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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง 
เรื่อง  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำเดือนพฤษภาคม  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  ประจำเดือนพฤษภาคม  
2563  ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) 

                         ประกาศ ณ วันที่    12   เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 

 
   
                                        (ลงชื่อ)                                                                                               

                                                                     
   (นายเชาวฤทธิ์   ช่างเกวียน) 

   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                      แบบ สขร.1 
                                                                              สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือนพฤษภาคม  2563 
                                                                                       หนว่ยงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง 
                                                                                           วันที่  12  เดือน  มิถุนายน  2563 
ลำดับ 

ที ่
งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อจัด

จ้าง (บาท) 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ได้รับคัดเลือกและราคา

ทีต่กลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจา้ง 

1 จ้างเหมาจัดซื้อน้ำดื่ม 
ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 

       520.00            520.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลวุฒ ิ ร้านชลวุฒ ิ
520.00 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ 
เหมาะสม 

47/2563, 
1 พ.ค. 2563 

2 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและ
น้ำมนัหล่อลื่น ประจำเดือน
พฤษภาคม  2563 

      9,950.00         9,950.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ฉัตรเจริญบริการ หจก.ฉัตรเจริญบริการ 
  9,950.00 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ 
เหมาะสม 

48/2563, 
1 พ.ค. 2563 

4 จดัซ้ือวัคซีนสุนัขและแมว     38,070.00       38,070.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอนทรัพย์พาณิชย์ ร้านดอนทรัพย์พาณิชย์
38,070.00 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ 
เหมาะสม 

49/2563, 
12 พ.ค. 2563 

5 จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป
บรรจุถุง 

    72,000.00       72,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจารวี  เชื้อโพล้ง นางสาวจารวี  เชื้อโพล้ง 
72,000.00 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ 
เหมาะสม 

50/2563, 
12 พ.ค. 2563 

6 
 
 
 

จ้างเหมาอาหารสำหรับผู้กักกัน
ตัวที่เดินทางจากต่างจังหวัด 
ต่างประเทศสำหรับเจ้าหน้าที่
เวรยามประจำสถานกักกันตัว
เพ่ือป้องกันโรคติดต่อไวรัสโค
วิด COVID-19 

    33,250.00       33,250.00 เฉพาะเจาะจง นางวันทนา  อภิรักษ์ นางวันทนา  อภิรักษ์
33,250.00 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ 
เหมาะสม 

70/2563, 
13 พ.ค. 2563 



                                                                                                                                                                                                      แบบ สขร.1 
                                                                              สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม  2563 
                                                                                       หนว่ยงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง 
                                                                                           วันที ่ 12  เดือน  มิถุนายน  2563 
ลำดับ 

ที ่
งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อจัด

จ้าง (บาท) 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ได้รับคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

7 จ้างเหมาบริการซ่อมแซม
บำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง 

    17,000.00       17,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นธนพลการยาง ร้านธนพลการยาง
17,000.00 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ 
เหมาะสม 

71/2563, 
14 พ.ค. 2563 

8 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยวาตภัย 

      4,075.00         4,075.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจำลองชัยคอนกรีต ร้านจำลองชัยคอนกรีต
4,075.00 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ 
เหมาะสม 

51/2563, 
14 พ.ค. 2563 

9 จัดซื้อวัสดุโครงการจัดหาวัสดุ
ครุภัณฑ์และบุคลากรสนับสนุน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ อปท.
อำเภอหนองสองห้อง 

    24,740.00       24,740.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมั่นคงพานิชย์ ร้านมั่นคงพานิชย์
24,740.00 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ 
เหมาะสม 

52/2563, 
25 พ.ค. 2563 

10 จ้างเหมาบริการซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด 

      1,200.00         1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสบายแอร์ ร้านสบายแอร์
1,200.00 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ 
เหมาะสม 

72/2563, 
27 พ.ค. 2563 

11 จ้างเหมาซ่อมแซมฝายน้ำล้น 
บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 9 

    30,000.00       30,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทองยุ่นการเกษตร ร้านทองยุ่นการเกษตร
30,000.00 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ 
เหมาะสม 

73/2563, 
27 พ.ค. 2563 

 



                                                                             
                                                                                       

                                                                                                                                                                                                  แบบ สขร.1 
                                                                              สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม  2563 
                                                                                       หนว่ยงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง 
                                                                                           วันที่  12  เดือน มิถุนายน   2563 
ลำดับ 

ที ่
งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซื้อจัด

จ้าง (บาท) 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ได้รับคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรอืจ้าง 

12 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตรูปตัวยู บ้านโนนม่วง 
หมู่ที่ 7 

  398,000.00     398,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสายใจวัสดุ ร้านสายใจวัสดุ 
397,500.00 

เปน็ผู้มี
คุณสมบัติ 
เหมาะสม 

19/2563, 
28 พ.ค. 2563 

 
 


