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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง 
เรื่อง  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำเดือนธันวาคม  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  ประจำเดือนธันวาคม  
2562  ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) 

                         ประกาศ ณ วันที่    13   เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 
  

                                        (ลงชื่อ)  
 

   (นายเชาวฤทธิ์   ช่างเกวียน) 
   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



                                                                                                                                                                                                      แบบ สขร.1 
                                                                              สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม  2562 
                                                                                       หนว่ยงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง 
                                                                                           วันที่  13  เดือน  มกราคม  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
ธันวาคม  2562 

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

เปน็ผู้มี
คุณสมบัติ 
เหมาะสม 

18/2563 , 
2 ธ.ค. 2562 

2 จ้างเหมาจัดซื้อน้ำดื่ม 
ประจำเดือนธันวาคม 2562 

       270.00            270.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลวุฒ ิ ร้านชลวุฒ ิ
270.00 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ 
เหมาะสม 

6/2563, 
2 ธ.ค. 2562 

3 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและ
น้ำมนัหล่อลื่น ประจำเดือน
ธันวาคม  2562 

    26,779.00       26,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ฉัตรเจริญบริการ หจก.ฉัตรเจริญบริการ 
  26,779.00 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ 
เหมาะสม 

7/2563, 
2 ธ.ค. 2562 

4 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนัก
ปลัด) 

      6,600.00         6,600.00 เฉพาะเจาะจง        ร้านที.เอ.ช้อป      ร้านท.ีเอ.ช้อป 
       6,600.00 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ 
เหมาะสม 

8/2563, 
1 ธ.ค. 2562 

5 จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง
ประชุมสภา 
 

      1,650.00         1,650.00 เฉพาะเจาะจง นางเบญจพร  ทำบุญ นางเบญจพร  ทำบุญ
1,650.00 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ 
เหมาะสม 

20/2563, 
12 ธ.ค. 2562 

6 
 

ซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ       1,500.00         1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนพลการยาง ร้านธนพลการยาง 
15,00.00 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ 
เหมาะสม 

21/2563, 
12 ธ.ค. 2562 



                                                                                                                                                                                                      แบบ สขร.1 
                                                                              สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม  2562 
                                                                                       หนว่ยงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง 
                                                                                           วันที่  13  เดือน  มกราคม  2563 
ลำดับ 

ที ่
งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อจัด

จ้าง (บาท) 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ได้รับคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

7 ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 
กธ 376 ขก. 

    14,540.00       14,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนพลการยาง ร้านธนพลการยาง 
14,540.00 

เปน็ผู้มี
คุณสมบัติ 
เหมาะสม 

22/2563 , 
18 ธ.ค. 2562 

8 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว     10,028.00       10,028.00 เฉพาะเจาะจง รา้นที.เอ.ช้อป ร้านที.เอ.ช้อป
10,028.00 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ 
เหมาะสม 

9/2563, 
12 ธ.ค. 2562 

9 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนัก
ปลัด) 

    40,400.00       40,400.00 เฉพาะเจาะจง        ร้านณัฐพลโอ.เอ ร้านณัฐพลโอ.เอ  
40,400.00 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ 
เหมาะสม 

10/2563, 
12 ธ.ค. 2562 

10 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง)     21,600.00       21,600.00 เฉพาะเจาะจง        ร้านณัฐพลโอ.เอ      ร้านณัฐพลโอ.เอ 
       21,600.00 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ 
เหมาะสม 

11/2563, 
12 ธ.ค. 2562 

11 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กอง
การศึกษา) 

      8,800.00         8,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านณัฐพลโอ.เอ ร้านณัฐพลโอ.เอ
8,800.00 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ 
เหมาะสม 

12/2563, 
12 ธ.ค. 2562 

12 
 

ค่าวัสดุปะปา     23,000.00       23,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทองทวีพาณิชย์ ร้านทองทวีพาณิชย์ 
23,000.00 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ 
เหมาะสม 

13/2563 , 
12 ธ.ค. 2562 



                                                                                                                                                                                                      แบบ สขร.1 
                                                                              สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม  2562 
                                                                                       หนว่ยงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง 
                                                                                           วันที่  13  เดือน  มกราคม  2563 
ลำดับ 

ที ่
งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อจัด

จ้าง (บาท) 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ได้รับคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

13 ซ่อมแซมเปลี่ยนแบตเตอรี่
รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ผพ 14 

      6,400.00         6,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนพลการยาง ร้านธนพลการยาง 
6,400.00 

เปน็ผู้มี
คุณสมบัติ 
เหมาะสม 

23/2563 , 
18 ธ.ค. 2562 

14 จา้งเหมาประกอบอาหารว่าง
เครื่องดื่มโครงการปีใหม่ 
2563 

      7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นที.เอ.ช้อป ร้านที.เอ.ช้อป
7,000.00 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ 
เหมาะสม 

24/2563, 
24 ธ.ค. 2562 

15 จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ
รณรงค์ 

      5,720.00         5,720.00 เฉพาะเจาะจง     ร้านสมบูรณ์อิงค์เจท ร้านสมบูรณ์อิงค์เจท
5,720.00 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ 
เหมาะสม 

25/2563, 
24 ธ.ค. 2562 

 


