.00   1,189,700.00       7,300.00         

                                                                            สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง
                                             ประจ าเดอืน  ธันวาคม   พ.ศ. 2563

                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก   อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวดัชัยภูมิ

ล าดบัท่ี ช่ือโครงการ จ านวนโครงการ เงินคงเหลือ วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา



งบประมาณ จ านวนเงินท่ีเสนอ 
(บาท) ราคาต ่าสุด

68 จา้งเหมาเฝ้าเวรยามประปาบาดาล  บา้นสระ  ม.10 1                      3,100.00           3,100.00              -                 เฉพาะเจาะจง นายถวลั   พนัธ์ยาง
69 จา้งเหมาเฝ้าเวรยามประปาบาดาล  บา้นเมืองกลาง  ม.1 ,ม.9 1                      3,100.00           3,100.00              -                 เฉพาะเจาะจง นายบุญมา  วงษส์ระ
70 จา้งเหมาเฝ้าเวรยามรถขุดตกัตีนตะขาบของ อบต.โนนกอก 1                      4,650.00           4,650.00              -                 เฉพาะเจาะจง นายวิไล  วงัสระ
71 จา้งเหมาเฝ้าเวรยามท่ีท าการ  อบต.โนนกอก 1                      9,000.00           9,000.00              -                 เฉพาะเจาะจง นายสุขสรรค ์ คงโนนกอก
72 จา้งเหมาผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายได้ 1                      10,000.00         10,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายทวิท  นอกสระ
73 จดัซ้ือน ้าด่ืม 1                      810.00              810.00                 -                 เฉพาะเจาะจง ร้านน ้าด่ืมเจา้สวั
74 จดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1                      14,065.00         14,065.00            -                 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเกษตรสมบูรณ์
75 ซ้ือแบตเตอร์ร่ีรถยนตบ์รรทุกน ้าดบัเพลิง ของ  อบต.โนนกอก 1                      5,050.00           5,050.00              -                 เฉพาะเจาะจง ร้าน  ช.ญารวมอะไหล่
76 จา้งเหมาโครงการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  7 วนัอนัตราย 1                      6,300.00           6,300.00              -                 เฉพาะเจาะจง ร้านบีบีอ้ิงเจ็ท
77 จดัซ้ืออาหารวา่งส าหรับโครงการ  7 วนัอนัตราย 1                      5,250.00           5,250.00              -                 เฉพาะเจาะจง นางนฤมล  ชยัชนะกลาง
78 จดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1                      3,130.00           3,130.00              -                 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเกษตรสมบูรณ์
79 จดัซ้ืออุปกรณ์กีฬาให้กบัหมู่บา้น ม.1-10 1                      50,000.00         50,000.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายปัญญา  ถนอมชีพ
80 จดัซ้ืออุปกรณ์ + ถว้ยรางวลั กีฬาประชาชน  ต  าบลโนนกอก 1                      34,600.00         34,600.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายปัญญา  ถนอมชีพ
81 จดัซ้ือน ้าด่ืม + น ้าแข็งกีฬาประชาชน  ต  าบลโนนกอก 1                      4,400.00           4,400.00              -                 เฉพาะเจาะจง นางสิรินาถ  
89 จดัซ้ืออุปกรณ์กีฬาส าหรับกีฬานกัเรียนต าบลโนนกอก 1                      23,100.00         23,100.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายปัญญา  ถนอมชีพ
90 จดัซ้ืออุปกรณ์กีฬา กีฬาปู่ ตอ้นคพั 1                      28,900.00         28,900.00            -                 เฉพาะเจาะจง นายปัญญา  ถนอมชีพ
91 จดัซ้ืออาหารเสริมนม 1                      568,295.04      568,295.04          -                 เฉพาะเจาะจง นายสมยศ   สมบติัมี

773,750.04      773,750.04          -                 

                                                                            สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง
                                             ประจ าเดอืน  ธันวาคม   พ.ศ. 2563

                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก   อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวดัชัยภูมิ

ล าดบัท่ี ช่ือโครงการ จ านวนโครงการ เงินคงเหลือ วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา



งบประมาณ จ านวนเงินท่ีเสนอ 
(บาท) ราคาต ่าสุด

92 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์(หมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์) 1                      7,200.00           7,200.00              -                 เฉพาะเจาะจง
93 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้า 1                      69,415.00         69,415.00            -                 เฉพาะเจาะจง ร้านปฐมภูมิ

76,615.00         76,615.00            -                 

                                                                            สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง
                                             ประจ าเดอืน  ธันวาคม   พ.ศ. 2563

                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก   อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวดัชัยภูมิ

ล าดบัท่ี ช่ือโครงการ จ านวนโครงการ เงินคงเหลือ วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา


