
 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 
เรื่อง   สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 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
จ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 เรียบร้อย จึงขอประชาสัมพันธ์สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน
รอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 และหากประชาชนท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามและขอทราบ
รายละเอียดได้ท่ีศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี  ในวัน
และเวลาราชการ (รายละเอียดตามแบบ สขร.1 ที่แนบท้ายประกาศนี้) 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 
 

   ประกาศ ณ วันที่ 31  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 
 

    (ลงชื่อ)  
      (นายบุญธรรม  นพรัตน์) 
                                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ล าดับ  วงเงินที่จดัซ้ือ  รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา

 ที่  หรือจดัจา้ง (บาท)  และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

นมกล่อง เดือน ก.ค.64 (โควิด) 39,412.80    39,412.80   เฉพาะเจาะจง บริษทั พญาเย็น แดร่ี จ ากดั บริษทั พญาเย็น แดร่ี จ ากดั อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 343
ประโยชน์สูงสุด

หนังสือพิมพ์ เดือน ก.ค.64 310.00         310.00        เฉพาะเจาะจง นายองอาจ วิวัฒกสิกจิ นายองอาจ วิวัฒกสิกจิ อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 344
ประโยชน์สูงสุด

ซ้ือถุงยังชีพ 26 ถุง ถุงละ 700 บาท 23,800.00    23,800.00   เฉพาะเจาะจง วาสนา การค้า วาสนา การค้า อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 349
ประโยชน์สูงสุด

ซ้ือส่ือการเรียนการสอน 2,571.00      2,571.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั นยิมศึกษาภณัฑ์ จ ากดั บริษทั นยิมศึกษาภณัฑ์ จ ากดั อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 350
ประโยชน์สูงสุด

ซ้ือถุงยังชีพ 20 ถุง ถุงละ 700 บาท 14,000.00    14,000.00   เฉพาะเจาะจง วาสนา การค้า วาสนา การค้า อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 355
ประโยชน์สูงสุด

ซ้ือถุงยังชีพ 20 ถุง ถุงละ 700 บาท 14,000.00    14,000.00   เฉพาะเจาะจง วาสนา การค้า วาสนา การค้า อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 356
ประโยชน์สูงสุด

ซ้ือถังน้ า 2,000 ลิตร 2 ถัง 11,000.00    11,000.00   เฉพาะเจาะจง สมญัชญาการค้า สมญัชญาการค้า อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 359
ประโยชน์สูงสุด

วัสดุส านักงาน 24,085.00    24,085.00   เฉพาะเจาะจง ท.ีเค.แอล ท.ีเค.แอล อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 360
ประโยชน์สูงสุด

วัสดุส านักงานบ้านงานครัว 2,590.00      2,590.00     เฉพาะเจาะจง ท.ีเค.แอล ท.ีเค.แอล อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 361
ประโยชน์สูงสุด

ถุงยังชัพ 13 ถุง 9,100.00      9,100.00     เฉพาะเจาะจง วาสนา การค้า วาสนา การค้า อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 364

ประโยชน์สูงสุด
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แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม

วนัที ่ 31 กรกฎาคม 2564

 งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง  ราคากลาง (บาท)  วิธีซ้ือหรือจา้ง
 เหตุผลที่คัดเลอืก 

โดยสรุป

 เลขที่และวันที่ของ
สญัญา หรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ
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ซ้ือหมึก ปร้ินเตอร์ 10,230.00    10,230.00   เฉพาะเจาะจง มายคอม มายคอม อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 366
ประโยชน์สูงสุด

กระติกน้ าร้อน 2,200.00      2,200.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั นนิมศึกษาภณัฑ์ จ ากดั บริษทั นนิมศึกษาภณัฑ์ จ ากดั อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 369
ประโยชน์สูงสุด

ขัน/น้ าด่ืม/เส้ือคลุมกันฝน 1,295.00      1,295.00     เฉพาะเจาะจง วาสนา การค้า วาสนา การค้า อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 370
ประโยชน์สูงสุด

งานบ้านงานครัว 1,916.00      1,916.00     เฉพาะเจาะจง ท.ีเค.แอล ท.ีเค.แอล อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 371
ประโยชน์สูงสุด

ซ้ือวัสดุ ศูนย์พักคอย 4,102.00      4,102.00     เฉพาะเจาะจง ท.ีเค.แอล ท.ีเค.แอล อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 372
ประโยชน์สูงสุด

ซ้ือถุงยังชัพ 7 ถุง 4,900.00      4,900.00     เฉพาะเจาะจง วาสนา การค้า วาสนา การค้า อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 374
ประโยชน์สูงสุด

อุปกรณ์ศูนย์พักคอย แอลกอฮอล์ 2,975.00      2,975.00     เฉพาะเจาะจง ท.ีเค.แอล ท.ีเค.แอล อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 377
ประโยชน์สูงสุด

ซ้ืออุปกรณ์ ศูนย์พักคอย 10,113.00    10,113.00   เฉพาะเจาะจง วัลยา การค้า วัลยา การค้า อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 381
ประโยชน์สูงสุด

ซ้ือม่าน/พรม/วอลเปเปอร์ (ห้องนายก) 55,000.00    55,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขวัญฤดีผ้ามา่น ร้านขวัญฤดีผ้ามา่น อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 382

ประโยชน์สูงสุด
ซ้ืออุปกรณ์ ศพด. 15,075.00    15,075.00   เฉพาะเจาะจง วัลยา การค้า วัลยา การค้า อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 384

ประโยชน์สูงสุด
ซ้ือถุงยังชีพ 8 ถุง ถุงละ 700 บาท 5,600.00      5,600.00     เฉพาะเจาะจง วาสนา การค้า วาสนา การค้า อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 388

ประโยชน์สูงสุด
ซ้ืออุปกรณ์ (ศพด.) 3,140.00      3,140.00     เฉพาะเจาะจง ธนภร ธนภร อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 389

ประโยชน์สูงสุด
ซ้ืออุปกรณ์ (ศพด.) 850.00         850.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั นยิมศึกษาภณัฑ์ จ ากดั บริษทั นยิมศึกษาภณัฑ์ จ ากดั อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 390

ประโยชน์สูงสุด
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หมึก Toner Brother TN4260 (2 อัน) 2,380.00      2,380.00     เฉพาะเจาะจง มายคอม มายคอม อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 391
ประโยชน์สูงสุด

ซ้ือครุภัณฑ์ แอร์ 2 ตัว ติดห้องปะชุม 42,000.00    42,000.00   เฉพาะเจาะจง KR เซอร์วิส KR เซอร์วิส อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 392
ประโยชน์สูงสุด

จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ (เดือนละ 9,000.-)27,000.00    27,000.00   เฉพาะเจาะจง นายวัชรพงษ ์เผ่าเมง้ นายวัชรพงษ ์เผ่าเมง้ อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 210
(3เดือน) ประโยชน์สูงสุด

เช่าเคร่ืองถ่าย ก.ค. 64 3,357.00      3,357.00     เฉพาะเจาะจง วันชัยซัพพลาย วันชัยซัพพลาย อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 341
ประโยชน์สูงสุด

วารสาร ก.ค. 64 700.00         700.00        เฉพาะเจาะจง ทวีศักด์พาณิช ทวีศักด์พาณิช อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 342
ประโยชน์สูงสุด

จ้างท าอาหารให้ผู้ป่วย โควิด-19 (14-31 ก.ค. 64)44,900.00    44,900.00   เฉพาะเจาะจง ร.ต.ต ณรงค์ ขวัญสมคิด ร.ต.ต ณรงค์ ขวัญสมคิด อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 357
ประโยชน์สูงสุด

จ้างท าป้ายศูนย์พักคอย 360.00         360.00        เฉพาะเจาะจง 365 365 อบต.ได้รับผล ลบ72101/
ประโยชน์สูงสุด

จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปร๊ินเตอร์ 600.00         600.00        เฉพาะเจาะจง วสันต์ คอม วสันต์ คอม อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 379
ประโยชน์สูงสุด

จ้างถอดแอร์ ห้องประชุม 3 ตัว 2,000.00      2,000.00     เฉพาะเจาะจง KR เซอร์วิส KR เซอร์วิส อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 393
ประโยชน์สูงสุด

จ้างท าป้าย ศ.พ.ด. 2 ป้าย 720.00         720.00        เฉพาะเจาะจง ศรีไพร ทวีทรัพย์ ศรีไพร ทวีทรัพย์ อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 394
ประโยชน์สูงสุด

32
ลงวันที ่29 ก.ค. 64

33
ลงวันที ่29 ก.ค. 64

29
ลงวันที ่12 ก.ค. 64

30
ลงวันที ่16 ก.ค. 64

31
ลงวันที ่23 ก.ค. 64

26
ลงวันที ่1 ก.ค. 64

27
ลงวันที ่1 ก.ค. 64

28
ลงวันที ่1 ก.ค. 64

24
ลงวันที ่29 ก.ค. 64

25
ลงวันที ่29 ก.ค. 64


