
 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 
เรื่อง   สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 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
จ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 เรียบร้อย จึงขอประชาสัมพันธ์สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน
รอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 และหากประชาชนท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามและขอทราบ
รายละเอียดได้ท่ีศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี  ในวัน
และเวลาราชการ (รายละเอียดตามแบบ สขร.1 ที่แนบท้ายประกาศนี้) 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 
 

   ประกาศ ณ วันที่ 28  ธันวาคม  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 ลบ72101/663

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่  1 ธ.ค.63

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายไร่ 389,000.00      388,500.00     เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ ์ชมกล่ิน นายประสิทธิ ์ชมกล่ิน ชาวบ้านใน หมู ่10 สัญญาเลขที ่24/2564

นางอุไร่  สวสัดี ถึง ไร่นายเภา หมูท่ี ่10 ได้รับผลประโยชน์ ลงวนัที ่ 1  ธนัวาคม  2563

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายหลังบ้าน 77,000.00        76,500.00       เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ ์ชมกล่ิน นายประสิทธิ ์ชมกล่ิน ชาวบ้านใน หมู ่10 สัญญาเลขที ่25/2564

ผู้ใหญ่แดง ถึง ไร่นายบุญน้อย ศรีอิน หมูท่ี ่10 ได้รับผลประโยชน์ ลงวนัที ่ 1  ธนัวาคม  2563

4 ซ้ือนมถุง เปดิเทอม 2/63 67,894.08      67,894.08     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก อบต.ได้รับผล ลบ72101/662

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่ 1 ธ.ค.63

5 ซ้ือหนงัสือพิมพ์ 310.00           310.00          เฉพาะเจาะจง นายองอาจ วิวัฒกสิกจิ นายองอาจ วิวัฒกสิกจิ อบต.ได้รับผล ลบ72101/665

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่ 1 ธ.ค.63 

6 ซ้ือหมกึ 12,560.00      12,560.00     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วน จ ากัด ปิยะเซอร์วิส หา้งหุน้ส่วน จ ากัด ปิยะเซอร์วิส อบต.ได้รับผล ลบ72101/713

เซ็นเตอร์ เซ็นเตอร์ ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่ 2 ธ.ค.63 

7 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว ส านกัปลัด 1,160.00        1,160.00       เฉพาะเจาะจง ร้านละมยั ร้านละมยั อบต.ได้รับผล ลบ72101/722

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่ 8 ธ.ค.63

8 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว ศพด. 1,080.00        1,080.00       เฉพาะเจาะจง ร้านละมยั ร้านละมยั อบต.ได้รับผล ลบ72101/723

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่  8 ธ.ค.63

9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก จากถนนด าไร่ 175,000.00      174,500.00     เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ ์ชมกล่ิน นายประสิทธิ ์ชมกล่ิน ชาวบ้านใน หมู ่8 สัญญาเลขที ่26/2564

นายเหลียม  หมูท่ี ่8 ได้รับผลประโยชน์ ลงวนัที ่8  ธนัวาคม 2563

10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บริเวณบ้าน 29,000.00        28,500.00       เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ ์ชมกล่ิน นายประสิทธิ ์ชมกล่ิน ชาวบ้านใน หมู ่7 สัญญาเลขที ่27/2564

นายนิพนธ ์น้อยเจริญ หมูท่ี ่10 ได้รับผลประโยชน์ ลงวนัที ่8 ธนัวาคม 2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ

วนัที ่28 เดอืน ธันวาคม  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 ธันวาคม 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ

วนัที ่28 เดอืน ธันวาคม  พ.ศ. 2563

11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายคันคลอง 275,000.00      274,500.00     เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ ์ชมกล่ิน นายประสิทธิ ์ชมกล่ิน ชาวบ้านใน หมู ่10 สัญญาเลขที ่28/2564

ฝายบ้านเขานมน้อย นายไพ หมูท่ี ่10 ได้รับผลประโยชน์ ลงวนัที ่8 ธนัวาคม 2563

12 จ้างท าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 4,300.00        4,300.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราวรรณ นางสาวจิราวรรณ อบต.ได้รับผล ลบ72101/725

ยิม้ไพบลูย์ ยิม้ไพบลูย์ ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่ 9 ธ.ค.63

13 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,800.00        1,800.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ปยิะเซอร์วิส หจก.ปยิะเซอร์วิส อบต.ได้รับผล ลบ72101/729

เซ็นเตอร์ เซ็นเตอร์ ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่  15 ธ.ค.63

14 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายแยกเหมือง 453,000.00      452,500.00     เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ ์ชมกล่ิน นายประสิทธิ ์ชมกล่ิน ชาวบ้านใน หมู ่9 สัญญาเลขที ่29/2564

 ลาด หมูท่ี ่2 ถึง นานางสุภาพร บัวตา หมูท่ี ่9 ได้รับผลประโยชน์ ลงวนัที ่15 ธนัวาคม 2563

15 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้าน 136,000.00      135,000.00     เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ ์ชมกล่ิน นายประสิทธิ ์ชมกล่ิน ชาวบ้านใน หมู ่10 สัญญาเลขที ่30/2564

นายฤทธิ ์ จิตชัยภูมิ  หมูท่ี ่10 ได้รับผลประโยชน์ ลงวนัที ่22 ธนัวาคม 2563

16 ซ้ือคอมพิวเตอร์ 2 เคร่ือง ส านกัปลัด 32,000.00      32,000.00     เฉพาะเจาะจง ดี คอม ดี คอม อบต.ได้รับผล ลบ72101/737

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่   22 ธ.ค.63

17 ซ้ือคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง กองสวัสดิการ 16,000.00      16,000.00     เฉพาะเจาะจง ดี คอม ดี คอม อบต.ได้รับผล ลบ72101/738

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่   22 ธ.ค.63

18 ซ้ือคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง ศพด. 16,000.00      16,000.00     เฉพาะเจาะจง ดี คอม ดี คอม อบต.ได้รับผล ลบ72101/739

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่   22 ธ.ค.63

19 ซ้ือวัสดุวิทยุสือสาร 23,895.00      23,895.00     เฉพาะเจาะจง สุขเกษมส่ือสาร ลพบรีุ สุขเกษมส่ือสาร ลพบรีุ อบต.ได้รับผล ลบ72101/741

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่ 22 ธ.ค.63  

20 ซ้ือเส้ือกัก๊ 20 ตัว 5,000.00        5,000.00       เฉพาะเจาะจง สุขเกษมส่ือสาร ลพบรีุ สุขเกษมส่ือสาร ลพบรีุ อบต.ได้รับผล ลบ72101/742

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่  22 ธ.ค.63



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ

วนัที ่28 เดอืน ธันวาคม  พ.ศ. 2563

21 ซ้ืออปุกรณ์ อปพร. 1,678.00        1,678.00       เฉพาะเจาะจง ที.เค.แอล. ที.เค.แอล. อบต.ได้รับผล ลบ72101/743

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่ 22 ธ.ค.63  

22 จ้างเต็น ช่วงปใีหม ่64 2,000.00        2,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสงกราน ก าแซง นายสงกราน ก าแซง อบต.ได้รับผล ลบ72101/744

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่ 22 ธ.ค.63  

23 จ้างท าปา้ย 360.00           360.00          เฉพาะเจาะจง ไพศาลการพิมพ์ ไพศาลการพิมพ์ อบต.ได้รับผล ลบ72101/745

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่ 22 ธ.ค.63  


