
 

 
 
 
 

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

   ประกาศ ณ วันที่ 30  เมษายน  พ.ศ. 2564 
 

    (ลงชื่อ)  
      (นายบุญธรรม  นพรัตน์) 
                                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ล าดับ  วงเงินที่จดัซ้ือ  รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา

 ที่  หรือจดัจา้ง (บาท)  และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

นมถุง เมษายน 2564 (6 วัน) 12,080.88    12,080.88   เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวกเหล็ก สหกรณ์โคนมวกเหล็ก อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 165
ประโยชน์สูงสุด

หนังสือพิมพ์ TKL เม.ย. 64 300.00         300.00        เฉพาะเจาะจง นายองอาจ วิวัฒกสิกจิ นายองอาจ วิวัฒกสิกจิ อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 166
ประโยชน์สูงสุด

นมกล่องปิดเทอม 2/2564 71,787.60    71,787.60   เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวกเหล็ก สหกรณ์โคนมวกเหล็ก อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 168
ประโยชน์สูงสุด

น้้ามันหล่อล่ืน (ต้ังงวด 100,000) 100,000.00  100,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรโคกส้าโรง สหกรณ์การเกษตรโคกส้าโรง อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 110
บนัทกึรายวัน72101/109 ขออนมุติัจัดซ้ือ72101/110 ประโยชน์สูงสุด

ซ้ือน้้าลัง 30 ลัง 65.- 1,950.00      1,950.00     เฉพาะเจาะจง ร้านละมยั ร้านละมยั อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 191
ประโยชน์สูงสุด

ซ้ือไฟ LED สีแดง (220w) 1,750.00      1,750.00     เฉพาะเจาะจง สุขเกษม ส่ือสาร ลพบรีุ สุขเกษม ส่ือสาร ลพบรีุ อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 194
ประโยชน์สูงสุด

ซ้ือถังน้้ากลางขนาด 2,000 ลิตร 88,000.00    88,000.00   เฉพาะเจาะจง สมญัชญาการค้า สมญัชญาการค้า อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 197

พร้อมก๊อก 16 ถัง ถังละ 5,500 บาท ประโยชน์สูงสุด
งานบ้านงานครัว 560.00         560.00        เฉพาะเจาะจง ท.ีเค.แอล ท.ีเค.แอล อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 201

ประโยชน์สูงสุด
วัสดุส้านักงาน 9,371.00      9,371.00     เฉพาะเจาะจง ท.ีเค.แอล ท.ีเค.แอล อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 202

ประโยชน์สูงสุด
จ้างเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 2,000.00      2,000.00     เฉพาะเจาะจง วันชัยซัพพลาย วันชัยซัพพลาย อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 168
เดือน เม.ย. 64 ประโยชน์สูงสุด
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แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน

วนัที ่ 30 เมษายน  2564

 งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง  ราคากลาง (บาท)  วิธีซ้ือหรือจา้ง
 เหตุผลที่คัดเลอืก 

โดยสรุป

 เลขที่และวันที่ของ
สญัญา หรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ
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จ้างท้าวารสาร เดือน เม.ย. 64 700.00         700.00        เฉพาะเจาะจง ทวีศักด์พาณิช ทวีศักด์พาณิช อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 169
ประโยชน์สูงสุด

จ้างเหมาเปล่ียนยางในรถขยะ 1 เส้น 1,500.00      1,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านมติรบ้ารุง ร้านมติรบ้ารุง อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 180
ประโยชน์สูงสุด

จ้างล้างแอร์ (เลขเก่า 57/64) 7,700.00      7,700.00     เฉพาะเจาะจง นายจักรกฤษณ์ ประดิษฐ์แดง นายจักรกฤษณ์ ประดิษฐ์แดง อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 182
ประโยชน์สูงสุด

จ้างเหมาท้าอาหารว่าง 375.00         375.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราวรรณ อนัไพบลูย์ นางสาวจิราวรรณ อนัไพบลูย์ อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 186
ประชุมอุทกภัยด่วน ประโยชน์สูงสุด
จ้างท้าป้าย 360.00         360.00        เฉพาะเจาะจง ไพศาลการพมิพ์ ไพศาลการพมิพ์ อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 195

ประโยชน์สูงสุด
จ้างถ่ายเอกสาร 788.00         788.00        เฉพาะเจาะจง ไพศาลการพมิพ์ ไพศาลการพมิพ์ อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 200

ประโยชน์สูงสุด
ป้ายราชินี 600.00         600.00        เฉพาะเจาะจง ไพศาลการพมิพ์ ไพศาลการพมิพ์ อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 198

ประโยชน์สูงสุด
จ้างท้าอาหารช่าง 11 คน 275.00         275.00        เฉพาะเจาะจง มิ้น มิ้น อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 207

ประโยชน์สูงสุด
จ้างถ่ายเอกสาร (คก.ประสานแผน 9) 4,420.00      4,420.00     เฉพาะเจาะจง ไพศาลการพมิพ์ ไพศาลการพมิพ์ อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 208

ประโยชน์สูงสุด
จ้างเหมาท้าซ่อมแซมรถ 4,420.00      4,420.00     เฉพาะเจาะจง อู่สมทุรยนต์ อู่สมทุรยนต์ อบต.ได้รับผล ลบ72101/ 209

ประโยชน์สูงสุด
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