
 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 
เรื่อง   สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 

 

      ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดู
ได้ ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ให้หน่วยงานของรัฐจัดท า
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนของทุกๆเดือน ให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับ
งานที่จัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ นั้น 
  ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ ได้จัดท าแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 เรียบร้อย จึงขอประชาสัมพันธ์สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน
รอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 และหากประชาชนท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามและขอทราบ
รายละเอียดได้ท่ีศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี  ในวัน
และเวลาราชการ (รายละเอียดตามแบบ สขร.1 ที่แนบท้ายประกาศนี้) 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 
 

   ประกาศ ณ วันที่ 28  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
 

    (ลงชื่อ)  
     (นายบุญธรรม  นพรัตน์) 
            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกต ุ
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างท าวารสาร 700.00          700.00          เฉพาะเจาะจง ทวีศักด์พานชิย์ ทวีศักด์พานชิย์ อบต.ได้รับผล ลบ72101/613

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่ 2 พ.ย.63

2 ค่านมถุง 20,332.20     20,332.20     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก อบต.ได้รับผล ลบ72101/610

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่ 2 พ.ย.63

3 ค่าหนงัสือพิมพ์ 300.00          300.00          เฉพาะเจาะจง ที.เค.แอล. ที.เค.แอล. อบต.ได้รับผล ลบ72101/611

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่ 2 พ.ย.63

4 ซ้ือทรายอะเบท 73,750.00     73,750.00     เฉพาะเจาะจง พี.ที.การค้า พี.ที.การค้า อบต.ได้รับผล ลบ72101/616

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่ 3 พ.ย.63

5 จ้างซ่อมแซมรถ กต 5188 15,000.00     15,000.00     เฉพาะเจาะจง อูส่มทุรยนต์ อูส่มทุรยนต์ อบต.ได้รับผล ลบ72101/619

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่ 3 พ.ย.63

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 31,000.00       31,000.00       เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ ์ชมกล่ิน นายประสิทธิ ์ชมกล่ิน ชาวบ้านใน หมู ่1 สัญญาเลขที ่13/2564

ในต าบลคลองเกตุ บริเวณบ้านผู้พันชิด หมูท่ี ่1 ได้รับผลประโยชน์ ลงวนัที ่3 พฤศจิกายน 2563

7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 31,000.00       31,000.00       เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ ์ชมกล่ิน นายประสิทธิ ์ชมกล่ิน ชาวบ้านใน หมู ่1 สัญญาเลขที ่14/2564

ในต าบลคลองเกตุ บริเวณบ้านทรัพยเ์จริญ หมูท่ี ่1 ได้รับผลประโยชน์ ลงวนัที ่3 พฤศจิกายน 2563

8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 31,000.00       31,000.00       เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ ์ชมกล่ิน นายประสิทธิ ์ชมกล่ิน ชาวบ้านใน หมู ่1 สัญญาเลขที ่15/2564

ในต าบลคลองเกตุ บริเวณบ้านนางศรีดา หมูท่ี ่1 ได้รับผลประโยชน์ ลงวนัที ่3 พฤศจิกายน 2563

9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 31,000.00       31,000.00       เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ ์ชมกล่ิน นายประสิทธิ ์ชมกล่ิน ชาวบ้านใน หมู ่1 สัญญาเลขที ่16/2564

ในต าบลคลองเกตุ บริเวณบ้านนางสมนึก หมูท่ี ่7 ได้รับผลประโยชน์ ลงวนัที ่3 พฤศจิกายน 2563

10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 31,000.00       31,000.00       เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ ์ชมกล่ิน นายประสิทธิ ์ชมกล่ิน ชาวบ้านใน หมู ่7 สัญญาเลขที ่17/2564

ในต าบลคลองเกตุ บริเวณบ้านนางสมัย หมูท่ี ่7 ได้รับผลประโยชน์ ลงวนัที ่3 พฤศจิกายน 2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจิกายน 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ

วนัที ่28 เดอืน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจิกายน 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ

วนัที ่28 เดอืน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563

11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 31,000.00       31,000.00       เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ ์ชมกล่ิน นายประสิทธิ ์ชมกล่ิน ชาวบ้านใน หมู ่7 สัญญาเลขที ่18/2564

ในต าบลคลองเกตุ บริเวณบ้านนางสมหมาย หมูท่ี ่7 ได้รับผลประโยชน์ ลงวนัที ่3 พฤศจิกายน 2563

12 นมกล่อง ปดิเทอม 1/63 44,128.26     44,128.26     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก อบต.ได้รับผล ลบ72101/628

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่ 4 พ.ย. 63

13 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 41,500.00       41,000.00       เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ ์ชมกล่ิน นายประสิทธิ ์ชมกล่ิน ชาวบ้านใน หมู ่2 สัญญาเลขที ่19/2564

ในต าบลคลองเกตุ บริเวณถนนแก้มลิง หมูท่ี ่2 ได้รับผลประโยชน์ ลงวนัที ่5 พฤศจิกายน 2563

14 ต่ออายุเว็บไซต์ 6,000.00       6,000.00       เฉพาะเจาะจง ทีเอสคอมพิมเตอร์ ทีเอสคอมพิมเตอร์ อบต.ได้รับผล ลบ72101/636

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่ 5 พ.ย.63

15 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 64,000.00       63,500.00       เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ ์ชมกล่ิน นายประสิทธิ ์ชมกล่ิน ชาวบ้านใน หมู ่4 สัญญาเลขที ่20/2564

ในต าบลคลองเกตุ บริเวณนายต้อย พิพาภาณ์ ถึง  ได้รับผลประโยชน์ ลงวนัที ่6 พฤศจิกายน 2563

บ้านนายลวด สินโพธิ ์หมูท่ี ่4

16 จ้างท าอาหารว่างและน้ าด่ืม 1,000.00       1,000.00       เฉพาะเจาะจง สมชาย แย้มกมล สมชาย แย้มกมล อบต.ได้รับผล ลบ72101/638

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่ 6 พ.ย.63 

17 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 31,000.00       31,000.00       เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ ์ชมกล่ิน นายประสิทธิ ์ชมกล่ิน ชาวบ้านใน หมู ่1 สัญญาเลขที ่21/2564

ในต าบลคลองเกตุ บริเวณนานายไข ถึง บ้านนางตอง ได้รับผลประโยชน์ ลงวนัที ่11 พฤศจิกายน 2563

หมูท่ี่ 1

18 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง 31,000.00    31,000.00    เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ์ ชมกล่ิน นายประสิทธิ์ ชมกล่ิน ชาวบ้านใน หมู ่3 สัญญาเลขที่ 22/2564

ในต าบลคลองเกตุ บริเวณนานายค้ า แกว้สุวรรณ ได้รับผลประโยชน์ ลงวนัที ่11 พฤศจิกายน 2563

หมูท่ี่ 3

19 ซ้ือธงชาติ ธงสัญลักธ์ 44,128.26     44,128.26     เฉพาะเจาะจง วัลยา การค้า วัลยา การค้า อบต.ได้รับผล ลบ72101/643

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่ 18 พ.ย.63



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจิกายน 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ

วนัที ่28 เดอืน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563

20 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายคัน 453,000.00 452,000.00  เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ์ ชมกล่ิน นายประสิทธิ์ ชมกล่ิน ชาวบ้านใน หมู ่7 สัญญาเลขที่ 23/2564

คลองล าห้วยยาง  ฝายตะกดุยอ ฝายนางแจง้ ได้รับผลประโยชน์ ลงวนัที ่23 พฤศจิกายน 2563

หมูท่ี่ 7

21 ซ้ือถังพลาสติก 25,500.00     25,500.00     เฉพาะเจาะจง ธนภร ธนภร อบต.ได้รับผล ลบ72101/647

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่ 23 พ.ย.63

22 ซ้ือวัสดุการเกษตร 1,290.00       1,290.00       เฉพาะเจาะจง ธนภร ธนภร อบต.ได้รับผล ลบ72101/648

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่ 23 พ.ย.63

23 ซ้ือวัสดุส านกังาน 9,065            9,065.00       เฉพาะเจาะจง ที.เค.แอล. ที.เค.แอล. อบต.ได้รับผล ลบ72101/649

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่ 23 พ.ย.63

24 ซ้ือไมก้วาดทางมะพร้าว 900.00          900.00          เฉพาะเจาะจง ร้านละมยั ร้านละมยั อบต.ได้รับผล ลบ72101/654

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่ 24 พ.ย.63

25 จ้างท าอาหารว่างและน้ าด่ืม 1,250.00       1,250.00       เฉพาะเจาะจง สมชาย แย้มกมล สมชาย แย้มกมล อบต.ได้รับผล ลบ72101/655

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่ 24 พ.ย.63

26 จ้างท าปา้ย 360.00          360.00          เฉพาะเจาะจง ไพศาลการพิมพ์ ไพศาลการพิมพ์ อบต.ได้รับผล ลบ72101/650

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่ 24 พ.ย.63


