
 

 
 
 
 

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

   ประกาศ ณ วันที่ 29  มกราคม  พ.ศ. 2564 
 

    (ลงชื่อ)  
     (นายบุญธรรม  นพรัตน์) 
            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกต ุ
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างท าวารสาร 700.00           700.00          เฉพาะเจาะจง ทวศัีกด์พานิชย์ ทวีศักด์พานชิย์ อบต.ได้รับผล ลบ72101/7

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่ 4 ม.ค. 64  

2 ซ้ือหนงัสือพิมพ์ 310.00           310.00          เฉพาะเจาะจง นายองอาจ ววิฒักสิกิจ นายองอาจ วิวัฒกสิกจิ อบต.ได้รับผล ลบ72101/8

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่  4 ม.ค.64

3 นมกล่อง 47,858.40      47,858.40     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก อบต.ได้รับผล ลบ72101/9

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่  4 ม.ค.64

4 ซ้ือเบตเตอรร่ี วิทยุ 1,720.00        1,720.00       เฉพาะเจาะจง สุขเกษมส่ือสาร ลพบุรี สุขเกษมส่ือสาร ลพบรีุ อบต.ได้รับผล ลบ72101/21

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่  8 ม.ค.64

5 ดูดส้วม 1,000.00        1,000.00       เฉพาะเจาะจง สุดา เกิดแก้ว สุดา เกดิแกว้ อบต.ได้รับผล ลบ72101/23

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่ 8 ม.ค.64  

6 จ้างท าปา้ย 720.00           720.00          เฉพาะเจาะจง ไพศาลการพิมพ์ ไพศาลการพิมพ์ อบต.ได้รับผล ลบ72101/22

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่ 8 ม.ค.64  

7 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,005.00        1,005.00       เฉพาะเจาะจง ท.ีเค.แอล. ที.เค.แอล. อบต.ได้รับผล ลบ72101/30

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่  12 ม.ค.64

8 ซ้ือวัสดุส านกังาน 8,945.00        8,945.00       เฉพาะเจาะจง ท.ีเค.แอล. ที.เค.แอล. อบต.ได้รับผล ลบ72101/31

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่  12 ม.ค.64

9 จ้างซ่อมแซม กต5188 2,430.00        2,430.00       เฉพาะเจาะจง อูส่มุทรยนต์ อูส่มทุรยนต์ อบต.ได้รับผล ลบ72101/34

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่ 13 ม.ค.63 

10 จ้างซ่อมแซมแบตเตอรร่ีวิทยุ 2,280.00        2,280.00       เฉพาะเจาะจง สุขเกษมส่ือสาร ลพบุรี สุขเกษมส่ือสาร ลพบรีุ อบต.ได้รับผล ลบ72101/35

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่  14 ม.ค.64

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ

วนัที ่29 เดอืน มกราคม  พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ

วนัที ่29 เดอืน มกราคม  พ.ศ. 2564

11 เคร่ืองดูดฝุ่น 38 ลิตร 11,000.00      11,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.นิยมศึกษาภัณฑ์ จ ากัด บ.นยิมศึกษาภณัฑ์ จ ากดั อบต.ได้รับผล ลบ72101/44

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่  20 ม.ค.64

12 ซ้ืออปุกรณ์กฬีา 48,270.00      48,270.00     เฉพาะเจาะจง พ.ีท.ีการค้า พี.ที.การค้า อบต.ได้รับผล ลบ72101/46

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่ 20 ม.ค.64  

13 จ้างถ่ายเอกสาร ขึน้ทะเบยีน สุนขัและแมว 550.00           550.00          เฉพาะเจาะจง ไพศาลการพิมพ์ ไพศาลการพิมพ์ อบต.ได้รับผล ลบ72101/37

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่ 20 ม.ค.64  

14 ซ้ือถังพลาสติก สีด า 8,100.00        8,100.00       เฉพาะเจาะจง ร้านธนภร ร้านธนภร อบต.ได้รับผล ลบ72101/57

ประโยชนสู์งสุด ลงวันที่  26 ม.ค.64


