
 
 

สรุปผลด ำเนนิกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม   ๒๕๕๗ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนดั่ง  อ ำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น 

ล ำดับที ่ งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีซ้ือ/จ้ำง 

ผู้เสนอรำคำและ 
รำคำที่เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

๑. จัดซื้อน้ ำมัน  ประจ ำเดอืน มกรำคม  ๒๕๕๗  ๑๓,๘๒๓.-บำท ตกลงรำคำ สหกรณก์ำรเกษตร 
หนองสองห้อง  จ ำกดั 

๑๓,๘๒๓.-บำท 

สหกรณก์ำรเกษตร 
หนองสองห้อง  จ ำกดั 

๑๓,๘๒๓.-บำท 

มีสินค้ำ รำคำถกู ต่อรองรำคำได ้

๒. จัดซื้ออุปกรณก์ำรเรียน   เพื่อแจกจ่ำยให้แก่เดก็นกัเรียนภำยใน
ต ำบลดอนดั่ง  ตำมโครงกำร “ กิจกรรมงำนวันเด็ก แห่งชำต ิ   
ประจ ำปี  ๒๕๕๗ ” 

๑๐,๖๒๒.-บำท ตกลงรำคำ ร้ำนมัน่คงพำนชิย์ 
๑๐,๖๒๒.-บำท 

ร้ำนมัน่คงพำนชิย์ 
๑๐,๖๒๒.-บำท 

มีสินค้ำ รำคำถกู ต่อรองรำคำได ้

๓. จัดซื้อขนม    เพือ่แจกจ่ำยให้แก่เดก็นักเรียนภำยในต ำบลดอนดั่ง  
ตำมโครงกำร “ กิจกรรมงำนวันเด็กแห่งชำติ  ประจ ำปี  ๒๕๕๗ ” 

๒๙,๐๘๐.-บำท ตกลงรำคำ ร้ำนดรีมมนิิมำร์ท 
๒๙,๐๘๐.-บำท 

ร้ำนดรีมมนิิมำร์ท 
๒๙,๐๘๐.-บำท 

มีสินค้ำ รำคำถกู ต่อรองรำคำได ้

๔. จัดซื้อผ้ำห่มใยสังเครำะห์  ตำมโครงกำรมอบผ้ำห่มกันหนำวแก่
ผู้สูงอำยุ   ผู้มรีำยได้น้อยและผู้ด้อยโอกำส   ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ.๒๕๕๗ 

๙๙,๗๒๐.-บำท ตกลงรำคำ ร้ำนสยำมอินเตอร์ เซลส ์
๙๙,๗๒๐.-บำท 

ร้ำนสยำมอินเตอร์ เซลส ์
๙๙,๗๒๐.-บำท 

มีสินค้ำ รำคำถกู ต่อรองรำคำได ้

๕. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)   ประจ ำปีงบประมำณ   
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๖,๑๐๐.-บำท ตกลงรำคำ ร้ำน  PM  COMPUTER 
๖,๑๐๐.-บำท 

ร้ำน  PM  COMPUTER 
๖,๑๐๐.-บำท 

มีสินค้ำ รำคำถกู ต่อรองรำคำได ้

๖. จัดซื้อวัสดุส ำนกังำน (ส ำนักงำนปลัด)   ประจ ำปีงบประมำณ   พ.ศ. 
๒๕๕๗   

๒๓,๙๓๒.-บำท ตกลงรำคำ ร้ำนมัน่คงพำนชิย์ 
๒๓,๙๓๒.-บำท 

ร้ำนมัน่คงพำนชิย์ 
๒๓,๙๓๒.-บำท 

มีสินค้ำ รำคำถกู ต่อรองรำคำได ้

๗. จัดซื้อวัสดุส ำนกังำน  (ส่วนกำรศกึษำศำสนำและวัฒนธรรม) 
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๕๗   

๕,๐๒๐.-บำท ตกลงรำคำ ร้ำนมัน่คงพำนชิย์ 
๕,๐๒๐.-บำท 

ร้ำนมัน่คงพำนชิย์ 
๕,๐๒๐.-บำท 

มีสินค้ำ รำคำถกู ต่อรองรำคำได ้

๘. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  (ส่วนกำรศกึษำศำสนำและวัฒนธรรม)  
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗   

๒,๔๒๐.-บำท ตกลงรำคำ ร้ำนเคพีดอทคอม 
๒,๔๒๐.-บำท 

ร้ำนเคพีดอทคอม 
๒,๔๒๐.-บำท 

มีสินค้ำ รำคำถกู ต่อรองรำคำได ้

๙. จ้ำงเหมำบรกิำรต ำแหน่งเวรยำมเพือ่รกัษำทรัพย์สินของทำงรำชกำร
ของ อบต.ดอนดั่ง ประจ ำเดือน มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

นำยจ ำลอง      คมิเมย์ 
๕,๐๐๐.-บำท 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่เหมำะสมกบักำร
ปฏิบัติหน้ำที ่

๑๐. จ้ำงเหมำบรกิำรต ำแหน่งแม่บ้ำนเพื่อท ำควำมสะอำดสิง่ของเครือ่งใช้
ต่ำงๆทีเ่ป็นทรัพย์สินของทำงรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ดอนดั่ง  ประจ ำเดอืน มกรำคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

นำงสงบ  สมอค ำ 
๕,๐๐๐.-บำท 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่เหมำะสมกบักำร
ปฏิบัติหน้ำที ่

 
 

 
 
 
 
 
 



-๒- 
สรุปผลด ำเนนิกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม   ๒๕๕๗ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนดั่ง  อ ำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น 

ล ำดับที ่ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินงบประมำณ 
(รำคำกลำง) 

วิธีซ้ือ/จ้ำง 
ผู้เสนอรำคำและ 

รำคำที่เสนอ 
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

๑๑. จ้ำงเหมำบรกิำรในกำรเก็บขนขยะในหมู่บ้ำนเสรชีล  หมูท่ี่ ๑๐ ในเขต
พื้นที่บรกิำรองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนดั่ง ประจ ำเดือน มกรำคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๗      

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

นำยนงค์  ศรีจันทร ์
๓,๐๐๐.-บำท 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่เหมำะสมกบักำร
ปฏิบัติหน้ำที ่

๑๒. จ้ำงเหมำบรกิำรเจ้ำหน้ำที่หน่วยกู้ชีพ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ดอนดั่ง  ประจ ำเดอืน มกรำคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๓๔,๒๐๐.-บำท ตกลงรำคำ เจ้ำหน้ำที่กูช้ีพ อบต.ดอนดั่ง 
๓๔,๒๐๐.-บำท 

เจ้ำหน้ำที่กูช้ีพ อบต.ดอนดั่ง 
๓๔,๒๐๐.-บำท 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่เหมำะสมกบักำร
ปฏิบัติหน้ำที ่

๑๓. จ้ำงเหมำจดัท ำป้ำยชื่อตั้งโต๊ะคณะผู้บริหำรและสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลดอนดั่ง 

๖,๓๐๐.-บำท ตกลงรำคำ ร้ำนเรืองยศ 
๖,๓๐๐.-บำท 

ร้ำนเรืองยศ 
๖,๓๐๐.-บำท 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่เหมำะสมกบักำร
ปฏิบัติหน้ำที ่

๑๔. จ้ำงเหมำซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลำง  อบต.ดอนดั่ง  รถยนต์
กู้ชีพ  ย่ีห้อ  Ford หมำยเลขทะเบียน ผก ๒๗๐๑  ขอนแกน่ รหัส 
๐๐๑ -๕๑-๐๐๐๒    

๑,๕๐๐.-บำท ตกลงรำคำ นำงวนดิำ      ดีเดมิ 
๑,๕๐๐.-บำท 

นำงวนดิำ      ดีเดมิ 
๑,๕๐๐.-บำท 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่เหมำะสมกบักำร
ปฏิบัติหน้ำที ่

๑๕. จ้ำงเหมำซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลำง  อบต.ดอนดั่ง  ย่ีห้อ  
ISUZU หมำยเลขทะเบียน กท ๑๖๖๒ ขอนแก่น  รหัส  ๐๐๑-๔๙-
๐๐๐๑ 

๑๗,๑๐๙.๓๐ บำท ตกลงรำคำ บจ. โค้วยู่ฮะเมืองพล 
๑๗,๑๐๙.๓๐ บำท 

บจ. โค้วยู่ฮะเมืองพล 
๑๗,๑๐๙.๓๐ บำท 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่เหมำะสมกบักำร
ปฏิบัติหน้ำที ่

๑๖. จ้ำงเหมำซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลำง  อบต.ดอนดั่ง  รถยนต์
กู้ชีพ  ย่ีห้อ  Ford หมำยเลขทะเบียน ผก ๒๗๐๑  ขอนแกน่ รหัส 
๐๐๑ -๕๑-๐๐๐๒      

๒,๘๖๗.๖๐ บำท ตกลงรำคำ บริษัท  ขอนแกน่สหชัย 
มอเตอร ์ เซลส์  จ ำกัด 

๒,๘๖๗.๖๐ บำท 

บริษัท  ขอนแกน่สหชัย 
มอเตอร ์ เซลส์  จ ำกัด 

๒,๘๖๗.๖๐ บำท 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่เหมำะสมกบักำร
ปฏิบัติหน้ำที ่

๑๗. จ้ำงเหมำโครงกำรก่อสร้ำงถนนดนิจำกบ้ำนหินแร่  หมู่ที ่๗  ต ำบล
ดอนดั่ง –บ้ำนหนองกุง   หมูท่ี่ ๑๐   ต ำบลคึมชำด 

๔๕,๐๔๖.-บำท ตกลงรำคำ ร้ำนพิมพช์นก 
๔๕,๐๔๖.-บำท 

ร้ำนพิมพช์นก 
๔๕,๐๔๖.-บำท 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่เหมำะสมกบักำร
ปฏิบัติหน้ำที ่

๑๘. จ้ำงเหมำซ่อมแซมเครือ่งปริ๊นเตอร์  ยี่ห้อ  hp laserjet  ๑๓๐๐   
รหัส ๔๘๐-๔๖-๐๐๐๘ และเครือ่งคอมพิวเตอร์  ย่ีห้อ  LG   
รหัส ๔๑๖-๕๐-๐๐๐๙ 

๓,๕๕๐.-บำท ตกลงรำคำ ร้ำนเคพีดอทคอม 
๓,๕๕๐.-บำท 

ร้ำนเคพีดอทคอม 
๓,๕๕๐.-บำท 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่เหมำะสมกบักำร
ปฏิบัติหน้ำที ่

๑๙. จ้ำงเหมำซ่อมแซมเครือ่งคอมพิวเตอร ์ ยี่ห้อ  Powell  Computer  
Manufacturing รหัส ๔๑๖-๔๗-๐๐๐๓ 

๔,๖๐๐.-บำท ตกลงรำคำ ร้ำนเคพีดอทคอม 
๔,๖๐๐.-บำท 

ร้ำนเคพีดอทคอม 
๔,๖๐๐.-บำท 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่เหมำะสมกบักำร
ปฏิบัติหน้ำที ่

 
 

     (ลงชื่อ)..................................................เจ้ำหน้ำที่พัสดุ                     (ลงชื่อ)................................................หัวหน้ำเจ้ำหน้ำทีพ่ัสดุ        (ลงชื่อ)...........................................ปลัดองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนดั่ง 
              ( นำงบุษบง         ไชยนิล)                                                     ( นำงภิญญดำ       หัสโรค์ )                                            (นำยสมศกัดิ์       ค ำพรม) 
 


