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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง 
เรื่อง  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำเดือนกันยายน  2562 

  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  ประจำเดือนกันยายน  
2562  ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) 

                         ประกาศ ณ วันที่    14   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562   

                                        (ลงชื่อ)  
 

   (นายเชาวฤทธิ์   ช่างเกวียน) 
   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                      แบบ สขร.1 
                                                                              สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน  2562 
                                                                                       หนว่ยงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง 
                                                                                           วันที่  14  เดือน  ตุลาคม  2562 
ลำดับ 

ที ่
งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อจัด

จ้าง (บาท) 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ได้รับคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1 จ้างเหมารถรับส่งนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน
กันยายน  2562 

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

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ 
เหมาะสม 

84/2562 , 
2 ก.ย. 2562 

2 จ้างเหมาจัดซื้อน้ำดื่ม 
ประจำเดือนกันยายน 2562 

       430.00            430.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลวุฒ ิ ร้านชลวุฒ ิ
470.00 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ 
เหมาะสม 

87/2562, 
2 ก.ย. 2562 

3 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและ
น้ำมนัหล่อลื่น ประจำเดือน
กันยายน  2562 

  28,000.00       28,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ฉัตรเจริญบริการ หจก.ฉัตรเจริญบริการ 
  28,000.00 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ 
เหมาะสม 

88/2562, 
2 ก.ย. 2562 

4 จัดซื้อครุภัณฑ์ถังเคมีดับเพลิง 
ขนาด 15 ปอนด์ 

    16,200.00       16,200.00 เฉพาะเจาะจง    ร้านธนพลซัพพลาย   ร้านธนพลซัพพลาย 
      3,780.00 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ 
เหมาะสม 

89/2562, 
4 ก.ย. 2562 

5 เติมน้ำยาถังดับเพลิงขนาด 
15 ปอนด์ 
 

      3,780.00         3,780.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนพลซัพพลาย ร้านธนพลซัพพลาย
3,780.00 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ 
เหมาะสม 

90/2562, 
2 ก.ย. 2562 

6 จดัซ้ือวัสดุสำนักงาน (สำนัก
ปลัด) 

      7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านณัฐพลโอ.เอ ร้านณัฐพลโอ.เอ
7,000.00 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ 
เหมาะสม 

91/2562, 
4 ก.ย. 2562 



                                                                                                                                                                                                      แบบ สขร.1 
                                                                              สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน  2562 
                                                                                       หนว่ยงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง 
                                                                                           วันที่  14  เดือน  ตุลาคม  2562 
ลำดับ 

ที ่
งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อจัด

จ้าง (บาท) 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ได้รับคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

7 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนัก
ปลัด) 

    15,400.00        15,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านณัฐพลโอ.เอ ร้านณัฐพลโอ.เอ
15,400.00 

เปน็ผู้มี
คุณสมบัติ 
เหมาะสม 

92/2562 , 
4 ก.ย. 2562 

8 ค่าเช่าระบบCloud Server     30,000.00        30,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบริษัทโคคอลแม็น 
จำกัด 

ร้านบริษัทโคคอลแม็น 
จำกัด 

30,000.00 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ 
เหมาะสม 

96/2562, 
9 ก.ย. 2562 

9 จัดซื้อวัสดุเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนที่เดือดร้อนเหตุวต
ภัย 

      5,775.00          5,775.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจำลองชัยเอนเตอร์
ไพส์ 

ร้านจำลองชัยเอนเตอร์
ไพส์ 

5,775.00 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ 
เหมาะสม 

93/2562, 
11 ก.ย. 2562 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองโบสถ์
พัฒนา หมู่ที่ 13 

  415,00.00       415,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมควรวัสดุ       ร้านสมควรวสัดุ 
       414,000.00 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ 
เหมาะสม 

94/2562, 
11 ก.ย. 2562 

11 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ
พัฒนาลวดลายผ้าไหมไทย 
 

      5,200.00           5,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านที.เอ.ช้อป ร้านที.เอ.ช้อป 
5,200.00 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ 
เหมาะสม 

95/2562, 
12 ก.ย. 2562 

12 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน 
และวัสดุศึกษา 

    45,265.00        45,265.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิวฉ่างฮวด       ร้านจวิฉ่างฮวด        
       45,265.00 

เปน็ผู้มี
คุณสมบัติ 
เหมาะสม 

94/2562, 
12 ก.ย. 2562 



                                                                                                                                                                                                      แบบ สขร.1 
                                                                              สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน  2562 
                                                                                       หนว่ยงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง 
                                                                                           วันที่  14  เดือน  ตุลาคม  2562 
ลำดับ 

ที ่
งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อจัด

จา้ง (บาท) 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

13 จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ
พัฒนาลวดลายผ้าไหมไทย 

         350.00             350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ์อิงค์เจท ร้านสมบูรณ์อิงค์เจท
350.00 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ 
เหมาะสม 

87/2562 , 
12 ก.ย. 2562 

14 จ้างเหมาประกอบอาหาร
กลางวัน/อาหารว่างโครงการ
พัฒนาลวดลายและเทคนิคการ
ทอผ้าไหมไทย 

     6,900.00          6,900.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิภัทร  สวัสดิ์ละคร นายวุฒิภัทร  สวัสดิ์ละคร
6,900.00 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ 
เหมาะสม 

88/2562 , 
12 ก.ย. 2562 

15 โครงการงานฝังกลบขยะมูล
ฝอยบริเวณบ่อขยะ บ้านหนอง
สรวง หมู่ที่ 11 

  219,000.00       219,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทองยุ่นการเกษตร ร้านทองยุ่นการเกษตร
219,000.00 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ 
เหมาะสม 

28/2562, 
17 ก.ย. 2562 

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 
12 

  333,000.00       333,000.00 เฉพาะเจาะจง     รา้นพรรณิภาวัสดุ      ร้านพรรณิภาวัสด ุ
       333,000.00 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ 
เหมาะสม 

29/2562, 
17 ก.ย. 2562 

17 โครงการก่อสร้าง 
 

  390,300.00       390,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมควรวัสดุ ร้านสมควรวัสดุ 
390,000.00 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ 
เหมาะสม 

30/2562, 
19 ก.ย. 2562 

 
 



                                                                                                                                                                                                      แบบ สขร.1 
                                                                              สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน  2562 
                                                                                       หนว่ยงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง 
                                                                                           วันที่  14  เดือน  ตุลาคม  2562 
ลำดับ 

ที ่
งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อจัด

จ้าง (บาท) 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ได้รับคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

18 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกล่อง
ถ่ายภาพระบบดิจิตอล 

    27,500.00         27,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีดีคอมบอย ร้านไอทีดีคอมบอย
27,500.00 

เปน็ผู้มี
คุณสมบัติ 
เหมาะสม 

96/2562 , 
19 ก.ย. 2562 

19 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เหล็ก
บานเลื่อนกระจก 

   13,600.00         13,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิ๋วฉ่างฮวด ร้านจิ๋วฉ่างฮวด 
13,600.00 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ 
เหมาะสม 

97/2562 , 
19 ก.ย. 2562 

20 จ้างเหมาจัดทำป้าย          350.00             350.00 เฉพาะเจาะจง      ร้านสมบูรณ์อิงค์เจท ร้านสมบูรณ์อิงค์เจท
350.00 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ 
เหมาะสม 

89/2562, 
23 ก.ย. 2562 

21 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อ
เตมิอาคารกู้ชีพ 

  111,000.00       111,000.00 เฉพาะเจาะจง      ร้านพรรณิภาวัสด ุ ร้านพรรณิภาวัสดุ           
111,000.00 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ 
เหมาะสม 

31/2562, 
25 ก.ย. 2562 

22 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติม
ประตูทางเข้าบ่อขยะ 

    31,200.00         31,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพรรณิภาวัสดุ ร้านพรรณิภาวัสดุ 
31,200.00 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ 
เหมาะสม 

90/2562, 
26 ก.ย. 2562 

24 โครงการซ่อมแซมถนนดินและ
วางท่อระบายน้ำ ในเขตพ้ืนที่ 
อบต.ดงเค็ง 

  398,100.00       398,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพรรณิภาวัสดุ ร้านพรรณิภาวัสดุ
398,000.00 

เปน็ผู้มี
คุณสมบัติ 
เหมาะสม 

32/2562, 
27 ก.ย. 2562 



 


