
 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 
เรื่อง   สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 

 

      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
จ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 เรียบร้อย จึงขอประชาสัมพันธ์สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ
เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 และหากประชาชนท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามและขอทราบรายละเอียดได้
ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี  ในวันและเวลา
ราชการ (รายละเอียดตามแบบ สขร.1 ที่แนบท้ายประกาศนี้) 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 
 

   ประกาศ ณ วันที่ 31  มีนาคม  พ.ศ. 2565 
 

    (ลงชื่อ)  
       (นางสาวดาวรุ่ง  นพรัตน์) 
                                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ล าดับ  วงเงินที่จดัซ้ือ  รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ
 ที่  หรือจดัจา้ง (บาท)  และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

จดัซ้ือวัสดุส านักงาน 6,330.00      6,330.00     เฉพาะเจาะจง จารุนนัท์ จารุนนัท์ อบต.ได้รับผล ลบ72102/ 109
9 รายการ ประโยชน์สูงสุด
จดัซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 7,600.00      7,600.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั นยิมศึกษาภณัฑ์ บริษทั นยิมศึกษาภณัฑ์ อบต.ได้รับผล ลบ72102/ 130

ประโยชน์สูงสุด
จดัซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 980.00         980.00        เฉพาะเจาะจง ประดุน พาณิชย์ ประดุน พาณิชย์ อบต.ได้รับผล ลบ72102/ 171

ประโยชน์สูงสุด
โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุก บริเวณไร่นางเหนียด 83,000.00    83,300.00   เฉพาะเจาะจง นายสมมาตร คุ้มจันทร์ นายสมมาตร คุ้มจันทร์ อบต.ได้รับผล ลบ72103/ 148
โคกสลุง ถงึ ไร่ นางรวย พัดเงิน ม.5 ประโยชน์สูงสุด
โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุกจากบ้านนายเดช ติดต่อ 40,500.00    41,000.00   เฉพาะเจาะจง นายสมมาตร คุ้มจันทร์ นายสมมาตร คุ้มจันทร์ อบต.ได้รับผล ลบ72103/ 150
ถงึ บ้านนางสายฝน พากเพียร ม.7 ประโยชน์สูงสุด
โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุก ม.8 เชื่อม ม.6 จากซอย 211,000.00  211,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสายฝน พากเพยีร นางสายฝน พากเพยีร อบต.ได้รับผล ลบ72103/ 152
ขา้งโรงเรียนวัดเขาดิน ถงึ ถนนดินด า วัดเขาลัง ประโยชน์สูงสุด
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 99,000.00    99,400.00   เฉพาะเจาะจง นางสายฝน พากเพยีร นางสายฝน พากเพยีร อบต.ได้รับผล ลบ72103/ 161
สายบ้านหนองบัว ม.4 ประโยชน์สูงสุด
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.8 282,000.00  283,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไพบลูย์กจิรุ่งเรืองหา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไพบลูย์กจิรุ่งเรือง อบต.ได้รับผล ลบ72103/ 170
จากฝายดงมนัถงึบ้านนายยอดธง โดย นางวิมลรัตน ์ศรีเพง็แกว้ โดย นางวิมลรัตน ์ศรีเพง็แกว้ ประโยชน์สูงสุด
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.1 455,000.00  456,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไพบลูย์กจิรุ่งเรืองหา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไพบลูย์กจิรุ่งเรือง อบต.ได้รับผล ลบ72103/ 163
จากคอสะพาน ถงึ โค้งนานายเสรี โดย นางวิมลรัตน ์ศรีเพง็แกว้ โดย นางวิมลรัตน ์ศรีเพง็แกว้ ประโยชน์สูงสุด
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.3 460,000.00  461,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไพบลูย์กจิรุ่งเรืองหา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไพบลูย์กจิรุ่งเรือง อบต.ได้รับผล ลบ72103/ 169
จากโกดังสวนมะพร้าว ถงึ ร้านนางสมพงษ์ โดย นางวิมลรัตน ์ศรีเพง็แกว้ โดย นางวิมลรัตน ์ศรีเพง็แกว้ ประโยชน์สูงสุด
โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุก บริเวณบ้านนายน้อย 118,500.00  119,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมาตร คุ้มจันทร์ นายสมมาตร คุ้มจันทร์ อบต.ได้รับผล ลบ72103/ 192
ศรีอนิทร์ ถงึ ไร่ผู้ใหญ่แดง ม.10 ประโยชน์สูงสุด
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แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม

วนัที ่31 มีนาคม 2565

 งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง  ราคากลาง (บาท)  วิธีซ้ือหรือจา้ง
 เหตุผลที่คัดเลอืก 

โดยสรุป

 เลขที่และวันที่ของ
สญัญา หรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ



จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 1,028.00      1,028.00     เฉพาะเจาะจง นางสุนทรี ฤทธิเ์ต็ม นางสุนทรี ฤทธิเ์ต็ม อบต.ได้รับผล ลบ72103/ 106
ประโยชน์สูงสุด

จดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 59,800.00    59,800.00   เฉพาะเจาะจง คอม แอนด์ เซอร์วิส คอม แอนด์ เซอร์วิส อบต.ได้รับผล ลบ72103/ 137
ประโยชน์สูงสุด

จดัซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 3,900.00      3,900.00     เฉพาะเจาะจง ท.ีเค.แอล ท.ีเค.แอล อบต.ได้รับผล ลบ72103/ 171
ประโยชน์สูงสุด

หนังสือพมิพ ์รายวัน 310.00         310.00        เฉพาะเจาะจง นายองอาจ วิวัฒกสิกจิ นายองอาจ วิวัฒกสิกจิ อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 133
ประจ าเดือน มีนาคม ประโยชน์สูงสุด
จดัซ้ือถงุยงัชีพ 10,500.00    10,500.00   เฉพาะเจาะจง วาสนา การค้า วาสนา การค้า อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 144

ประโยชน์สูงสุด
จดัซ้ือประกนัภัยรถยนต์ 41,397.23    41,397.23   เฉพาะเจาะจง บริษทั MSIG บริษทั MSIG อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 149

ประโยชน์สูงสุด
จดัซ้ือถงุยงัชีพ 19,600.00    19,600.00   เฉพาะเจาะจง วาสนา การค้า วาสนา การค้า อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 167

ประโยชน์สูงสุด
จดัซ้ือวัสดุยานพาหนะ 55,200.00    55,200.00   เฉพาะเจาะจง ร้านปญัญาเจริญยนต์ ร้านปญัญาเจริญยนต์ อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 166
เปล่ียนยางรถ ประโยชน์สูงสุด
จดัซ้ือวัสดุส านักงาน 3,800.00      3,800.00     เฉพาะเจาะจง ประดุน พาณิชย์ ประดุน พาณิชย์ อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 171

ประโยชน์สูงสุด
จา้งเหมาซ่อมแซมและยา้ย 7,400.00      7,400.00     เฉพาะเจาะจง ร้านกนกวรรณ ร้านกนกวรรณ อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 151

เคร่ืองปรับอากาศ ประโยชน์สูงสุด
จา้งเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 6,500.00      6,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านปญัญาเจริญยนต์ ร้านปญัญาเจริญยนต์ อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 150

รถยนต์ ประโยชน์สูงสุด
จา้งเหมาถา่ยเอกสารตามโครงการ 600.00         600.00        เฉพาะเจาะจง ควิก กอ็ปปี้ ควิก กอ็ปปี้ อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 162

ส ารวจวัคซีนหมาแมว ประโยชน์สูงสุด
จา้งเหมาซ่อมแซมคอมพวิเตอร์ 800.00         800.00        เฉพาะเจาะจง วสันต์ คอม วสันต์ คอม อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 165

ที ่ศพด ประโยชน์สูงสุด
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จา้งเหมาท าอาหารว่างตามโครงการ 490.00         490.00        เฉพาะเจาะจง นายทองเจือ เจริญศรี นายทองเจือ เจริญศรี อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 174
ประโยชน์สูงสุด
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