
(  แบบ สขร.1 )

ล าดบัที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคา เหตุผลที่คดัเลอืก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

(ราคากลาง) ที่เสนอ โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จา้ง

ไม่มีจดัซ้ือ/จา้งวิธีเจาะจง

หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

 (ลงชื่อ)                                          ผู้รายงาน (ลงชื่อ)        ผู้ตรวจสอบ
                (นางพาณิภัค  บัวลอย)          (   นายอดิเรก  บ ารุงจิตร)
                    เจ้าหน้าที่               หัวหน้าเจ้าหน้าที่

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  2563

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนช้าง  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

ประจ าเดือน  ตุลาคม  2562



(  แบบ สขร.1 )

ล าดบัที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคา เหตุผลที่คดัเลอืก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

(ราคากลาง) ที่เสนอ โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จา้ง

1 ก่อสร้างถนนคสล.ม.1 250,000.00            เจาะจง
บริษทัโชคชยัสตีล แอนดต์อน
สตรัคชัน่ จ  ากดั

บริษทัโชคชยัสตีล แอนดต์อน
สตรัคชัน่ จ  ากดั ตามระเบียบก าหนด สญัญาจา้งเลขท่ี 019/2563

249,000 ลว.22 พย.62

2 ก่อสร้างถนนคสล.ม.2 247,000.00            เจาะจง บริษทัโชคชยัสตีล แอนดต์อน
สตรัคชัน่ จ  ากดั

บริษทัโชคชยัสตีล แอนดต์อน
สตรัคชัน่ จ  ากดั

ตามระเบียบก าหนด สญัญาจา้งเลขท่ี 020/2563

246,000 ลว.22 พย.62

3 ก่อสร้างถนนคสล.ม.3 247,000.00            เจาะจง
บริษทัโชคชยัสตีล แอนดต์อน
สตรัคชัน่ จ  ากดั

บริษทัโชคชยัสตีล แอนดต์อน
สตรัคชัน่ จ  ากดั ตามระเบียบก าหนด สญัญาจา้งเลขท่ี 021/2563

246,000 ลว.22 พย.62

4 ก่อสร้างถนนคสล.ม.4 260,000.00            เจาะจง
บริษทัโชคชยัสตีล แอนดต์อน
สตรัคชัน่ จ  ากดั

บริษทัโชคชยัสตีล แอนดต์อน
สตรัคชัน่ จ  ากดั ตามระเบียบก าหนด สญัญาจา้งเลขท่ี 022/2563

259,000 ลว.22 พย.62

 (ลงชื่อ)                                          ผู้รายงาน (ลงชื่อ)        ผู้ตรวจสอบ
                (นางพาณิภัค  บัวลอย)          (   นายอดิเรก  บ ารุงจิตร)
                    เจ้าหน้าที่               หัวหน้าเจ้าหน้าที่

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  2563

ประจ าเดือน  พฤศจิกายน  2562

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนช้าง  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น



(  แบบ สขร.1 )

ล าดบัที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคา เหตุผลที่คดัเลอืก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

(ราคากลาง) ที่เสนอ โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จา้ง

1 ก่อสร้างถนน คสล.ม.5 247,000.00            เจาะจง
บริษทัโชคชยัสตีล แอนดต์อน
สตรัคชัน่ จ  ากดั

บริษทัโชคชยัสตีล แอนดต์อน
สตรัคชัน่ จ  ากดั ตามระเบียบก าหนด สญัญาจา้งเลขท่ี 023/2563

246,000 ลว. 4 ธ.ต.2562

2 ก่อสร้างถนน คสล.ม.6 250,000.00            เจาะจง
บริษทัโชคชยัสตีล แอนดต์อน
สตรัคชัน่ จ  ากดั

บริษทัโชคชยัสตีล แอนดต์อน
สตรัคชัน่ จ  ากดั ตามระเบียบก าหนด สญัญาจา้งเลขท่ี 024/2563

249,000 ลว. 4 ธ.ต.2562

3 ก่อสร้างถนน คสล.ม.7 228,000.00            เจาะจง
บริษทัโชคชยัสตีล แอนดต์อน
สตรัคชัน่ จ  ากดั

บริษทัโชคชยัสตีล แอนดต์อน
สตรัคชัน่ จ  ากดั ตามระเบียบก าหนด สญัญาจา้งเลขท่ี 025/2563

227,000 ลว. 4 ธ.ต.2562

 (ลงชื่อ)                                          ผู้รายงาน (ลงชื่อ)        ผู้ตรวจสอบ
                (นางพาณิภัค  บัวลอย)          (   นายอดิเรก  บ ารุงจิตร)
                    เจ้าหน้าที่               หัวหน้าเจ้าหน้าที่

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  2563.

ประจ าเดือน  ธันวาคม  2562

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนช้าง  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น



(  แบบ สขร.1 )

ล าดบัที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคา เหตุผลที่คดัเลอืก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

(ราคากลาง) ที่เสนอ โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จา้ง

ไม่มีจดัซ้ือ/จา้งวิธีเจาะจง

หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

 (ลงชื่อ)                                          ผู้รายงาน (ลงชื่อ)        ผู้ตรวจสอบ
                (นางพาณิภัค  บัวลอย)          (   นายอดิเรก  บ ารุงจิตร)
                    เจ้าหน้าที่               หัวหน้าเจ้าหน้าที่

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  2563

ประจ าเดือน  มกราคม  2563

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนช้าง  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น



(  แบบ สขร.1 )

ล าดบัที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคา เหตุผลที่คดัเลอืก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

(ราคากลาง) ที่เสนอ โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จา้ง

1 โครงการก่อสร้าง คสล.ม.1 210,000.00          เจาะจง ร้านรุ่งเรืองศรายทุธ วสัดุ ร้านรุ่งเรืองศรายทุธ วสัดุ ตามระเบียบก าหนด สญัญาเลขที่ 103/2563
                                          210,000.00 ลว. 18 กพ.63

2 โครงการก่อสร้าง คสล.ม.1 39,000.000            เจาะจง ร้านรุ่งเรืองศรายทุธ วสัดุ ร้านรุ่งเรืองศรายทุธ วสัดุ ตามระเบียบก าหนด สญัญาเลขที่ 104/2563

                                     39,000.00 ลว. 18 กพ.63

3 โครงการก่อสร้าง คสล.ม.5 252,000.00            เจาะจง
บริษทัโชคชยัสตีล แอนดต์อน
สตรัคชัน่ จ  ากดั

บริษทัโชคชยัสตีล แอนดต์อน
สตรัคชัน่ จ  ากดั ตามระเบียบก าหนด สญัญาเลขที่ 105/2563

138000                                    252,000.00 ลว. 19 กพ.63

4 โครงการก่อสร้าง คสล.ม.7 240,000.00            เจาะจง
บริษทัโชคชยัสตีล แอนดต์อน
สตรัคชัน่ จ  ากดั

บริษทัโชคชยัสตีล แอนดต์อน
สตรัคชัน่ จ  ากดั ตามระเบียบก าหนด สญัญาเลขที่ 106/2563

                            240,000.00 ลว. 19 กพ.63

5 โครงการก่อสร้าง คสล.ม.8 249,000.00            เจาะจง
บริษทัโชคชยัสตีล แอนดต์อน
สตรัคชัน่ จ  ากดั

บริษทัโชคชยัสตีล แอนดต์อน
สตรัคชัน่ จ  ากดั ตามระเบียบก าหนด สญัญาเลขที่ 107/2563

                            249,000.00 ลว. 19 กพ.63

 (ลงชื่อ)                                          ผู้รายงาน (ลงชื่อ)        ผู้ตรวจสอบ
                (นางพาณิภัค  บัวลอย)          (   นายอดิเรก  บ ารุงจิตร)
                    เจ้าหน้าที่               หัวหน้าเจ้าหน้าที่

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  2563

ประจ าเดือน  กุมภาพันธ์  2563

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนช้าง  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น



(  แบบ สขร.1 )

ล าดบัที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคา เหตุผลที่คดัเลอืก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

(ราคากลาง) ที่เสนอ โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จา้ง

1 วางท่อระบายน า้ คสล.ม.2 277,000 เจาะจง ร้านรุ่งเรืองศรายทุธ วสัดุ ร้านรุ่งเรืองศรายทุธ วสัดุ ตามระเบียบก าหนด สญัญาเลขที่ 150/2563

                                   276,000.00 ลว. 20 มีค.2563

2 วางท่อระบายน า้ คสล.ม.4 234,000 เจาะจง ร้านรุ่งเรืองศรายทุธ วสัดุ ร้านรุ่งเรืองศรายทุธ วสัดุ ตามระเบียบก าหนด สญัญาเลขที่ 151/2563

                                   233,000.00 ลว. 20 มีค.2563

3 ก่อสร้างถนน คสล.ม.8 241,000 เจาะจง ร้านรุ่งเรืองศรายทุธ วสัดุ ร้านรุ่งเรืองศรายทุธ วสัดุ ตามระเบียบก าหนด สญัญาเลขที่ 152/2563

                                   240,000.00 ลว. 20 มีค.2563

 (ลงชื่อ)                                          ผู้รายงาน (ลงชื่อ)        ผู้ตรวจสอบ
                (นางพาณิภัค  บัวลอย)          (   นายอดิเรก  บ ารุงจิตร)
                    เจ้าหน้าที่               หัวหน้าเจ้าหน้าที่

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  2563

ประจ าเดือน  มีนาคม  2563

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนช้าง  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น



(  แบบ สขร.1 )

ล าดบัที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคา เหตุผลที่คดัเลอืก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

(ราคากลาง) ที่เสนอ โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จา้ง

1 จา้งเหมาเปล่ียนท่อเหล็กส่งน ้า ม.2 116,000 เจาะจง ร้าน ป.เจริญก่อสร้าง ร้าน ป.เจริญก่อสร้าง ตามระเบียบก าหนด สญัญาเลขที่ 182/2563

                                   116,000.00 ลว. 17 เมษายน  2563

2 จดัซ้ือครุภณัฑห์มอ้แปลงไฟฟ้าและ 320,000.00            เจาะจง ร้านศิริโชคการไฟฟ้า ร้านศิริโชคการไฟฟ้า ตามระเบียบก าหนด สญัญาเลขที่ 183/2563

                            320,000.00 ลว. 21 เมษายน  2563

 (ลงชื่อ)                                          ผู้รายงาน (ลงชื่อ)        ผู้ตรวจสอบ
                (นางพาณิภัค  บัวลอย)          (   นายอดิเรก  บ ารุงจิตร)
                    เจ้าหน้าที่               หัวหน้าเจ้าหน้าที่

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  2562

ประจ าเดือน  เมษายน  2562

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนช้าง  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น



(  แบบ สขร.1 )

ล าดบัที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคา เหตุผลที่คดัเลอืก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

(ราคากลาง) ที่เสนอ โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จา้ง

ไม่มีจดัซ้ือ/จา้งวิธีเจาะจง

หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

 (ลงชื่อ)                                          ผู้รายงาน (ลงชื่อ)        ผู้ตรวจสอบ
                (นางพาณิภัค  บัวลอย)          (   นายอดิเรก  บ ารุงจิตร)
                    เจ้าหน้าที่               หัวหน้าเจ้าหน้าที่

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  2563

ประจ าเดือน  พฤษภาคม 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนช้าง  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น



(  แบบ สขร.1 )

ล าดบัที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคา เหตุผลที่คดัเลอืก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

(ราคากลาง) ที่เสนอ โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จา้ง

ไม่มีจดัซ้ือ/จา้งวิธีเจาะจง

หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

 (ลงชื่อ)                                          ผู้รายงาน (ลงชื่อ)        ผู้ตรวจสอบ
                (นางพาณิภัค  บัวลอย)          (   นายอดิเรก  บ ารุงจิตร)
                    เจ้าหน้าที่               หัวหน้าเจ้าหน้าที่

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  2563

ประจ าเดือน  มิถุนายน  2563

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนช้าง  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น



(  แบบ สขร.1 )

ล าดบัที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคา เหตุผลที่คดัเลอืก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

(ราคากลาง) ที่เสนอ โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จา้ง

 (ลงชื่อ)                                          ผู้รายงาน (ลงชื่อ)        ผู้ตรวจสอบ
                (นางพาณิภัค  บัวลอย)          (   นายอดิเรก  บ ารุงจิตร)
                    เจ้าหน้าที่               หัวหน้าเจ้าหน้าที่

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  2563

ประจ าเดือน  กรกฏาคม   2563

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนช้าง  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น



(  แบบ สขร.1 )

ล าดบัที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคา เหตุผลที่คดัเลอืก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

(ราคากลาง) ที่เสนอ โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จา้ง

 (ลงชื่อ)                                          ผู้รายงาน (ลงชื่อ)        ผู้ตรวจสอบ
                (นางพาณิภัค  บัวลอย)          (   นายอดิเรก  บ ารุงจิตร)
                    เจ้าหน้าที่               หัวหน้าเจ้าหน้าที่

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนช้าง  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  2563

ประจ าเดือน  สิงหาคม 2563



(  แบบ สขร.1 )

ล าดบัที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคา เหตุผลที่คดัเลอืก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

(ราคากลาง) ที่เสนอ โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จา้ง

1

 (ลงชื่อ)                                          ผู้รายงาน (ลงชื่อ)        ผู้ตรวจสอบ
                (นางพาณิภัค  บัวลอย)          (   นายอดิเรก  บ ารุงจิตร)
                    เจ้าหน้าที่               หัวหน้าเจ้าหน้าที่

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  2563

ประจ าเดือน  กันยายน 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนช้าง  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น




