
(  แบบ สขร.1 )

ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วธีิซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

(ราคากลาง) ทีเ่สนอ โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จา้ง

ไมมี่จดัซ้ือ/จา้งวิธีเจาะจง

หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

 (ลงชื่อ)                                          ผู้รายงาน (ลงชื่อ)        ผู้ตรวจสอบ
                (นางพาณิภคั  บวัลอย)          (   นายอดิเรก  บ ารุงจติร)
                    เจา้หน้าที่               หวัหน้าเจา้หน้าที่

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  2563

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนช้าง  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

ประจ าเดือน  ตุลาคม  2562



(  แบบ สขร.1 )

ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วธีิซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

(ราคากลาง) ทีเ่สนอ 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
                (นางพาณิภคั  บวัลอย)          (   นายอดิเรก  บ ารุงจติร)
                    เจา้หน้าที่               หวัหน้าเจา้หน้าที่

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  2563

ประจ าเดือน  พฤศจิกายน  2562

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนช้าง  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น



(  แบบ สขร.1 )

ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วธีิซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

(ราคากลาง) ทีเ่สนอ 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
                (นางพาณิภคั  บวัลอย)          (   นายอดิเรก  บ ารุงจติร)
                    เจา้หน้าที่               หวัหน้าเจา้หน้าที่

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  2563.

ประจ าเดือน  ธันวาคม  2562

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนช้าง  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น



(  แบบ สขร.1 )

ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วธีิซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

(ราคากลาง) ทีเ่สนอ โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จา้ง

ไมมี่จดัซ้ือ/จา้งวิธีเจาะจง

หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

 (ลงชื่อ)                                          ผู้รายงาน (ลงชื่อ)        ผู้ตรวจสอบ
                (นางพาณิภคั  บวัลอย)          (   นายอดิเรก  บ ารุงจติร)
                    เจา้หน้าที่               หวัหน้าเจา้หน้าที่

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  2563

ประจ าเดือน  มกราคม  2563

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนช้าง  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น



(  แบบ สขร.1 )

ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วธีิซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

(ราคากลาง) ทีเ่สนอ โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จา้ง

1 โครงการก่อสร้าง คสล.ม.1 210,000.00          เจาะจง ร้านรุ่งเรืองศรายทุธ วสัดุ ร้านรุ่งเรืองศรายทุธ วสัดุ ตามระเบียบก าหนด สญัญาเลขท่ี 103/2563

                                            210,000.00 ลว. 18 กพ.63

2 โครงการก่อสร้าง คสล.ม.1 39,000.000             เจาะจง ร้านรุ่งเรืองศรายทุธ วสัดุ ร้านรุ่งเรืองศรายทุธ วสัดุ ตามระเบียบก าหนด สญัญาเลขท่ี 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 สญัญาเลขท่ี 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 สญัญาเลขท่ี 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 สญัญาเลขท่ี 107/2563

                           249,000.00 ลว. 19 กพ.63

 (ลงชื่อ)                                          ผู้รายงาน (ลงชื่อ)        ผู้ตรวจสอบ
                (นางพาณิภคั  บวัลอย)          (   นายอดิเรก  บ ารุงจติร)
                    เจา้หน้าที่               หวัหน้าเจา้หน้าที่

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  2563

ประจ าเดือน  กุมภาพนัธ์  2563

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนช้าง  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น



(  แบบ สขร.1 )

ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วธีิซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

(ราคากลาง) ทีเ่สนอ โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จา้ง

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

                                  276,000.00 ลว. 20 มีค.2563

2 วางท่อระบายน า้ คสล.ม.4 234,000 เจาะจง ร้านรุ่งเรืองศรายทุธ วสัดุ ร้านรุ่งเรืองศรายทุธ วสัดุ ตามระเบียบก าหนด สญัญาเลขท่ี 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
                (นางพาณิภคั  บวัลอย)          (   นายอดิเรก  บ ารุงจติร)
                    เจา้หน้าที่               หวัหน้าเจา้หน้าที่

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  2563

ประจ าเดือน  มีนาคม  2563

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนช้าง  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น



(  แบบ สขร.1 )

ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วธีิซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

(ราคากลาง) ทีเ่สนอ โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จา้ง

สญัญาเลขท่ี  182/2563

1 คา่ซ่อมแซมคลอง 116,000 เจาะจง ร้าน ป. เจริญก่อสร้าง ร้าน ป. เจริญก่อสร้าง ตามระเบียบก าหนด ลว. 17 เม.ย..2563

                                  116,000.00

สญัญาเลขท่ี  183/2563

2 คา่เปล่ียนแปลงไฟฟ้า 320,000.00                 เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากดัศิริโชคการ
ไฟฟ้า

ห้างหุ้นส่วนจ ากดัศิริโชคการ
ไฟฟ้า ตามระเบียบก าหนด ลว. 21 เม.ย.2563

                           320,000.00

 (ลงชื่อ)                                          ผู้รายงาน (ลงชื่อ)        ผู้ตรวจสอบ
                (นางพาณิภคั  บวัลอย)          (   นายอดิเรก  บ ารุงจติร)
                    เจา้หน้าที่               หวัหน้าเจา้หน้าที่

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  2563

ประจ าเดือน  เมษายน  2563

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนช้าง  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น



(  แบบ สขร.1 )

ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วธีิซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

(ราคากลาง) ทีเ่สนอ โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จา้ง

ไมมี่จดัซ้ือ/จา้งวิธีเจาะจง

หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

 (ลงชื่อ)                                          ผู้รายงาน (ลงชื่อ)        ผู้ตรวจสอบ
                (นางพาณิภคั  บวัลอย)          (   นายอดิเรก  บ ารุงจติร)
                    เจา้หน้าที่               หวัหน้าเจา้หน้าที่

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  2563

ประจ าเดือน  พฤษภาคม 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนช้าง  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น



(  แบบ สขร.1 )

ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วธีิซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

(ราคากลาง) ทีเ่สนอ โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จา้ง

ไมมี่จดัซ้ือ/จา้งวิธีเจาะจง

หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

 (ลงชื่อ)                                          ผู้รายงาน (ลงชื่อ)        ผู้ตรวจสอบ
                (นางพาณิภคั  บวัลอย)          (   นายอดิเรก  บ ารุงจติร)
                    เจา้หน้าที่               หวัหน้าเจา้หน้าที่

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  2563

ประจ าเดือน  มิถุนายน  2563

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนช้าง  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น



(  แบบ สขร.1 )

ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วธีิซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

(ราคากลาง) ทีเ่สนอ โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จา้ง

1 คา่ปรับปรุงโรงหลงัคา 77,000 เจาะจง ร้านรุ่งเรืองศรายทุธ วสัดุ ร้านรุ่งเรืองศรายทุธ วสัดุ ตามระเบียบก าหนด สญัญาเลขท่ี  256/2563

77,000 ลว. 20 ก.ค.2563

2 คา่ประปา หฒู่ 1 499,000 เจาะจง ร้านรุ่งเรืองศรายุทธ วสัดุ ร้านรุ่งเรืองศรายทุธ วสัดุ ตามระเบียบก าหนด สญัญาเลขท่ี  266/2563

499,000 ลว. 20 ก.ค.2563

 (ลงชื่อ)                                          ผู้รายงาน (ลงชื่อ)        ผู้ตรวจสอบ
                (นางพาณิภคั  บวัลอย)          (   นายอดิเรก  บ ารุงจติร)
                    เจา้หน้าที่               หวัหน้าเจา้หน้าที่

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  2563

ประจ าเดือน  กรกฏาคม   2563

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนช้าง  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น



(  แบบ สขร.1 )

ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วธีิซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

(ราคากลาง) ทีเ่สนอ โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จา้ง

1 ค่าจดัซ้ือรถพยาบาลฉุกเฉิน 1,000,000 อิเล็กทรอนิกส์ บริษทั ไทยออโต ้ฟลีท จ ากดั บริษทั ไทยออโต ้ฟลีท จ ากดั ตามระเบียบก าหนด สญัญาเลขที ่ 312/2563

(e-bidding) 9,863,000 ลว. 28 ส.ค.2563

 (ลงชื่อ)                                          ผู้รายงาน (ลงชื่อ)        ผู้ตรวจสอบ
                (นางพาณิภคั  บวัลอย)          (   นายอดิเรก  บ ารุงจติร)
                    เจา้หน้าที่               หวัหน้าเจา้หน้าที่

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนช้าง  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  2563

ประจ าเดือน  สิงหาคม 2563



(  แบบ สขร.1 )

ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วธีิซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

(ราคากลาง) ทีเ่สนอ โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จา้ง

1 ค่าวางท่อระบายน  า หมู่ 1 172,000 เจะจง หจก.บี.พาวเวอร์ คอนสตรัคชัน่ หจก.บี.พาวเวอร์ คอนสตรัคชัน่ ตามระเบียบก าหนด สญัญาเลขท่ี  350/2563

172,000 ลว. 17 ก.ย2563

2 คา่วางทอ่ระบายน ้าคอนกรีต หมู ่1 140,000 เจาะจง หจก.บี.พาวเวอร์ คอนสตรัคชัน่ หจก.บี.พาวเวอร์ คอนสตรัคชัน่ ตามระเบียบก าหนด สญัญาเลขท่ี  351/2563

140,000 ลว. 17 ก.ย2563

3 คา่งานปรับปรุงอาคารกูชี้พ 150,000 เจาะจง ร้าน ป.เจริญก่อสร้าง ร้าน ป.เจริญก่อสร้าง ตามระเบียบก าหนด สญัญาเลขท่ี  352/2563

150,000 ลว. 21 ก.ย2563

4 คา่วางทอ่ระบายน ้า หมู ่3 184000 เจาะจง หจก.บี.พาวเวอร์ คอนสตรัคชัน่ หจก.บี.พาวเวอร์ คอนสตรัคชัน่ ตามระเบียบก าหนด สญัญาเลขท่ี  362/2563

184,000 ลว. 29 ก.ย2563

 (ลงชื่อ)                                          ผู้รายงาน (ลงชื่อ)        ผู้ตรวจสอบ
                (นางพาณิภคั  บวัลอย)          (   นายอดิเรก  บ ารุงจติร)
                    เจา้หน้าที่               หวัหน้าเจา้หน้าที่

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  2563

ประจ าเดือน  กันยายน 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนช้าง  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น




