
 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 
เรื่อง   สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 

 

      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.2564 เรียบร้อย จึงขอประชาสัมพันธ์สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน
รอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 และหากประชาชนท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามและขอทราบ
รายละเอียดได้ท่ีศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี  ในวัน
และเวลาราชการ (รายละเอียดตามแบบ สขร.1 ที่แนบท้ายประกาศนี้) 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 
 

   ประกาศ ณ วันที่ 30  ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
 

    (ลงชื่อ)  
     (อัครพัชร์   แก้วกระจ่างสินธ์) 
     รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกต ุรักษาราชการแทน 
                                   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ล าดับ  วงเงินที่จดัซ้ือ  รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา
 ที่  หรือจดัจา้ง (บาท)  และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

จา้งเหมาซ่อมแซมคอมพวิเตอร์ 750.00         750.00        เฉพาะเจาะจง วสันต์ คอม วสันต์ คอม อบต.ได้รับผล ลบ72102/ 615
ต้ังโต๊ะ ประโยชน์สูงสุด
จา้งเหมาซ่อมแซมปร้ินเตอร์ 5,100.00      5,100.00     เฉพาะเจาะจง มายคอม มายคอม อบต.ได้รับผล ลบ72102/ 630

ประโยชน์สูงสุด
จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 180.00         180.00        เฉพาะเจาะจง ท.ีเค.แอล ท.ีเค.แอล อบต.ได้รับผล ลบ72102/ 611
(สายแลนด์) ประโยชน์สูงสุด
จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 9,010.00      9,010.00     เฉพาะเจาะจง มายคอม มายคอม อบต.ได้รับผล ลบ72102/ 620
(แผ่นรองเมาส์,เมาส์) ประโยชน์สูงสุด
จดัซ้ือวัสดุส านักงาน 1,380.00      1,380.00     เฉพาะเจาะจง ท.ีเค.แอล ท.ีเค.แอล อบต.ได้รับผล ลบ72102/ 621

ประโยชน์สูงสุด
จดัซ้ือวัสดุส านักงาน 2,100.00      2,100.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั นยิมศึกษาภณัฑ์ บริษทั นยิมศึกษาภณัฑ์ อบต.ได้รับผล ลบ72102/ 629

จ ากดั จ ากดั ประโยชน์สูงสุด
จา้งเหมาซ่อมแซมคอมพวิเตอร์ 750.00         750.00        เฉพาะเจาะจง วสันต์ คอม วสันต์ คอม อบต.ได้รับผล ลบ72103/ 615

ต้ังโต๊ะ ประโยชน์สูงสุด
จา้งเหมาซ่อมแซมปร้ินเตอร์ 5,100.00      5,100.00     เฉพาะเจาะจง มายคอม มายคอม อบต.ได้รับผล ลบ72103/ 630

บ้านนางไพรินท์ ถงึป่าช้า ม.9 ประโยชน์สูงสุด
จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 180.00         180.00        เฉพาะเจาะจง ท.ีเค.แอล ท.ีเค.แอล อบต.ได้รับผล ลบ72103/ 611

(สายแลนด์) ประโยชน์สูงสุด
จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 9,010.00      9,010.00     เฉพาะเจาะจง มายคอม มายคอม อบต.ได้รับผล ลบ72103/ 620

(แผ่นรองเมาส์,เมาส์) ประโยชน์สูงสุด
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แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม

วนัที ่30 ธันวาคม 2564

 งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง  ราคากลาง (บาท)  วิธีซ้ือหรือจา้ง
 เหตุผลที่คัดเลอืก 

โดยสรุป

 เลขที่และวันที่ของ
สญัญา หรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ
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จดัซ้ือวัสดุส านักงาน 1,380.00      1,380.00     เฉพาะเจาะจง ท.ีเค.แอล ท.ีเค.แอล อบต.ได้รับผล ลบ72103/ 621

ประโยชน์สูงสุด
จดัซ้ือวัสดุส านักงาน 2,100.00      2,100.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั นยิมศึกษาภณัฑ์ บริษทั นยิมศึกษาภณัฑ์ อบต.ได้รับผล ลบ72103/ 629

จ ากดั จ ากดั ประโยชน์สูงสุด
จดัซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 20,000.00    20,000.00   เฉพาะเจาะจง เคหะภณัฑ์ เคหะภณัฑ์ อบต.ได้รับผล ลบ72103/ 612

ประโยชน์สูงสุด
จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 16,125.00    16,125.00   เฉพาะเจาะจง เคหะภณัฑ์ เคหะภณัฑ์ อบต.ได้รับผล ลบ72103/ 630

ประโยชน์สูงสุด
ซ้ือหนังสือพมิพ ์เดือน ธ.ค.64 310.00         310.00        เฉพาะเจาะจง นายองอาจ วิวัฒกสิกจิ นายองอาจ วิวัฒกสิกจิ อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 601

ประโยชน์สูงสุด
นมกล่อง เดือน ธ.ค.64 37,590.74    37,590.74   เฉพาะเจาะจง บริษทั พญาเย็น แดร่ี จ ากดั บริษทั พญาเย็น แดร่ี จ ากดั อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 602

ประโยชน์สูงสุด
ถงัพลาสติกใหญ่ 10ใบ 2,000.00      2,000.00     เฉพาะเจาะจง ธนภร ธนภร อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 605

ประโยชน์สูงสุด
ซ้ือวัสดุการเกษตร สายยาง6หุน 1,750.00      1,750.00     เฉพาะเจาะจง ธนภร ธนภร อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 606

ประโยชน์สูงสุด
หมึกพมิพ ์Brother 560.00         560.00        เฉพาะเจาะจง วสันต์ คอม วสันต์ คอม อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 607

ประโยชน์สูงสุด
ทรายอะเบท 88,500.00    88,500.00   เฉพาะเจาะจง พนัทธนนัทก์ารค้า พนัทธนนัทก์ารค้า อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 608

ประโยชน์สูงสุด
พานดอกไม้สด 1,000.00      1,000.00     เฉพาะเจาะจง ชายแดงเวดด้ิง ชายแดงเวดด้ิง อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 610

ประโยชน์สูงสุด
แจกนัดอกไม้ต้ังพืน้ 2,760.00      2,760.00     เฉพาะเจาะจง วัลยา การค้า วัลยา การค้า อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 617

ประโยชน์สูงสุด
ผ้าปูโต๊ะ แบบจบัจบี 1,300.00      1,300.00     เฉพาะเจาะจง วัลยา การค้า วัลยา การค้า อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 619

ประโยชน์สูงสุด
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วัสดุคอมพวิเตอร์ 8,600.00      8,600.00     เฉพาะเจาะจง มายคอม มายคอม อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 623
ประโยชน์สูงสุด

วัสดุน านักงาน 10,065.00    10,065.00   เฉพาะเจาะจง ท.ีเค.แอล ท.ีเค.แอล อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 625
ประโยชน์สูงสุด

วัสดุงานบ้านงานครัว 970.00         970.00        เฉพาะเจาะจง ท.ีเค.แอล ท.ีเค.แอล อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 626
ประโยชน์สูงสุด

วัสดุการเกษจร 710.00         710.00        เฉพาะเจาะจง บ.กู๊ดมอนิ่งฯ บ.กู๊ดมอนิ่งฯ อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 628
ประโยชน์สูงสุด

วัสดุงานบ้านงานครัว 925.00         925.00        เฉพาะเจาะจง ท.ีเค.แอล ท.ีเค.แอล อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 640
ประโยชน์สูงสุด

ถา่นไฟฉาย 430.00         430.00        เฉพาะเจาะจง ท.ีเค.แอล ท.ีเค.แอล อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 640
โครงการปีใหม่ 65 ประโยชน์สูงสุด
จา้งเหมาถา่ยเอกสาร 2,000.00      2,000.00     เฉพาะเจาะจง วันชัยซัพพลาย วันชัยซัพพลาย อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 603
เดือน ธ.ค.64 ประโยชน์สูงสุด
ซ่อมเคร่ืองปร๊ินเตอร์ 2,280.00      2,280.00     เฉพาะเจาะจง วสันต์ คอม วสันต์ คอม อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 604

ประโยชน์สูงสุด
ซ่อมแซมโน๊คบุต๊ 3,800.00      3,800.00     เฉพาะเจาะจง วสันต์ คอม วสันต์ คอม อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 627
416-58-0039 ประโยชน์สูงสุด
จา้งเหมาท าป้าย 360.00         360.00        เฉพาะเจาะจง ไพศาลการพมิพ์ ไพศาลการพมิพ์ อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 638
โครงการปีใหม่ 65 ประโยชน์สูงสุด
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