
 

 
 
 
 

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

   ประกาศ ณ วันที่ 28  กุมภาพันธ์  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 ซ้ือน้้าลัง 1,950.00        1,950.00       เฉพาะเจาะจง ร้านละมยั ร้านละมยั อบต.ได้รับผล ลบ72101/63

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่ 1 ก.พ.64  

2 ซ้ือธงชาติ/ธงสัญลักษณ์ 68,000.00      68,000.00     เฉพาะเจาะจง วัลยา การค้า วัลยา การค้า อบต.ได้รับผล ลบ72101/68

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่  1 ก.พ.64

3 ซ้ือหนงัสือพิมพ์ 280.00           280.00          เฉพาะเจาะจง นายองอาจ วิวัฒกสิกจิ นายองอาจ วิวัฒกสิกจิ อบต.ได้รับผล ลบ72101/65

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่  1 ก.พ.64

4 จ้างท้าวารสาร 700.00           700.00          เฉพาะเจาะจง ทวีศักด์พานชิย์ ทวีศักด์พานชิย์ อบต.ได้รับผล ลบ72101/67

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่ 1 ก.พ.64  

5 จ้างท้าอาหารว่างและน้้าด่ืม 4,300.00        4,300.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวน้้าฝน หนองบวั นางสาวน้้าฝน หนองบวั อบต.ได้รับผล ลบ72101/78

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่ 9 ก.พ.64

6 จ้างเหมาซ่อมแซมรถ ขงล360 2,270.00        2,270.00       เฉพาะเจาะจง ทิ้ง เจริญยนต์ ทิ้ง เจริญยนต์ อบต.ได้รับผล ลบ72101/39

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่ 9 ก.พ.64

7 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บริเวณสายรอบฟาร์มไก่ 32,000.00        32,000.00       เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ ์ชมกล่ิน นายประสิทธิ ์ชมกล่ิน ชาวบ้านใน หมู ่3 สัญญาเลขที ่31/2564

 หมูท่ี ่3 ได้รับผลประโยชน์ ลงวนัที ่ 15  กุมภาพันธ ์2564

8 โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กแชมเปญพร้อมฐาน หมูท่ี ่5 287,000.00      286,000.00     เฉพาะเจาะจง นางกฤษติกา วงศ์วฒัน์ นายประสิทธิ ์ชมกล่ิน ชาวบ้านใน หมู ่5 สัญญาเลขที ่32/2564

ได้รับผลประโยชน์ ลงวนัที ่ 16  กุมภาพันธ ์2564

9 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว ส.ป. 8,849.00        8,849.00       เฉพาะเจาะจง ร้านละมยั ร้านละมยั อบต.ได้รับผล ลบ72101/87

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่  16 ก.พ.64

10 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว ศพด. 4,828.00        4,828.00       เฉพาะเจาะจง ร้านละมยั ร้านละมยั อบต.ได้รับผล ลบ72101/88

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่  16 ก.พ.64

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ

วนัที ่28 เดอืน กุมภาพันธ์  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 กุมภาพันธ์

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ

วนัที ่28 เดอืน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564

11 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บริเวณนานายดวงจันทร์ 56,000.00        56,000.00       เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ ์ชมกล่ิน นายประสิทธิ ์ชมกล่ิน ชาวบ้านใน หมู ่3 สัญญาเลขที ่33/2564

ถึง นานายวนิิต  หมูท่ี ่3 ได้รับผลประโยชน์ ลงวนัที ่ 17 กุมภาพันธ ์2564

12 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 390.00           390.00          เฉพาะเจาะจง ที.เค.แอล. ที.เค.แอล. อบต.ได้รับผล ลบ72101/89

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่  17 ก.พ.64

13 ซ้ือวัสดุส้านกังาน 3,469.00        3,469.00       เฉพาะเจาะจง ที.เค.แอล. ที.เค.แอล. อบต.ได้รับผล ลบ72101/90

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่ 17 ก.พ.64

14 จ้างท้าอาหารว่างและน้้าด่ืม ประชุม อปพร. 2,500.00        2,500.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวน้้าฝน หนองบวั นางสาวน้้าฝน หนองบวั อบต.ได้รับผล ลบ72101/93

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่  17 ก.พ.64

15 จ้างท้าปา้ยฯ 2,130.00        2,130.00       เฉพาะเจาะจง ไพศาลการพิมพ์ ไพศาลการพิมพ์ อบต.ได้รับผล ลบ72101/91

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่ 17 ก.พ.64   

16 จ้างซ่อมรถยนต์ กต.5188 31,411.99      31,411.99     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าลพบุรีดุดมชัย บ.โตโยต้าลพบุรีดุดมชัย อบต.ได้รับผล ลบ72101/92

ผู้จัดจ้าหน่ายโตโยต้า จ้ากัด ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่  17 ก.พ.64

17 โครงการปรับปรุงบริเวณจากฝายเขานมนาง (หลังบ้าน 58,000.00        58,000.00       เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ ์ชมกล่ิน นายประสิทธิ ์ชมกล่ิน ชาวบ้านใน หมู ่10 สัญญาเลขที ่34/2564

ผู้ใหญ่แดง ถึง สุดคลองติดเขตพืน้ทีท่หาร หมูท่ี ่10 ได้รับผลประโยชน์ ลงวนัที ่ 25 กุมภาพันธ ์2564


