
 

 
 
 
 

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

   ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



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

นมกล่อง เดือน พ.ย.64 43,354.08    43,354.08   เฉพาะเจาะจง บริษทั พญาเย็น แดร่ี จ ากดั บริษทั พญาเย็น แดร่ี จ ากดั อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 588
ประโยชน์สูงสุด

หนังสือพมิพ ์รายวัน 300.00         300.00        เฉพาะเจาะจง นายองอาจ วิวัฒกสิกจิ นายองอาจ วิวัฒกสิกจิ อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 589
เดือน พ.ย.64 ประโยชน์สูงสุด
ซ้ือตรงยา 660.00         660.00        เฉพาะเจาะจง ควิก กอ็ปปี้ ควิก กอ็ปปี้ อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 594

ประโยชน์สูงสุด
ถงุยงัชีพ 1,400.00      1,400.00     เฉพาะเจาะจง วาสนา การค้า วาสนา การค้า อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 563

ประโยชน์สูงสุด
แอลกอฮอ 100ขวด 3,000.00      3,000.00     เฉพาะเจาะจง พนัทธนนัทก์ารค้า พนัทธนนัทก์ารค้า อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 568

ประโยชน์สูงสุด
วัสดุงานบ้านงานครัว 8,476.00      8,476.00     เฉพาะเจาะจง ท.ีเค.แอล ท.ีเค.แอล อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 569

ประโยชน์สูงสุด
วัสดุส านักงาน 17,152.00    17,152.00   เฉพาะเจาะจง ท.ีเค.แอล ท.ีเค.แอล อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 570

ประโยชน์สูงสุด
ซ้ือกระจกโค้ง พร้อมติดต้ัง 67,500.00    67,500.00   เฉพาะเจาะจง ร้านสุพรรณี ซัพพลาย ร้านสุพรรณี ซัพพลาย อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 579

ประโยชน์สูงสุด
ซ้ือวัสดุอปุกรณ์ ประจ าหน่วย 16,950.00    16,950.00   เฉพาะเจาะจง ร้านสุพรรณี ซัพพลาย ร้านสุพรรณี ซัพพลาย อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 583
เลือกต้ัง ประโยชน์สูงสุด
ซ้ืออปุกรณ์ 6,481.00      6,481.00     เฉพาะเจาะจง ท.ีเค.แอล ท.ีเค.แอล อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 574
โครงการเลือกต้ังฯ ประโยชน์สูงสุด
ซ้ือแอลกอฮอ 5 ลิตร 3,300.00      3,300.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั นยิมศึกษาภณัฑ์ บริษทั นยิมศึกษาภณัฑ์ อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 586

จ ากดั จ ากดั ประโยชน์สูงสุด
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ลงวันที ่๑ พ.ย. 64  

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน

วนัที ่30 พฤศจิกายน  2564

 งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง  ราคากลาง (บาท)  วิธีซ้ือหรือจา้ง  เหตุผลที่คัดเลอืก โดยสรุป
 เลขที่และวันที่ของ
สญัญา หรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ
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ซ้ือวัสดุอปุกรณ์ 530.00         530.00        เฉพาะเจาะจง ธนภร ธนภร อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 578
โครงการเลือกต้ังฯ ประโยชน์สูงสุด
ซ้ือผ้าใบกนัแดด 4,200.00      4,200.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุพรรณี ซัพพลาย ร้านสุพรรณี ซัพพลาย อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 588

ประโยชน์สูงสุด
ซ้ืออปุกรณ์  จดัท าฉาก 8,300.00      8,300.00     เฉพาะเจาะจง เคหะภณัฑ์ เคหะภณัฑ์ อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 589
โครงการเลือกต้ังฯ ประโยชน์สูงสุด
ซ้ือตรงยา 500.00         500.00        เฉพาะเจาะจง ควิก กอ็ปปี้ ควิก กอ็ปปี้ อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 591
โครงการเลือกต้ังฯ ประโยชน์สูงสุด
ซ้ือถงุยงัชีพ 2,800.00      2,800.00     เฉพาะเจาะจง วาสนา การค้า วาสนา การค้า อบต.ได้รับผล ลบ72101/

ประโยชน์สูงสุด
เช่าเคร่ืองถา่ย เดือน พ.ย.64 2,000.00      2,000.00     เฉพาะเจาะจง วันชัยซัพพลาย วันชัยซัพพลาย อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 590

ประโยชน์สูงสุด
ซ่อมรถ 81-8680 9,940.00      9,940.00     เฉพาะเจาะจง ร้านปญัญาเจริญยนต์ ร้านปญัญาเจริญยนต์ อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 564

ประโยชน์สูงสุด
จ้างท าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 15,000.00    15,000.00   เฉพาะเจาะจง น.ส.จิราวรรณ ยิ้มไพบรูณย์ น.ส.จิราวรรณ ยิ้มไพบรูณย์ อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 573
โครงการเลือกต้ังฯ 16-17พ.ย.64 ประโยชน์สูงสุด
ป้าย 2*3 เมตร 720.00         720.00        เฉพาะเจาะจง ไพศาลการพมิพ์ ไพศาลการพมิพ์ อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 574
โครงการเลือกต้ังฯ ประโยชน์สูงสุด
ป้ายหน้าหน่วยเลือกต้ัง 2,500.00      2,500.00     เฉพาะเจาะจง ไพศาลการพมิพ์ ไพศาลการพมิพ์ อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 580

ประโยชน์สูงสุด
ป้ายรณรงค์ 750.00         750.00        เฉพาะเจาะจง ไพศาลการพมิพ์ ไพศาลการพมิพ์ อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 581
โครงการเลือกต้ัง ประโยชน์สูงสุด
ป้ายรวมคะแนน 10,000.00    10,000.00   เฉพาะเจาะจง อองซานฟาร์ม อองซานฟาร์ม อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 582

ประโยชน์สูงสุด
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