
 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 
เรื่อง   สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 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
จ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 เรียบร้อย จึงขอประชาสัมพันธ์สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ
เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 และหากประชาชนท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามและขอทราบรายละเอียดได้
ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี  ในวันและเวลา
ราชการ (รายละเอียดตามแบบ สขร.1 ที่แนบท้ายประกาศนี้) 
  จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 
 

   ประกาศ ณ วันที่ 31  มีนาคม พ.ศ. 2564 
 

    (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 ซ้ือคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ Lenovo 2 เคร่ือง 33,600.00      33,600.00     เฉพาะเจาะจง มายคม มายคม อบต.ได้รับผล ลบ72101/110

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่ 1 ม.ีค.64

2 ซ้ือนมถุง เดือน มนีาคม 46,310.04      46,310.04     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก อบต.ได้รับผล ลบ72101/111

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่  1 ม.ีค.64

3 ซ้ือหนงัสือพิมพ์ 310.00           310.00          เฉพาะเจาะจง นายองอาจ วิวัฒกสิกจิ นายองอาจ วิวัฒกสิกจิ อบต.ได้รับผล ลบ72101/112

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่  1 ม.ีค.64

4 จ้างเหมาท าวารสาร อบต.คลองเกตุ 700.00           700.00          เฉพาะเจาะจง ทวีศักด์พานชิย์ ทวีศักด์พานชิย์ อบต.ได้รับผล ลบ72101/114

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่  1 ม.ีค.64

5 จ้างเหมาท าปา้ย 360.00           360.00          เฉพาะเจาะจง ไพศาลการพิมพ์ ไพศาลการพิมพ์ อบต.ได้รับผล ลบ72101/115

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่  2 ม.ีค.64

6 จ้างท าอาหาร อาหารว่าง พร้อมน้ าด่ืม 7,000.00        7,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสุรเดช ขวัญสมคิด นายสุรเดช ขวัญสมคิด อบต.ได้รับผล ลบ72101/116

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่  2 ม.ีค.64

7 จ้างเหมาบคุคลเกบ็ข้อมลูสนขัและแมว 6,600.00        6,600.00       เฉพาะเจาะจง นายบาหยัน จินดาเนตร นายบาหยัน จินดาเนตร อบต.ได้รับผล ลบ72101/117

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่  2 ม.ีค.64

8 ซ้ือกระดาษ ใบประกาศ 420.00           420.00          เฉพาะเจาะจง ที.เค.แอล. ที.เค.แอล. อบต.ได้รับผล ลบ72101/115

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่  2 ม.ีค.64

9 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บริเวณไร่นายวงษ์ โคกสลุง 90,000.00        85,500.00       เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ ์ชมกล่ิน นายประสิทธิ ์ชมกล่ิน ชาวบ้านใน หมู ่5 สัญญาเลขที ่35/2564

 ถง นานางรวย  พัดเงิน  หมูท่ี ่5 ได้รับผลประโยชน์ ลงวนัที ่ 2 มีนาคม 2564

10 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายฟาร์มไก่นายเสนอ 136,000.00      135,500.00     เฉพาะเจาะจง นางกฤษติกา วงศ์วฒัน์ นายประสิทธิ ์ชมกล่ิน ชาวบ้านใน หมู ่10 สัญญาเลขที่36/2564

ถึงเขายายคง หมูท่ี ่10 ได้รับผลประโยชน์ ลงวนัที ่2 มีนาคม 2564

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มีนาคม

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ

วนัที ่31 เดอืน มีนาคม พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มีนาคม

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ

วนัที ่31 เดอืน มีนาคม พ.ศ. 2564

11 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายหนองอ าเภอ บริเวณ 252,000.00      251,000.00     เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ ์ชมกล่ิน นายประสิทธิ ์ชมกล่ิน ชาวบ้านใน หมู ่5 สัญญาเลขที ่37/2564

หนองอ าเภอ  หมูท่ี ่5 ได้รับผลประโยชน์ ลงวนัที ่ 10 มีนาคม 2564

12 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บริเวณช่วงทางโค้งกอไผ่ 119,000.00      119,000.00     เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ ์ชมกล่ิน นายประสิทธิ ์ชมกล่ิน ชาวบ้านใน หมู ่2 สัญญาเลขที ่38/2564

 หมูท่ี ่2 ถึง ฝายโคกกฐิน ได้รับผลประโยชน์ ลงวนัที ่ 18  มีนาคม 2564

13 จ้างซ่อมแอร์ รถน้ า 23,980.00      23,980.00     เฉพาะเจาะจง อูส่มทุรยนต์ อูส่มทุรยนต์ อบต.ได้รับผล ลบ72101/145

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่  22 ม.ีค.54

14 ปะยางรถขยะ 150.00           150.00          เฉพาะเจาะจง มติรบ ารุง มติรบ ารุง อบต.ได้รับผล ลบ72101/144

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่ 22 ม.ีค.64 

15 จ้างท าปา้ยไวนลิ 1,200.00        1,200.00       เฉพาะเจาะจง ไพศาลการพิมพ์ ไพศาลการพิมพ์ อบต.ได้รับผล ลบ72101/149

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่ 23 ม.ีค.64  

16 ซ้ือวัคซีนพิษสุนขับา้มาพร้อมอปุกรณ์ 55,000.00      55,000.00     เฉพาะเจาะจง พี.ที.การค้า พี.ที.การค้า อบต.ได้รับผล ลบ72101/148

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่   23 ม.ีค.54

17 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บริเวณไร่นายบวน ฝักบัว 72,000.00        71,800.00       เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ ์ชมกล่ิน นายประสิทธิ ์ชมกล่ิน ชาวบ้านใน หมู ่5 สัญญาเลขที ่39/2564

ถึงไร่นายกล่อม พัดเงิน หมูท่ี ่5 ได้รับผลประโยชน์ ลงวนัที ่ 24  มีนาคม 2564

18 จ้างท าปา้ยรับสมัครเด็ก ศพด. 1,800.00        1,800.00       เฉพาะเจาะจง ไพศาลการพิมพ์ ไพศาลการพิมพ์ อบต.ได้รับผล ลบ72101/153

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่  25 ม.ีค.64

19 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บริเวณสายดงเฝ้า ถึง 360,000.00      350,000.00     เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ ์ชมกล่ิน นายประสิทธิ ์ชมกล่ิน ชาวบ้านใน หมู ่5 สัญญาเลขที ่40/2564

เขาแผงม้า หมูท่ี ่๕ ได้รับผลประโยชน์ ลงวนัที ่ 26  มีนาคม 2564

20 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายหมูท่ี ่๒ เชือ่มต่อ 136,000.00      135,000.00     เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ ์ชมกล่ิน นายประสิทธิ ์ชมกล่ิน ชาวบ้านใน หมู ่2-9 สัญญาเลขที ่41/2564

หมูท่ี ่๙ บริเวณบ้านนายบุญชู เดชมาก ถึงศาลากลาง ได้รับผลประโยชน์ ลงวนัที ่ 26  มีนาคม 2564

บ้าน หมูท่ี ่๒



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มีนาคม

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ

วนัที ่31 เดอืน มีนาคม พ.ศ. 2564

21 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 600.00           600.00          เฉพาะเจาะจง วสันต์ คอม วสันต์ คอม อบต.ได้รับผล ลบ72101/164

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่ 30 ม.ีค.64


