
 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 
เรื่อง   สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 

 

      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.2565 เรียบร้อย จึงขอประชาสัมพันธ์สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน
รอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 และหากประชาชนท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามและขอทราบ
รายละเอียดได้ท่ีศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี  ในวัน
และเวลาราชการ (รายละเอียดตามแบบ สขร.1 ที่แนบท้ายประกาศนี้) 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 
 

   ประกาศ ณ วันที่ 28  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 
 

    (ลงชื่อ)  
       (นางสาวดาวรุ่ง  นพรัตน์) 
                                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ล าดับ  วงเงินที่จดัซ้ือ  รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ
 ที่  หรือจดัจา้ง (บาท)  และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

จดัซ้ือวัสดุส านักงาน 440.00         440.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั นยิมศึกษาภณัฑ์ บริษทั นยิมศึกษาภณัฑ์ อบต.ได้รับผล ลบ72102/ 70
ฟมิล์ยดื ประโยชน์สูงสุด
จดัซ้ือวัสดุส านักงาน 7,185.00      7,185.00     เฉพาะเจาะจง จารุนนัท์ จารุนนัท์ อบต.ได้รับผล ลบ72102/ 72

ประโยชน์สูงสุด
จดัซ้ือวัสดุส านักงาน 3,611.00      3,611.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั นยิมศึกษาภณัฑ์ บริษทั นยิมศึกษาภณัฑ์ อบต.ได้รับผล ลบ72102/ 78
13 รายการ ประโยชน์สูงสุด
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 95,000.00    95,000.00   เฉพาะเจาะจง นางสุนทรี ฤทธิเ์ต็ม นางสุนทรี ฤทธิเ์ต็ม อบต.ได้รับผล ลบ72103/ 69
แยกอนามัยและทางเข้าส านักงาน อบต. ประโยชน์สูงสุด
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคันคลอง บริเวณ 72,000.00    72,300.00   เฉพาะเจาะจง นางสุนทรี ฤทธิเ์ต็ม นางสุนทรี ฤทธิเ์ต็ม อบต.ได้รับผล ลบ72103/ 68
บา้นนางไพรินท ์ถึงปา่ช้า ม.9 ประโยชน์สูงสุด
โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุก ม.3 จากนานางหนู 255,000.00  255,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสุนทรี ฤทธิเ์ต็ม นางสุนทรี ฤทธิเ์ต็ม อบต.ได้รับผล ลบ72103/ 67
ถึง นานายเกียรติ ภษูา ประโยชน์สูงสุด
หนังสือพมิพ ์รายวัน 280.00         280.00        เฉพาะเจาะจง นายองอาจ วิวัฒกสิกจิ นายองอาจ วิวัฒกสิกจิ อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 50
ประจ าเดือน กมุภาพนัธ์ ประโยชน์สูงสุด
จดัซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 885.00         885.00        เฉพาะเจาะจง ท.ีเค.แอล ท.ีเค.แอล อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 60

ประโยชน์สูงสุด
จดัซ้ืออปุกรณ์ตามโครงการ 14,100.00    14,100.00   เฉพาะเจาะจง ธนภร ธนภร อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 120
จดัต้ังศูนยพ์กัคอย ประโยชน์สูงสุด
จดัซ้ืออปุกรณ์ตามโครงการ 3,280.00      3,280.00     เฉพาะเจาะจง เคหะภณัฑ์ เคหะภณัฑ์ อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 121
จดัต้ังศูนยพ์กัคอย ประโยชน์สูงสุด
จดัซ้ืออปุกรณ์ตามโครงการ 7,065.00      7,065.00     เฉพาะเจาะจง ท.ีเค.แอล ท.ีเค.แอล อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 122
จดัต้ังศูนยพ์กัคอย ประโยชน์สูงสุด
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แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์

วนัที ่ 28  กุมภาพันธ์  2565

 งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง  ราคากลาง (บาท)  วิธีซ้ือหรือจา้ง
 เหตุผลที่คัดเลอืก

 โดยสรุป

 เลขที่และวันที่ของ
สญัญา หรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ



จา้งเหมาเช่าเคร่ืองถา่ยเอกสาร 2,000.00      2,000.00     เฉพาะเจาะจง วันชัยซัพพลาย วันชัยซัพพลาย อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 46
ประจ าเดือน กมุภาพนัธ์ ประโยชน์สูงสุด
จา้งเหมาท าห้องน้ าตามโครงการ 37,249.00    37,249.00   เฉพาะเจาะจง นางสุนทรี ฤทธิเ์ต็ม นางสุนทรี ฤทธิเ์ต็ม อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 119
จดัต้ังศูนยพ์กัคอย ประโยชน์สูงสุด
จา้งเหมาท าป้ายไวนิล 2,600.00      2,600.00     เฉพาะเจาะจง ไพศาลการพมิพ์ ไพศาลการพมิพ์ อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 120

ประโยชน์สูงสุด
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