
 

 
 
 
 

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

   ประกาศ ณ วันที่ 31  สิงหาคม  พ.ศ. 2564 
 

    (ลงชื่อ)  
                (นายรถ  ศรเชน) 
                                  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ  รักษาราชการแทน 
                                               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ล าดับ  วงเงินที่จดัซ้ือ  รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา

 ที่  หรือจดัจา้ง (บาท)  และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

นมกล่อง เดือน ส.ค.64 41,383.44    41,383.44   เฉพาะเจาะจง บริษทั พยาเย็นแดร่ี จ ากดั บริษทั พยาเย็นแดร่ี จ ากดั อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 393
ประโยชน์สูงสุด

หนังสือพิมพ์ เดือน ส.ค.64 310.00         310.00        เฉพาะเจาะจง นายองอาจ วิวัฒกสิกจิ นายองอาจ วิวัฒกสิกจิ อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 393
ประโยชน์สูงสุด

ธงสัญลักษณ์ 17,000.00    17,000.00   เฉพาะเจาะจง วัลยา การค้า วัลยา การค้า อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 396
ประโยชน์สูงสุด

ซ้ืออุปกรณ์ ศพด. (ม้าน,มุ้ง) 4,500.00      4,500.00     เฉพาะเจาะจง วัลยาการค้า วัลยาการค้า อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 396
ประโยชน์สูงสุด

ซ้ืออุปกรณ์ศพด. แอลกอฮอล์ 10 แกลอน 4,800.00      4,800.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั นยิมศึกษาภณัฑ์ จ ากดั บริษทั นยิมศึกษาภณัฑ์ จ ากดั อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 404
ประโยชน์สูงสุด

วัสดุส านักงาน 5,968.00      5,968.00     เฉพาะเจาะจง ท.ีเค.แอล ท.ีเค.แอล อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 408
ประโยชน์สูงสุด

วัสดุงานบ้านงานครัว 2,400.00      2,400.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ธนภร ร้าน ธนภร อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 418
ประโยชน์สูงสุด

ถุงยังชีพ 30 ถุง ถุงละ 700 บาท 21,000.00    21,000.00   เฉพาะเจาะจง วาสนา การค้า วาสนา การค้า อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 410
ประโยชน์สูงสุด

อุปกรณ์ศพด. (ที่นอนป้าแม่บ้าน,มุ้งเต๊นท์) 4,500.00      4,500.00     เฉพาะเจาะจง วัลยาการค้า วัลยาการค้า อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 428

ประโยชน์สูงสุด
ว.การเกษตร 550.00         550.00        เฉพาะเจาะจง ธนภร ปาลีรัตน์ ธนภร ปาลีรัตน์ อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 433

ประโยชน์สูงสุด
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แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม

วนัที ่ 31 กรกฎาคม 2564

 งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง  ราคากลาง (บาท)  วิธีซ้ือหรือจา้ง
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ว.คอมพิวเตอร์ 800.00         800.00        เฉพาะเจาะจง มายคอม มายคอม อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 434
ประโยชน์สูงสุด

แอลกอฮอล์ 5 ลิตร (10 แกลอน) 5,500.00      5,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั นยิมศึกษาภณัฑ์ จ ากดั บริษทั นยิมศึกษาภณัฑ์ จ ากดั อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 435
ประโยชน์สูงสุด

ซ้ือถุงยังชีพ 38 ถุง ถุงละ 700 บาท 26,600.00    26,600.00   เฉพาะเจาะจง วาสนา การค้า วาสนา การค้า อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 436
ประโยชน์สูงสุด

ซ้ือถุงยังชีพ 10 ถุง ถุงละ  700 บาท 7,000.00      7,000.00     เฉพาะเจาะจง วาสนา การค้า วาสนา การค้า อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 438
ประโยชน์สูงสุด

ซ้ือน้ า 100 แพ็ค ศพด. 3,300.00      3,300.00     เฉพาะเจาะจง วาสนา การค้า วาสนา การค้า อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 448
ประโยชน์สูงสุด

ที่นอน,มุ้งเต๊นท์ ศพด. 4,500.00      4,500.00     เฉพาะเจาะจง วัลยา การค้า วัลยา การค้า อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 449
ประโยชน์สูงสุด

เช่าเคร่ืองถ่าย เดือน ส.ค. 64 2,937.00      2,937.00     เฉพาะเจาะจง วันชัยซัพพลาย วันชัยซัพพลาย อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 391
ประโยชน์สูงสุด

จ้างท าวารสาร เดือน ส.ค. 64 700.00         700.00        เฉพาะเจาะจง ทวีศักด์พาณิช ทวีศักด์พาณิช อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 392
ประโยชน์สูงสุด

จ้างท าอาหาร ประชุมภายใน วันที่ 10 ส.ค. 64 4,200.00      4,200.00     เฉพาะเจาะจง ร.ต.ต ณรงค์ ขวัญสมคิด ร.ต.ต ณรงค์ ขวัญสมคิด อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 412
ประโยชน์สูงสุด

จ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะ 4,960.00      4,960.00     เฉพาะเจาะจง อู่สมทุรยนต์ อู่สมทุรยนต์ อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 413
ประโยชน์สูงสุด

จ้างท าอาหาร ประชุมสภา 24 ส.ค. 64 4,200.00      4,200.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.บวัพนั ศรีนลิ น.ส.บวัพนั ศรีนลิ อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 437
ประโยชน์สูงสุด

ซ่อมรถขยะ (ปะยาง) 150.00         150.00        เฉพาะเจาะจง ร้านมติรบ ารุง ร้านมติรบ ารุง อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 447
ประโยชน์สูงสุด
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