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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง 
เรื่อง  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำเดือนกุมภาพันธ์  2563 

  ต.ดงเค็ง  อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 
********************************************************* 

                   ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. 2540 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 
เกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ  ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผลการ
พิจารณาเป็นรายเดือนทุกๆ เดือน  โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อจัดจ้าง  วงเงินงบประมาณและวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง  รายชื่อผู้เข้าเสนอราคา  และราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  และเหตุผลการคัดเลือกผู้
เสนอราคารายนั้นสรุป  เพื่อเป็นดัชนีสำหรับการตรวจดูของประชาชน  นั้น 

                           องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง   ขอประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำเดือนกุมภาพันธ ์ 
2563  ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) 

                         ประกาศ ณ วันที่    13   เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

 
   
                                        (ลงชื่อ)                                                                                               

                                                                     
   (นายเชาวฤทธิ์   ช่างเกวียน) 

   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



                                                                                                                                                                                                      แบบ สขร.1 
                                                                              สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์  2563 
                                                                                       หนว่ยงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง 
                                                                                           วันที่  13  เดือน  มีนาคม  2563 
ลำดับ 

ที ่
งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อจัด

จ้าง (บาท) 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ได้รับคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1 จ้างเหมารถรับส่งนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน  
กุมภาพันธ์  2563 

    15,000.00       15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉลาม  นาบำรุง นายฉลาม  นาบำรุง 
15,000.00 

เปน็ผู้มี
คุณสมบัติ 
เหมาะสม 

40/2563 , 
3 ก.พ. 2563 

2 จ้างเหมาจัดซื้อน้ำดื่ม 
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 

       430.00            430.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลวุฒ ิ รา้นชลวุฒ ิ
430.00 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ 
เหมาะสม 

20/2563, 
3 ก.พ. 2563 

3 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและ
น้ำมนัหล่อลื่น ประจำเดือน
กุมภาพันธ์  2563 

    28,200.00       28,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ฉัตรเจริญบริการ หจก.ฉัตรเจริญ
บริการ 

  28,200.00 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ 
เหมาะสม 

21/2563, 
3 ก.พ. 2563 

4 จ้างเหมาจัดสถานที่รับภาพ
พระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และบรมราชิ 

      7,500.00         7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรชยา ธนาภิรธรรม นางสาวรชยา ธนาภิร
ธรรม       

7,500.00 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ 
เหมาะสม 

41/2563, 
3 ก.พ. 2563 

5 โครงการซ่อมแซมถนนผิวถนน
ผิวหินคลุก บ้านโคกกลาง  
หมู่ที่ 12 
 

  132,000.00    132,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมควรวัสดุ ร้านสมควรวัสดุ
131,500.00 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ 
เหมาะสม 

2/2563, 
13 ก.พ. 2563 

 



                                                                                                                                                                                                      แบบ สขร.1 
                                                                              สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์  2563 
                                                                                       หนว่ยงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง 
                                                                                           วันที่  13  เดือน  มีนาคม  2563 
ลำดับ 

ที ่
งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อจัด

จ้าง (บาท) 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ได้รับคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

6 โครงการซ่อมแซมถนนผิวหิน
คลุก บ้านหนองช้างน้ำ หมู่ที่ 4 

  173,000.00     173,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพรรณิภาวัสดุ ร้านพรรณิภาวัสดุ 
172,500.00 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ 
เหมาะสม 

3/2563 , 
13 ก.พ 2563 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 8 

  100,000.00     100,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมควรวัสดุ ร้านสมควรวัสดุ
99,500.00 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ 
เหมาะสม 

4/2563, 
13 ก.พ. 2563 

8 จ้างเหมาค่าถ่ายเอกสารศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาขนของ อปท.อำเภอ
หนองสองห้อง 

    10,326.00       10,326.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวงธาดาซีล็อค ร้านวงธาดาซีล็อค
10,326.00 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ 
เหมาะสม 

42/2563, 
13 ก.พ. 2563 

9 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

    22,900.00       22,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์รวมภัณฑ์ ร้านพงศ์รวมภัณฑ์
22,900.00 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ 
เหมาะสม 

22/2563, 
11 ก.พ. 2563 

10 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงนเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 

    21,900.00       21,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์รวมภัณฑ์ ร้านพงศ์รวมภัณฑ์
21,900.00 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ 
เหมาะสม 

23/2563, 
11 ก.พ. 2563 

 
                                                                                                                                                                   



                                                                                                                                                                                                  แบบ สขร.1 
                                                                              สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์  2563 
                                                                                       หนว่ยงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง 
                                                                                           วันที่  13  เดือน มีนาคม   2563 
ลำดับ 

ที ่
งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อจัด

จ้าง (บาท) 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ได้รับคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

11 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา
รถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน ผก 
5549 ขอนแก่น 

      2,850.00         2,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชาติไดนาโมแอร์ ร้านชาติไดนาโมแอร์ 
2,850.00 

เปน็ผู้มี
คุณสมบัติ 
เหมาะสม 

43/2563 , 
18 ก.พ. 2563 

12 จ้างเหมาบริการซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศ (คลัง) 

      9,000.00         9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสบายแอร์ ร้านสบายแอร์
9,000.00 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ 
เหมาะสม 

44/2563, 
20 ก.พ. 2563 

13 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมแอร์
รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กธ 
376 ขอนแก่น 

     3,650.00        3,650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชาติไดนาโมแอร์ ร้านชาติไดนาโมแอร์ 
3,650.00 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ 
เหมาะสม 

45/2563, 
21 ก.พ. 2563 

14 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
(กองการศึกษา) 

    10,200.00       10,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมั่นคงพานิชย์ ร้านมั่นคงพานิชย์ 
10,200.00 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ 
เหมาะสม 

25/2563, 
24 ก.พ. 2563 

15 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา (กอง
การศึกษา) 

    99,800.00       99,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอนทรัพย์พาณิชย์ ร้านดอนทรัพย์
พาณิชย์ 

99,800.00 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ 
เหมาะสม 

26/2563, 
24 ก.พ. 2563 

16 จดัซื้ออาหารว่าง เครื่องดื่ม
ประชุมสภา 

      1,400.00         1,400.00 เฉพาะเจาะจง นางเบญจพร  ทำบุญ นางเบญจพร  ทำบุญ 
1,400.00 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ 
เหมาะสม 

27/2563, 
24 ก.พ. 2563 



                                                                                                                                                                                                  แบบ สขร.1 
                                                                              สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์  2563 
                                                                                       หนว่ยงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง 
                                                                                           วันที่  13  เดือน มีนาคม   2563 
ลำดับ 

ที ่
งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อจัด

จ้าง (บาท) 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ได้รับคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

17 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง)     19,202.00       19,202.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมั่นคงพานิชย์ ร้านมั่นคงพานิชย์ 
19,202.00 

เปน็ผู้มี
คุณสมบัติ 
เหมาะสม 

28/2563 , 
24 ก.พ. 2563 

18 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนัก
ปลัด) 

    14,541.00       14,541.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมั่นคงพานิชย์ ร้านมั่นคงพานิชย์
14,541.00 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ 
เหมาะสม 

29/2563, 
24 ก.พ. 2563 

19 จดัซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง)      6,435.00        6,435.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมั่นคงพานิชย์ ร้านมั่นคงพานิชย์
3,650.00 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ 
เหมาะสม 

30/2563, 
24 ก.พ. 2563 

20 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กอง
การศึกษา) 

    14,200.00       14,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมั่นคงพานิชย์ ร้านมั่นคงพานิชย์ 
14,200.00 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ 
เหมาะสม 

31/2563, 
24 ก.พ. 2563 

21 จัดซื้อวัสดุการศึกษา  (กอง
การศึกษา) 

      3,375.00         3,375.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมั่นคงพานิชย์ ร้านมั่นคงพานิชย์
3,375.00 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ 
เหมาะสม 

32/2563, 
24 ก.พ. 2563 

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าขาว  
หมู่ที่ 1 

  186,000.00     186,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพรรณิภาวัสดถ ร้านพรรณิภาวัสดุ 
185,500.00 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ 
เหมาะสม 

5/2563, 
24 ก.พ. 2563 



 


