
 

 
 
 
 

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

   ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน  พ.ศ. 2564 
 
    (ลงชื่อ)  
                (นายรถ  ศรเชน) 
                                  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ  รักษาราชการแทน 
                                               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ล าดับ  วงเงินที่จดัซ้ือ  รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา

 ที่  หรือจดัจา้ง (บาท)  และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

นมกล่อง เดือน ก.ย.64 43,354.00    43,354.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั พยาเย็นแดร่ี จ ากดั บริษทั พยาเย็นแดร่ี จ ากดั อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 457
ประโยชน์สูงสุด

หนังสือพมิพ ์เดือน ก.ย. 64 300.00         300.00        เฉพาะเจาะจง นายองอาจ วิวัฒกสิกจิ นายองอาจ วิวัฒกสิกจิ อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 458
ประโยชน์สูงสุด

ใบเสร็จขยะ 2,500.00      2,500.00     เฉพาะเจาะจง ไพศาลการพมิพ์ ไพศาลการพมิพ์ อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 460
ประโยชน์สูงสุด

ถงุยงัชีพ 5 ถงุ 3,500.00      3,500.00     เฉพาะเจาะจง วาสนา การค้า วาสนา การค้า อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 463
ประโยชน์สูงสุด

อปุกรณ์ ศพด. 1,905.00      1,905.00     เฉพาะเจาะจง ท.ีเค.แอล ท.ีเค.แอล อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 464
ประโยชน์สูงสุด

ซ้ือนมเยยีวยาเกษตกรฯ 42,336.00    42,336.00   เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมหนองโฟราชบรีุ สหกรณ์โคนมหนองโฟราชบรีุ อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 471
ประโยชน์สูงสุด

ถงุยงัชีพ 7 ถงุ 4,900.00      4,900.00     เฉพาะเจาะจง วาสนา การค้า วาสนา การค้า อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 647
ประโยชน์สูงสุด

น้ าลัง 30 ลัง ลังละ 65 บาท 1,950.00      1,950.00     เฉพาะเจาะจง ร้านละมยั ร้านละมยั อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 487
ประโยชน์สูงสุด

ถงุยงัชีพ 7 ถงุ 4,900.00      4,900.00     เฉพาะเจาะจง วาสนา การค้า วาสนา การค้า อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 486

ประโยชน์สูงสุด
มุ้งเต๊นท/์ปิกนิค 4,500.00      4,500.00     เฉพาะเจาะจง วัลยา การค้า วัลยา การค้า อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 488

ประโยชน์สูงสุด
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แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน

วนัที ่ 30 กันยายน  2564

 งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง  ราคากลาง (บาท)  วิธีซ้ือหรือจา้ง
 เหตุผลที่คัดเลอืก 

โดยสรุป

 เลขที่และวันที่ของ
สญัญา หรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง
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ถงุยงัชีพ 4 ถงุ (โควิด) 2,800.00      2,800.00     เฉพาะเจาะจง วาสนา การค้า วาสนา การค้า อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 493
ประโยชน์สูงสุด

ถงุยงัชีพ (โควิด) 4 ถงุ 2,800.00      2,800.00     เฉพาะเจาะจง วาสนา การค้า วาสนา การค้า อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 494
ประโยชน์สูงสุด

ถงุยงัชีพ น้ าท่วม 238,464.00  238,464.00 เฉพาะเจาะจง วัลยา ดาวเกด็ วัลยา ดาวเกด็ อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 495
ประโยชน์สูงสุด

เช่าเคร่ืองถา่ย เดือน ก.ย. 64 2,000.00      2,000.00     เฉพาะเจาะจง วันชัยซัพพลาย วันชัยซัพพลาย อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 459
ประโยชน์สูงสุด

จา้งท าอาหารประชุมสภา วันที ่9 ก.ย. 644,200.00      4,200.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.บวัพนั ศรีนลิ น.ส.บวัพนั ศรีนลิ อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 466
ประโยชน์สูงสุด

ปะยาง 150.00         150.00        เฉพาะเจาะจง ร้านมติรบ ารุง ร้านมติรบ ารุง อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 467
ประโยชน์สูงสุด

ซ่อมแซมรถ กต 6188 2,400.00      2,400.00     เฉพาะเจาะจง อู่สมทุรยนต์ อู่สมทุรยนต์ อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 474
ประโยชน์สูงสุด

ซ่อมแซมรถ กง 1024 6,870.00      6,870.00     เฉพาะเจาะจง อู่สมทุรยนต์ อู่สมทุรยนต์ อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 475
ประโยชน์สูงสุด

จา้งท าป้ายไวนิล (ศ.พ.ด.) 360.00         360.00        เฉพาะเจาะจง ไพศาลการพมิพ์ ไพศาลการพมิพ์ อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 476
ประโยชน์สูงสุด

จา้งท าอาหารน้ าท่วม 700 ชุด ชุดละ 30 บาท21,000.00    21,000.00   เฉพาะเจาะจง ปยิะวากรณ์ มกุพนัขวัญ ปยิะวากรณ์ มกุพนัขวัญ อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 496
ประโยชน์สูงสุด
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