
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน   กรกฎาคม   ๒๕๕๗ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง  อ าเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น 

ล ำดับที่ งำนจัดซื้อ/จัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีซ้ือ/จำ้ง 

ผู้เสนอรำคำและ 
รำคำที่เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

๑. จัดซื้อน้ ำมัน   ประจ ำเดือน   กรกฎำคม   ๒๕๕๗  ๑๐,๒๖๘.-บำท ตกลงรำคำ สหกรณ์กำรเกษตรหนองสองห้อง 
๑๐,๒๖๘.-บำท 

สหกรณ์กำรเกษตรหนองสองห้อง 
๑๐,๒๖๘.-บำท 

มีสินค้ำ รำคำถูก ต่อรองรำคำได้ 

๒. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์   ประจ ำปีงบประมำณ   พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 (ส่วนโยธำ) 

๑,๖๘๐.-บำท ตกลงรำคำ ร้ำนเคพีดอทคอม 
๑,๖๘๐.-บำท 

ร้ำนเคพีดอทคอม 
๑,๖๘๐.-บำท 

มีสนิค้ำ รำคำถูก ต่อรองรำคำได้ 

๓. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ำ    พร้อมเปลีย่นตำมไฟฟ้ำสำธำรณะภำยใน
หมู่บ้ำน   บำ้นเสรีชล   หมู่ที ่๑๐ 

๑,๒๐๐.-บำท ตกลงรำคำ ร้ำนชัยศิริกำรไฟฟ้ำ  แอนด์  
คอนสตรัคชั่น๑,๒๐๐.-บำท 

ร้ำนชัยศิริกำรไฟฟ้ำ  แอนด์  
คอนสตรัคชั่น๑,๒๐๐.-บำท 

มีสินค้ำ รำคำถูก ต่อรองรำคำได้ 

๔. จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ำยเอกสำร  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ.   ๒๕๕๗ 
(ส ำนักงำนปลัด)    

๘,๔๐๐.-บำท ตกลงรำคำ บริษัท  อำร์วีที  แมชชีน โปรดักส์  
จ ำกัด 

๘,๔๐๐.-บำท 

บริษัท  อำร์วีที  แมชชีน โปรดักส์  จ ำกดั 
๘,๔๐๐.-บำท 

มีสินค้ำ รำคำถูก ต่อรองรำคำได้ 

๕. จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน (สว่นโยธำ)   ประจ ำปีงบประมำณ   พ.ศ. 
๒๕๕๗  

๔,๕๔๓.-บำท ตกลงรำคำ ร้ำนพันเดชวัสดุภัณฑ์ 
๔,๕๔๓.-บำท 

ร้ำนพันเดชวัสดุภัณฑ์ 
๔,๕๔๓.-บำท 

มีสินค้ำ รำคำถูก ต่อรองรำคำได้ 

๖. จ้ำงเหมำบริกำรเวรยำมรักษำทรัพย์สินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
และส่วนรวม   ประจ ำเดือน  กรกฎำคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๕,๐๐๐.-บำท ตกลงรำคำ นำยจ ำลอง  คิมเมย ์
๕,๐๐๐.-บำท 

นำยจ ำลอง  คิมเมย ์
๕,๐๐๐.-บำท 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่
เหมำะสมกับกำรปฏบิัติหน้ำที ่

๗. จ้ำงเหมำบริกำรแม่บ้ำนท ำควำมสะอำดสิ่งของเครื่องใช้ต่ำงๆที่เป็น
ทรัพย์สินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ดอนดั่งและส่วนรวม   
ประจ ำเดือน  กรกฎำคม   พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๕,๐๐๐.-บำท ตกลงรำคำ นำงสงบ  สมอค ำ 
๕,๐๐๐.-บำท 

นำงสงบ  สมอค ำ 
๕,๐๐๐.-บำท 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่
เหมำะสมกับกำรปฏบิัติหน้ำที ่

๘. จ้ำงเหมำบริกำรในกำรเก็บขนขยะในหมูบ่้ำนเสรีชล  หมู่ที่ ๑๐ ในเขต
พื้นที่บริกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนดั่ง  ประจ ำเดือน 
กรกฎำคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๓,๐๐๐.-บำท ตกลงรำคำ นำยนงค์   ศรีจันทร ์
๓,๐๐๐.-บำท 

นำยนงค์   ศรีจันทร ์
๓,๐๐๐.-บำท 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่
เหมำะสมกับกำรปฏบิัติหน้ำที ่

๙. จ้ำงเหมำบริกำรเจำ้หน้ำทีห่น่วยกู้ชีพ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ดอนดั่ง  ประจ ำเดือน กรกฎำคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๓๔,๔๐๐.-บำท ตกลงรำคำ เจ้ำหน้ำที่กู้ชพี อบต.ดอนดั่ง 
๓๔,๔๐๐.-บำท 

เจ้ำหน้ำที่กู้ชพี อบต.ดอนดั่ง 
๓๔,๔๐๐.-บำท 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่
เหมำะสมกับกำรปฏบิัติหน้ำที ่

๑๐. จ้ำงเหมำบริกำรผู้ชว่ยปฏิบัติงำนหนำ้ที่ในด้ำนกำรเงินและบัญชี   
ประจ ำเดือน  กรกฎำคม  พ.ศ. ๒๕๕๗   

๗,๔๖๐.-บำท ตกลงรำคำ นำงประยูร   มะปะเม 
๗,๔๖๐.-บำท 

นำงประยูร   มะปะเม 
๗,๔๖๐.-บำท 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่
เหมำะสมกับกำรปฏบิัติหน้ำที ่

๑๑. จ้ำงเหมำบริกำรผู้ชว่ยปฏิบัติงำนหนำ้ที่ในด้ำนงำนทะเบียนทรัพย์สิน
และพัสดุ  ประจ ำเดือน  กรกฎำคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๗,๔๖๐.-บำท ตกลงรำคำ นำงสำวนภำ     อุตมรัตน ์
๗,๔๖๐.-บำท 

นำงสำวนภำ     อุตมรัตน ์
๗,๔๖๐.-บำท 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่
เหมำะสมกับกำรปฏบิัติหน้ำที ่

๑๒. จ้ำงเหมำจัดท ำปำ้ยประชำสัมพันธ ์     ตำมโครงกำรฝึกอบรมพระ
ธรรมน ำใจอนุรักษว์ัฒนธรรมท้องถิ่น  ประจ ำปี  ๒๕๕๗  องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลดอนดั่ง   อ ำเภอหนองสองห้อง   จังหวัดขอนแก่น      

๕๐๐.-บำท ตกลงรำคำ ร้ำนสมบรูณ์ อิงค์เจท 
๕๐๐.-บำท 

ร้ำนสมบรูณ์อิงค์เจท 
๕๐๐.-บำท 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่
เหมำะสมกับกำรปฏบิัติหน้ำที ่

๑๓. จ้ำงเหมำประกอบอำหำรว่ำงและอำหำรกลำงวัน    พร้อมจัดหำน้ ำดื่ม
น้ ำแข็ง   ส ำหรับผู้เข้ำรว่มฝึกอบรม   ตำมโครงกำรฝึกอบรมพระธรรม
น ำใจอนุรักษว์ัฒนธรรมท้องถิ่น  ประจ ำปี   ๒๕๕๗  องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลดอนดั่ง   อ ำเภอหนองสองหอ้ง   จังหวัดขอนแก่น                                                                                                          

๑๐,๑๐๐.-บำท ตกลงรำคำ นำงทองอินทร์   เถื่อนเหลือ 
๑๐,๑๐๐.-บำท 

นำงทองอินทร์   เถื่อนเหลือ 
๑๐,๑๐๐.-บำท 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่
เหมำะสมกับกำรปฏบิัติหน้ำที ่



-๒- 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน   กรกฎาคม   ๒๕๕๗ 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง  อ าเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น 

ล ำดับที่ งำนจัดซื้อ/จัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีซ้ือ/จำ้ง 

ผู้เสนอรำคำและ 
รำคำที่เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

๑๔. จ้ำงเหมำโครงกำรซ่อมแซมป้ำยประชำสมัพันธห์น้ำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลดอนดั่ง    

๑๒,๔๐๐.- บำท ตกลงรำคำ นำงสำวพิสมัย    จอดนอก 
๑๒,๔๐๐.- บำท 

นำงสำวพิสมัย    จอดนอก 
๑๒,๔๐๐.- บำท 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่เหมำะสม
กับกำรปฏิบัติหนำ้ที ่

๑๕. จ้ำงเหมำซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ำยเอกสำร  ยี่ห้อ  Kyocera   
รหัส ๔๑๗-๕๐-๐๐๐๒ 

๑๔,๑๔๐.-บำท ตกลงรำคำ บริษัท  อำร์วีที  แมชชีน โปรดักส์ จ ำกดั
๑๔,๑๔๐.-บำท 

บริษัท  อำร์วีที  แมชชีน โปรดักส์ จ ำกดั
๑๔,๑๔๐.-บำท 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่เหมำะสม
กับกำรปฏิบัติหนำ้ที ่

 
 


