
 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 
เรื่อง   สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 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
จ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 เรียบร้อย จึงขอประชาสัมพันธ์สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ
เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 และหากประชาชนท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามและขอทราบรายละเอียดได้
ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี  ในวันและเวลา
ราชการ (รายละเอียดตามแบบ สขร.1 ที่แนบท้ายประกาศนี้) 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 
 

   ประกาศ ณ วันที่ 29  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 

    (ลงชื่อ)  
     (อัครพัชร์   แก้วกระจ่างสินธ์) 
     รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกต ุรักษาราชการแทน 
                                   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ล าดับ  วงเงินที่จดัซ้ือ  รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา
 ที่  หรือจดัจา้ง (บาท)  และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

นมกล่องเดือน ต.ค.64 11,823.84    11,823.84   เฉพาะเจาะจง บริษทั พญาเย็น แดร่ี จ ากดั บริษทั พญาเย็น แดร่ี จ ากดั อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 508
ประโยชน์สูงสุด

นมกล่องชดเชย 19,706.40    19,706.40   เฉพาะเจาะจง บริษทั พญาเย็น แดร่ี จ ากดั บริษทั พญาเย็น แดร่ี จ ากดั อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 509
ประโยชน์สูงสุด

หนังสือพมิพ ์รายวัน 310.00         310.00        เฉพาะเจาะจง นายองอาจ วิวัฒกสิกจิ นายองอาจ วิวัฒกสิกจิ อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 510
ประโยชน์สูงสุด

ถงุยงัชีพ 12 ถงุ 8,400.00      8,400.00     เฉพาะเจาะจง วาสนา การค้า วาสนา การค้า อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 513
ประโยชน์สูงสุด

วัสดุส านักงาน 13,847.00    13,847.00   เฉพาะเจาะจง ท.ีเค.แอล ท.ีเค.แอล อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 547
ประโยชน์สูงสุด

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,701.00      1,701.00     เฉพาะเจาะจง ท.ีเค.แอล ท.ีเค.แอล อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 548
ประโยชน์สูงสุด

ถงุยงัชีพ 14 ถงุ 9,800.00      9,800.00     เฉพาะเจาะจง วาสนา การค้า วาสนา การค้า อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 544
ประโยชน์สูงสุด

อปุกรณ์ ศูนยพ์กัค่อย 5,240.00      5,240.00     เฉพาะเจาะจง ท.ีเค.แอล ท.ีเค.แอล อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 543
ประโยชน์สูงสุด

ถงุยงัชีพ น้ าท่วม 145ชุด 48,285.00    48,285.00   เฉพาะเจาะจง วัลยา การค้า วัลยา การค้า อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 555
ประโยชน์สูงสุด

อปุกรณ์ โครงการเลือกต้ัง 29,460.00    29,460.00   เฉพาะเจาะจง วัลยา การค้า วัลยา การค้า อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 556
ประโยชน์สูงสุด

โต๊ะเอนกประสงค์ 14,000.00    14,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั นยิมศึกษาภณัฑ์ บริษทั นยิมศึกษาภณัฑ์ อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 557
ขนาด150*60*74 ซ.ม. จ ากดั จ ากดั ประโยชน์สูงสุด
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แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 

วนัที ่ 29  ตุลาคม  2564

 งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง  ราคากลาง (บาท)  วิธีซ้ือหรือจา้ง
 เหตุผลที่คัดเลอืก 

โดยสรุป

 เลขที่และวันที่ของ
สญัญา หรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ
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ซ้ือตลับหมึก 3,990.00      3,990.00     เฉพาะเจาะจง มายคอม มายคอม อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 560
โครงการเลือกต้ังฯ ประโยชน์สูงสุด
อปุกรณ์ตามโครงการเลือกต้ังฯ 190.00         190.00        เฉพาะเจาะจง ร้านธนภร ร้านธนภร อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 561

ประโยชน์สูงสุด
ถงุยงัชีพ 9 ถงุ 6,300.00      6,300.00     เฉพาะเจาะจง วาสนา การค้า วาสนา การค้า อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 563

ประโยชน์สูงสุด
พวงมาลา วันปิยะ 1,000.00      1,000.00     เฉพาะเจาะจง ชายแดงเวดด้ิง ชายแดงเวดด้ิง อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 566

ประโยชน์สูงสุด
ซ้ือวัสดุการเกษตร 162.00         162.00        เฉพาะเจาะจง บ.กู๊ดมอนิ่งฯ บ.กู๊ดมอนิ่งฯ อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 565

ประโยชน์สูงสุด
วัสดุศูนยพ์กัคอย 2,400.00      2,400.00     เฉพาะเจาะจง ธนภร ธนภร อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 567

ประโยชน์สูงสุด
วัสดุอปุกรณ์ประจ าหน่วยเลือกต้ัง 85,430.00    85,430.00   เฉพาะเจาะจง หจก.สารสังสรรค์ หจก.สารสังสรรค์ อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 577

ประโยชน์สูงสุด
เช่าเคร่ืองถา่ย เดือน ต.ค.64 4,517.00      4,517.00     เฉพาะเจาะจง อู่สมทุรยนต์ อู่สมทุรยนต์ อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 511

ประโยชน์สูงสุด
บ ารุงรักษาและซ่อมแซม 2,400.00      2,400.00     เฉพาะเจาะจง วันชัยซัพพลาย วันชัยซัพพลาย อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 516
กต.5188 ประโยชน์สูงสุด
จา้งท าป้าย ประชาสัมพนัธ์ 69,200.00    69,200.00   เฉพาะเจาะจง นายบาหยัน จินดาเนตร นายบาหยัน จินดาเนตร อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 540
โครงการเลือกต้ังฯ ประโยชน์สูงสุด
จา้งท าป้าย 1,440.00      1,440.00     เฉพาะเจาะจง ไพศาลการพมิพ์ ไพศาลการพมิพ์ อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 553

โครงการเลือกต้ังฯ ประโยชน์สูงสุด
จา้งดูดส้วม 3,000.00      3,000.00     เฉพาะเจาะจง สุดดา เกดิแกว้ สุดดา เกดิแกว้ อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 554

ประโยชน์สูงสุด
จา้งเหมาถา่ยเอกสาร 4,640.00      4,640.00     เฉพาะเจาะจง ควิก กอ็ปปี้ ควิก กอ็ปปี้ อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 558

โครงการเลือกต้ังฯ ประโยชน์สูงสุด
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ต่ออายเุว็ปไซต์รายปี 9,000.00      9,000.00     เฉพาะเจาะจง ทเีอสเทคโนโลยี ทเีอสเทคโนโลยี อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 562
ประโยชน์สูงสุด

ซ่อมเคร่ืองปร๊ิน 1,800.00      1,800.00     เฉพาะเจาะจง วสันต์ คอม วสันต์ คอม อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 564
ประโยชน์สูงสุด

ซ่อมโน๊คบุค๊ 1,800.00      1,800.00     เฉพาะเจาะจง วสันต์ คอม วสันต์ คอม อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 568
ประโยชน์สูงสุด
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