
 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 
เรื่อง   สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 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
จ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 เรียบร้อย จึงขอประชาสัมพันธ์สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ
เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 และหากประชาชนท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามและขอทราบรายละเอียดได้
ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี  ในวันและเวลา
ราชการ (รายละเอียดตามแบบ สขร.1 ที่แนบท้ายประกาศนี้) 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 
 

   ประกาศ ณ วันที่ 31  ตุลาคม  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 จ้างเหมาท าวารสารประชาสัมพันธ์ส่ิงตีพิมพ์ 700.00           700.00        เฉพาะเจาะจง ทวีศักด์พานชิย์ ทวีศักด์พานชิย์ อบต.ได้รับผล ลบ72101/573

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่ 1 ต.ค.63

2 ค่าหนงัสือพิมพ์ 310.00           310.00        เฉพาะเจาะจง ที.เค.แอล. ที.เค.แอล. อบต.ได้รับผล ลบ72101/538

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่ 1 ต.ค. 63

3 ค่านมถุง 40,664.40      40,664.40   เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก อบต.ได้รับผล ลบ72101/540

จ ากดั จ ากดั ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่ 1 ต.ค. 63

4 ค่าซ้ือวัสดุการเกษตร 600.00           600.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน ธนภร ร้าน ธนภร อบต.ได้รับผล ลบ72101/565

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่ 8 ต.ค. 63

5 ค่าวัสดุการบา้นงานครัว 2,128.00         2,128.00     เฉพาะเจาะจง ที.เค.แอล. ที.เค.แอล. อบต.ได้รับผล ลบ72101/566

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่  8 ต.ค. 63

6 ค่าวัสดุส านกังาน 6,333.00         6,333.00     เฉพาะเจาะจง ที.เค.แอล. ที.เค.แอล. อบต.ได้รับผล ลบ72101/567

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่  8 ต.ค. 63

7 ค่าซ้ือวัสดุการเกษตร 412.00           412.00        เฉพาะเจาะจง บริษัทกูด๊มอร์นิง่ อะกริ บริษทักูด๊มอร์นิง่ อะกริ อบต.ได้รับผล ลบ72101/568

คัลเจอร์ แอนด์ ทูลส์จ ากัด คัลเจอร์ แอนด์ ทูลส์จ ากัด ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่ 8 ต.ค. 63

8 ค่าพวงมาลา 1,000.00         1,000.00     เฉพาะเจาะจง อนงค์ รับจัดดอกไม้ อนงค์ รับจัดดอกไม้ อบต.ได้รับผล ลบ72101/564

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่ 8 ต.ค. 63

9 จ้างท าปฎทิินปใีหม ่2564 54,000.00      54,000.00   เฉพาะเจาะจง ไพศาลการพิมพ์ ไพศาลการพิมพ์ อบต.ได้รับผล ลบ72101/563

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่ 8 ต.ค.63

10 จ้างเหมาปรับปรุงภมูทิัศน์ 55,000.00      55,000.00   เฉพาะเจาะจง ประสิทธ์การค้า ประสิทธ์การค้า อบต.ได้รับผล ลบ72101/572

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่ 9 ต.ค. 63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ

วนัที ่31 เดอืน ตลุาคม  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 ตลุาคม

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ

วนัที ่31 เดอืน ตลุาคม  พ.ศ. 2563

11 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 600.00           600.00        เฉพาะเจาะจง วสันต์ คอม วสันต์ คอม อบต.ได้รับผล ลบ72101/576

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่ 9 ต.ค. 63

12 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 785.00           785.00        เฉพาะเจาะจง วสันต์ คอม วสันต์ คอม อบต.ได้รับผล ลบ72101/575

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่ 9 ต.ค. 63

13 ค่าวัสดุการบา้นงานครัว 10,556.00      10,556.00   เฉพาะเจาะจง วัลยา การค้า วัลยา การค้า อบต.ได้รับผล ลบ72101/579

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่ 16 ต.ค. 63

14 ค่าวัสดุการบา้นงานครัว 8,389.00         8,389.00     เฉพาะเจาะจง ที.เค.แอล. ที.เค.แอล. อบต.ได้รับผล ลบ72101/580

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่ 16 ต.ค. 63

15 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 38,000.00        37,800.00     เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ ์ชมกล่ิน นายประสิทธิ ์ชมกล่ิน ชาวบ้านใน หมู ่3 สัญญาเลขที ่1/2564

ในต าบลคลองเกตุ บริเวณถนนรอบ หมูท่ี ่3 ได้รับผลประโยชน์ ลงวนัที ่19 ตถุลาคม 2564

16 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 38,000.00        37,800.00     เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ ์ชมกล่ิน นายประสิทธิ ์ชมกล่ิน ชาวบ้านใน หมู ่3 สัญญาเลขที ่2/2564

ในต าบลคลองเกตุ บริเวณถนนกลางบ้าน หมูท่ี ่3 ได้รับผลประโยชน์ ลงวนัที ่19 ตถุลาคม 2564

17 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 38,000.00        37,800.00     เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ ์ชมกล่ิน นายประสิทธิ ์ชมกล่ิน ชาวบ้านใน หมู ่9 สัญญาเลขที ่3/2564

ในต าบลคลองเกตุ บริเวณถนนข้างโรงแรม หมูท่ี ่๙ ได้รับผลประโยชน์ ลงวนัที ่19 ตถุลาคม 2564

18 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 38,000.00        37,800.00     เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ ์ชมกล่ิน นายประสิทธิ ์ชมกล่ิน ชาวบ้านใน หมู ่5 สัญญาเลขที ่4/2564

ในต าบลคลองเกตุ บริเวณบ้าถนนในหมูบ่้าน หมูท่ี ่5 ได้รับผลประโยชน์ ลงวนัที ่19 ตถุลาคม 2564

19 พานพุ่มดอกไมส้ด 500.00           500.00        เฉพาะเจาะจง นายวรศิลป ์ช่างเสาร์ นายวรศิลป ์ช่างเสาร์ อบต.ได้รับผล ลบ72101/586

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่ 20 ต.ค.63

20 ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว 1,315.00         1,315.00     เฉพาะเจาะจง ที.เค.แอล. ที.เค.แอล. อบต.ได้รับผล ลบ72101/587

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่ 20 ต.ค.63



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ

วนัที ่31 เดอืน ตลุาคม  พ.ศ. 2563

21 ค่าซ้ือน้ า 1,950.00         1,950.00     เฉพาะเจาะจง ร้านละมยั ร้านละมยั อบต.ได้รับผล ลบ72101/584

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่ 20 ต.ค.63

22 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 40,000.00        39,800.00     เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ ์ชมกล่ิน นายประสิทธิ ์ชมกล่ิน ชาวบ้านใน หมู ่9 สัญญาเลขที ่5/2564

ในต าบลคลองเกตุ บริเวณบ้านหมวดเฉียบ หมูท่ี ่9 ได้รับผลประโยชน์ ลงวนัที ่22 ตถุลาคม 2564

23 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 38,000.00        37,800.00     เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ ์ชมกล่ิน นายประสิทธิ ์ชมกล่ิน ชาวบ้านใน หมู ่9 สัญญาเลขที ่6/2564

ในต าบลคลองเกตุ บริเวณบ้านนายสวสั หมูท่ี่9 ได้รับผลประโยชน์ ลงวนัที ่22 ตถุลาคม 2564

24 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 31,000.00        31,000.00     เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ ์ชมกล่ิน นายประสิทธิ ์ชมกล่ิน ชาวบ้านใน หมู ่3 สัญญาเลขที ่7/2564

ในต าบลคลองเกตุ บริเวณบ้านนายนิด หมูท่ี ่3 ได้รับผลประโยชน์ ลงวนัที ่26 ตถุลาคม 2564

25 พานพุ่มดอกไมส้ด 1,000.00         1,000.00     เฉพาะเจาะจง อนงค์ รับจัดดอกไม้ อนงค์ รับจัดดอกไม้ อบต.ได้รับผล ลบ72101/590

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่ 27 ต.ค.63

26 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 31,000.00        31,000.00     เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ ์ชมกล่ิน นายประสิทธิ ์ชมกล่ิน ชาวบ้านใน หมู ่4 สัญญาเลขที ่8/2564

ในต าบลคลองเกตุ บริเวณบ้านนายทอง ศิลปสิทธิ ์ม.4 ได้รับผลประโยชน์ ลงวนัที ่29 ตถุลาคม 2564

27 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 31,000.00        31,000.00     เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ ์ชมกล่ิน นายประสิทธิ ์ชมกล่ิน ชาวบ้านใน หมู ่5 สัญญาเลขที ่9/2564

ในต าบลคลองเกตุ บริเวณข้างโรงเรียนบ้านหัวดง ม.5 ได้รับผลประโยชน์ ลงวนัที ่29 ตถุลาคม 2564

28 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง 31,000.00     31,000.00  เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ์ ชมกล่ิน นายประสิทธิ์ ชมกล่ิน ชาวบ้านใน หมู ่7 สัญญาเลขที่ 10/2564

ในต าบลคลองเกตุ บริเวณบ้านนายสนาม หมูท่ี่ 7 ได้รับผลประโยชน์ ลงวนัที ่29 ตถุลาคม 2564

29 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง 31,000.00     31,000.00  เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ์ ชมกล่ิน นายประสิทธิ์ ชมกล่ิน ชาวบ้านใน หมู ่1 สัญญาเลขที่ 11/2564

ในต าบลคลองเกตุ บริเวณบ้านนายริน หมูท่ี่ 1 ได้รับผลประโยชน์ ลงวนัที ่29 ตถุลาคม 2564

30 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง 31,000.00     31,000.00  เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ์ ชมกล่ิน นายประสิทธิ์ ชมกล่ิน ชาวบ้านใน หมูท่ี่ ๓ สัญญาเลขที่ 12/2564

ในต าบลคลองเกตุ บริเวณฟาร์ม หมูท่ี่ 3 ได้รับผลประโยชน์ ลงวนัที ่29 ตถุลาคม 2564


