
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน ตุลาคม  2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง  อ าเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแกน่        

ล ำดับที ่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ 

หรือจ้ำง 
วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสรุป 

1. จัดซื้อน้ ำมัน   ประจ ำเดือน ตลุำคม  2560 11,282.92 บำท เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตร 
หนองสองห้อง  จ ำกัด 

11,282.92 บำท 

สหกรณ์กำรเกษตร 
หนองสองห้อง  จ ำกัด 

11,282.92 บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

2. จัดซื้อน้ ำดื่ม ประจ ำปีงบประมำณ 2561 10,800.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำดื่มคลองเจริญ 
10,800.-บำท 

ร้ำนน้ ำดื่มคลองเจริญ 
10,800.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

3. จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจ ำปีงบประมำณ 2561 40,150.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนโชคฮวดหล ี
40,150.-บำท 

ร้ำนโชคฮวดหล ี
40,150.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

4. จ้ำงเหมำบริกำรเวรยำมรักษำทรัพย์สินขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลและส่วนรวม 

5,500.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยจ ำลอง   คิมเมย ์
5,500.-บำท 

นำยจ ำลอง   คิมเมย ์
5,500.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

5. จ้ำงเหมำบริกำรแม่บำ้นท ำควำมสะอำดสิ่งของเครื่องใช้
ต่ำงๆ ท่ีเป็นทรัพยส์ินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและ
ส่วนรวม 

5,500.-บำท เฉพำะเจำะจง นำงเตือนเพ็ญ พรมจุ้ยพะเนำว ์
5,500.-บำท 

นำงเตือนเพ็ญ พรมจุ้ยพะเนำว ์
5,500.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

6. จ้ำงเหมำบริกำรในกำรเก็บขนขยะตำมหมู่บำ้นในต ำบล
ดอนดั่ง จ ำนวน 10 หมู่บ้ำนโดยเกบ็ขนจำกถังขยะที่
จัดหำไว ้

20,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยเข็มทอง  ค ำแก้ว 
20,000.-บำท 

นำยเข็มทอง  ค ำแก้ว 
20,000.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

7. จ้ำงเหมำบริกำรเจำ้หน้ำท่ีกู้ชีพ องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลที่ให้บริกำรผูป้่วยในเขตองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 

37,200.-บำท เฉพำะเจำะจง เจ้ำหน้ำท่ีหน่วยกู้ชีพ อบต.ดอนดั่ง 
37,200.-บำท 

เจ้ำหน้ำท่ีหน่วยกู้ชีพ อบต.ดอนดั่ง 
37,200.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

8. จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลที่ อบต.ดอนดั่งจ้ำงเป็นกำร
ช่ัวครำวเพื่อกรณีในลักษณะมิใช่จ้ำงเหมำแรงงำนในกำร
บริกำรสำธำรณะตำมภำรกิจของกองคลัง 

9,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำงสำวจินตนำ   สิ่วไธสง 
9,000.-บำท 

นำงสำวจินตนำ   สิ่วไธสง 
9,000.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

9. จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลที่ อบต.ดอนดั่งจ้ำงเป็นกำร
ช่ัวครำวเพื่อกรณีในลักษณะมิใช่จ้ำงเหมำแรงงำนในกำร
บริกำรสำธำรณะตำมภำรกิจของกองคลัง 

9,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำงสำวถิรพร  อุดม 
9,000.-บำท 

นำงสำวถิรพร  อุดม 
9,000.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

10. จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลที่ อบต.ดอนดั่งจ้ำงเป็นกำร
ช่ัวครำวเพื่อกรณีในลักษณะมิใช่จ้ำงเหมำแรงงำนในกำร
บริกำรสำธำรณะตำมภำรกิจของส ำนักปลัด 

9,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำงสำววรำพร   พัสดร 
9,000.-บำท 

นำงสำววรำพร   พัสดร 
9,000.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 



-2- 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน ตุลาคม  2560 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง  อ าเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแกน่ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ล ำดับที ่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ 

หรือจ้ำง 
วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

11. จ้ำงเหมำประกอบอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ตำม
โครงกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเคลื่อนที่ 

20,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำงมะณี   รักค ำพันธ ์
20,000.-บำท 

นำงมะณี   รักค ำพันธ ์
20,000.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

12. จ้ำงเหมำเวทีและเครื่องเสียง  ตำมโครงกำรองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเคลื่อนที ่

12,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำงบุบผำ   วัดวำป ี
12,000.-บำท 

นำงบุบผำ   วัดวำป ี
12,000.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

13. จ้ำงเหมำเต้นท์พร้อมตดิตั้งและเกบ็งำน  ตำมโครงกำร
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเคลื่อนที่  

15,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำงสัมฤทธ์ิ   ค ำโส 
15,000.-บำท 

นำงสัมฤทธ์ิ   ค ำโส 
15,000.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

14. จ้ำงเหมำโต๊ะ  ตำมโครงกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
เคลื่อนที ่

8,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำงสัมฤทธ์ิ   ค ำโส 
8,000.-บำท 

นำงสัมฤทธ์ิ   ค ำโส 
8,000.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

15. จ้ำงเช่ำเก้ำอี้  ตำมโครงกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
เคลื่อนที ่

5,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำงสัมฤทธ์ิ   ค ำโส 
5,000.-บำท 

นำงสัมฤทธ์ิ   ค ำโส 
5,000.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

16. จ้ำงเหมำจดัท ำพวงมำลำ  ตำมโครงกำรจัดงำนวันปิย
มหำรำช ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 

1,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำงพฤฒิวรรณ  ประภำกำร 
1,000.-บำท 

นำงพฤฒิวรรณ  ประภำกำร 
1,000.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน พฤศจิกายน  2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง  อ าเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแกน่ 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

ล ำดับที ่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ 

หรือจ้ำง 
วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

1. จัดซื้อน้ ำมัน   ประจ ำเดือน พฤศจกิำยน 2560 9,209.69 บำท เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตร 
หนองสองห้อง  จ ำกัด 

9,209.69 บำท 

สหกรณ์กำรเกษตร 
หนองสองห้อง  จ ำกัด 

9,209.69 บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

2. จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ (ส ำนักปลดั) 5,680.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนหนุ่ยไซเบอรค์อมแอนด์ปริ้น 
5,680.-บำท 

ร้ำนหนุ่ยไซเบอรค์อมแอนด์ปริ้น 
5,680.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

3. จ้ำงเหมำซ่อมเปลีย่นอะไหล่รถยนต์ส่วนกลำง รถยนต์ 
กู้ชีพ FROD ทะเบียน ผก 2701 ขอนแก่น รหัส 001-
51-0002 

7,163.15 บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท  ขอนแก่นสหชัย 
มอเตอร์ เซลส์  จ ำกัด 

7,163.15 บำท 

บริษัท  ขอนแก่นสหชัย 
มอเตอร์ เซลส์  จ ำกัด 

7,163.15 บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

4. จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถจักรยำนยนต ์HONDA หมำยเลข
ทะเบียน ขมจ 526 ขอนแก่น รหัส 009-47-0001 

3,880.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยเฉลมิพล  อ้นไธสง 
3,880.-บำท 

นำยเฉลมิพล  อ้นไธสง 
3,880.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

5. จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์ ISUZU ทะเบียน กท 1662 
ขอนแก่น รหัส 011-49-0001 

3,200.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนพลกำรยำง 
3,200.-บำท 

ร้ำนธนพลกำรยำง 
3,200.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

6. จ้ำงเหมำโครงกำรปรับปรุงถนนดนิจำกสี่แยกบ้ำนนำง
ล ำไย-นำนำยไร บ้ำนโนนสว่ำง หมู ่6 

36,800.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมจิตรก่อสร้ำง 
36,800.-บำท 

ร้ำนสมจิตรก่อสร้ำง 
36,800.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน   มกราคม   2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง  อ าเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแกน่ 

ล ำดับ
ที ่

งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ 

หรือจ้ำง 
วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

1. จัดซื้อน้ ำมัน   ประจ ำเดือน มกรำคม  2561 11,379.83 บำท เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตร 
หนองสองห้อง  จ ำกัด 

11,379.83 บำท 

สหกรณ์กำรเกษตร 
หนองสองห้อง  จ ำกัด 

11,379.83 บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

2. จัดซื้อวัสดสุ ำนักงำน (กองคลัง)   1,009.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนมั่นคงพำนิชย ์
1,009.-บำท 

ร้ำนมั่นคงพำนิชย ์
1,009.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

3. จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์(กองคลัง) 798.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำน เสรีภณัฑ ์
798.-บำท 

ร้ำน เสรีภณัฑ ์
798.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

4. จัดซื้อวัสดสุ ำนักงำน (กองคลัง) 8,150.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอส แอนด์ เค ภัณฑ์พำณิชย ์
8,150.-บำท 

ร้ำน เอส แอนด์ เค ภัณฑ์พำณิชย ์
8,150.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

5. จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์(กองคลัง) 2,900.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนหนุ่ยไซเบอร์ คอม แอนด์ปริ้น 
2,900.-บำท 

ร้ำนหนุ่ยไซเบอร์ คอม แอนด์ปริ้น 
2,900.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

6. จัดซื้อวัสดสุ ำนักงำน (กองคลัง) 10,962.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำน เสรีภณัฑ ์
10,962.-บำท 

ร้ำน เสรีภณัฑ ์
10,962.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

7. จัดซื้อวัสดสุ ำนักงำน (กองคลัง) 7,920.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอส แอนด์ เค ภัณฑ์พำณิชย ์
7,920-บำท 

ร้ำน เอส แอนด์ เค ภัณฑ์พำณิชย ์
7,920.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

8. จัดซื้อวัสดสุ ำนักงำน (ส ำนักปลัด) 6,600.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท เบสท์เทคโอเอ จ ำกัด 
6,600.-บำท 

บริษัท เบสท์เทคโอเอ จ ำกัด 
6,600.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

9. จัดซื้อวัสดสุ ำนักงำน (ส ำนักปลัด) 19,825.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนมั่นคงพำนิชย ์
19,825.-บำท 

ร้ำนมั่นคงพำนิชย ์
19,825.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

10. จ้ำงเหมำซ่อมแซมเครื่องปรับอำกำศ 1,600.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำน BTU เครื่องเย็น 
1,600.-บำท 

ร้ำน BTU เครื่องเย็น 
1,600.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

11. จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรข้อบญัญตัิ ประจ ำปีงบประมำณ 
2561 

2,883.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนวงธำดำซีล็อก 
2,883.-บำท 

ร้ำนวงธำดำซีล็อก 
2,883.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

12. จ้ำงเหมำซ่อมแซมเครื่องถ่ำยเอกสำร FUJI XEROX  
 รหัส 417-58-003 

7,500.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท เบสท์เทคโอเอ จ ำกัด 
7,500.-บำท 

บริษัท เบสท์เทคโอเอ จ ำกัด 
7,500.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

13. จ้ำงเหมำซ่อมแซมคอมพิวเตอร ์ 400.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนเคพีดอทคอม 
400.-บำท 

ร้ำนเคพีดอทคอม 
400.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 



-2- 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน   มกราคม   2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง  อ าเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแกน่ 

 
 
 
 
 
 
 

ล ำดับ
ที ่

งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ 

หรือจ้ำง 
วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

14. จ้ำงเหมำซ่อมแซมเครื่องถ่ำยเอกสำร FUJI XEROX  
 รหัส 417-58-003 

7,500.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท เบสท์เทคโอเอ จ ำกัด 
7,500.-บำท 

บริษัท เบสท์เทคโอเอ จ ำกัด 
7,500.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เหมำะสม 

15. จ้ำงเหมำซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร ์ 5,330.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำน หนุ่ยไซเบอร์ คอม แอนด์ปริน้ 
5,330.-บำท 

ร้ำน หนุ่ยไซเบอร์ คอม แอนด์
ปริ้น 

5,330.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เหมำะสม 

16. จ้ำงเหมำซ่อมเปลีย่นอะไหล่รถยนต์ส่วนกลำง อบต.
ดอนดั่ง รถยนต์กู้ชีพ ยี่ห้อ Ford หมำยเลขทะเบียน 
2701 รหัส 001-51-0002 

3,200.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนพลกำรยำง 
3,200.-บำท 

ร้ำนธนพลกำรยำง 
3,200.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เหมำะสม 

17. จ้ำงเหมำตกแต่งขบวน และประดบัตกแต่งเต้นท์ โอท็
อป ตำมโครงกำรบุญกุม้ข้ำวใหญ่ ประจ ำป ี2561 

25,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำงสัมฤทธ์ิ   ค ำโส 
25,000.-บำท 

นำงสัมฤทธ์ิ   ค ำโส 
25,000.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เหมำะสม 

18. จ้ำงเหมำเครื่องเสยีง ตำมโครงกำรบุญกุ้มข้ำวใหญ่ 
ประจ ำป ี2561 

5,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยสุเมฆ  มำตย์โค้ง 
5,000.-บำท 

นำยสุเมฆ  มำตย์โค้ง 
5,000.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เหมำะสม 

19. จ้ำงเหมำโครงกำรปรับปรุงถนนดนิสำยไปหนองคลอง
โดน บ้ำนหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 

18,300.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมจิตรก่อสร้ำง 
18,300.-บำท 

ร้ำนสมจิตรก่อสร้ำง 
18,300.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เหมำะสม 

20. จ้ำงเหมำโครงกำรปรับปรุงถนนดนิจำกสำยดอนปู่ตำ
ทำงทิศตะวันตกเชื่อมถนนไปหนองโพด บ้ำนดอนดั่ง 
หมู่ที่ 1 

32,500.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมจิตรก่อสร้ำง 
32,500.-บำท 

ร้ำนสมจิตรก่อสร้ำง 
32,500.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เหมำะสม 

21. จ้ำงเหมำโครงกำรปรับปรุงถนนดนิสำยไปวัดป่ำพรม
ประชำนิมิต บ้ำนดอนดั่ง หมู่ที่ 1 

46,200.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมจิตรก่อสร้ำง 
46,200.-บำท 

ร้ำนสมจิตรก่อสร้ำง 
46,200.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เหมำะสม 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน   กุมภาพันธ์  2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง  อ าเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแกน่ 

 
 
 
 
 

          
 
 
 
 

 
 

 

ล ำดับ
ที ่

งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ 

หรือจ้ำง 
วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

1. จัดซื้อน้ ำมัน  ประจ ำเดือน กุมภำพันธ ์ 2561 7,557.54 บำท เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตร 
หนองสองห้อง  จ ำกัด 

7,557.54 บำท 

สหกรณ์กำรเกษตร 
หนองสองห้อง  จ ำกัด 

7,557.54 บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

2. จัดซื้อครภุัณฑส์ ำนักงำน (เก้ำอ้ีส ำนักงำน จ ำนวน 8 
ตัวๆละ 1,680.- บำท)   

13,440.-บำท เฉพำะเจำะจง หจก.เมืองพลสหร่วมโรจน ์
13,440.-บำท 

หจก.เมืองพลสหร่วมโรจน ์
13,440.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

3. จัดซื้อวัสดสุ ำนักงำน(กองช่ำง) 8,900.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำน ณัฐวัฒน์กำรพมิพ์ 
8,900.-บำท 

ร้ำน ณัฐวัฒน์กำรพมิพ์ 
8,900.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

4. จ้ำงเหมำซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลำง 
อบต.ดอนดั่ง ยี่ห้อ Ford หมำยเลขทะเบียน 2701 
รหัส 001-51-0002 

11,099.77 บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท  ขอนแก่นสหชัย 
มอเตอร์ เซลส์  จ ำกัด 

11,099.77 บำท 

บริษัท  ขอนแก่นสหชัย 
มอเตอร์ เซลส์  จ ำกัด 

11,099.77 บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

5. จ้ำงเหมำซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลำง 
อบต.ดอนดั่ง ยี่ห้อ Ford หมำยเลขทะเบียน 2701 
รหัส 001-51-0002 (เปลี่ยนยำง) 

12,880.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท  ขอนแก่นสหชัย 
มอเตอร์ เซลส์  จ ำกัด 

12,880.-บำท 

บริษัท  ขอนแก่นสหชัย 
มอเตอร์ เซลส์  จ ำกัด 

12,880.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน   มีนาคม   2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง  อ าเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแกน่ 

 
 

ล ำดับ
ที ่

งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ 

หรือจ้ำง 
วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

1. จัดซื้อน้ ำมัน  ประจ ำเดือน มีนำคม  2561 8,435.42 บำท เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตร 
หนองสองห้อง  จ ำกัด 

8,435.42 บำท 

สหกรณ์กำรเกษตร 
หนองสองห้อง  จ ำกัด 

8,435.42 บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

2. จัดซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร์ (กองคลัง)   55,400.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนหนุ่ยไซเบอรค์อมแอนด์ปริ้น
55,400.-บำท 

ร้ำนหนุ่ยไซเบอรค์อมแอนด์ปริ้น 
55,400.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

3. จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  10,728.-บำท เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด โบ๊ทบุ๊คส์   
10,728.-บำท 

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด โบ๊ทบุ๊คส์   
10,728.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

4. จัดซื้อถ้วยรำงวัล ตำมโครงกำรแขง่ขันกีฬำต ำบลดอน
ดั่งสัมพันธ์ต้ำนยำเสพติด ประจ ำป ี2561 

8,560.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนมั่นคงพำนิชย ์
8,560.-บำท 

ร้ำนมั่นคงพำนิชย ์
8,560.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

5. จัดซื้อเสื้อกีฬำ ตำมโครงกำรแข่งขนักีฬำต ำบลดอนดั่ง
สัมพันธ์ต้ำยยำเสพติด ประจ ำปี 2561 

29,280.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนกุลพิมพ์ กำรเ์ม้นท์ 
29,280.-บำท 

ร้ำนกุลพิมพ์ กำรเ์ม้นท์ 
29,280.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

6. จ้ำงเหมำบริกำรเช่ำพ้ืนท่ีอินเตอร์เน็ตภำยใต้ช่ือโดเมน
เนม http://www.dongdang.go.th 

7,000.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทม์สมีเดยี เว็บดไีซน์ จ ำกัด 
7,000.-บำท 

บริษัท ไทม์สมีเดยี เว็บดไีซน์ จ ำกัด 
7,000.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

7. จ้ำงเหมำจดัท ำป้ำยประชำสัมพันธ ์ ตำมโครงกำร
แข่งขันกีฬำต ำบลดอนดั่งสัมพันธ์ต้ำนยำเสพติด 
ประจ ำปี 2561 

1,800.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมบรณู์ อิงค์เจท 
1,800.-บำท 

ร้ำนสมบรณู์ อิงค์เจท 
1,800.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

8. จ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวันส ำหรับนักกีฬำ  ตำม
โครงกำรแข่งขันกีฬำต ำบลดอนดั่งสัมพันธ์ต้ำนยำเสพ
ติด ประจ ำปี 2561 

12,200.-บำท เฉพำะเจำะจง นำงมะณี  รักค ำพันธ์ 
12,200.-บำท 

นำงมะณี  รักค ำพันธ์ 
12,200.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

9. จ้ำงเหมำจดัเตรียมสถำนท่ีแข่งขันกีฬำ ตำมโครงกำร
แข่งขันกีฬำต ำบลดอนดั่งสัมพันธ์ต้ำนยำเสพติด 
ประจ ำปี 2561 

20,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยสนั่น  โคตรเสนำ 
20,000.-บำท 

นำยสนั่น  โคตรเสนำ 
20,000.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

10. จ้ำงเหมำเวรยำมรักษำทรัพยส์ินขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลและส่วนรวม  ประจ ำเดือน เมษำยน-
กันยำยน 2561 

33,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยจ ำลอง  คิมเมย ์
33,000.-บำท 

นำยจ ำลอง  คิมเมย ์
33,000.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 



-2- 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน   มีนาคม   2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง  อ าเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแกน่ 

 

ล ำดับที ่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ 

หรือจ้ำง 
วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

11. จ้ำงเหมำแม่บำ้นท ำควำมสะอำดสิง่ของเครื่องใช้ต่ำงๆ
ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและ
ส่วนรวม ประจ ำเดือน เมษำยน-กนัยำยน 2561 

33,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำงเตือนเพ็ญ พรมจุ้ยพะเนำว ์
33,000.-บำท 

นำงเตือนเพ็ญ พรมจุ้ยพะเนำว ์
33,000.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เหมำะสม 

12. จ้ำงเหมำบริกำรในกำรเก็บขนขยะตำมหมู่บำ้นใน
ต ำบลดอนดั่ง จ ำนวน 10 หมู่บ้ำน โดยเก็บขนจำกถัง
ขยะที่จัดหำไว้ประจ ำเดือน เมษำยน-กันยำยน 2561 

120,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยเข็มทอง   ค ำแก้ว 
120,000.-บำท 

บริษัท เบสท์เทคโอเอ จ ำกัด 
120,000.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เหมำะสม 

13. จ้ำงเหมำบริกำรเจำ้หน่วยท่ีหน่วยกู้ชีพองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล ท่ีให้บริกำรผู้ป่วยในเขตองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล ท่ีให้บริกำรผู้ป่วยในเขตขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลและพื้นที่ใกลเ้คียง ประจ ำเดือน เมษำยน-
กันยำยน 2561  

219,600.-บำท เฉพำะเจำะจง เจ้ำหน้ำท่ีหน่วยกู้ชีพ  
อบต.ดอนดั่ง 

219,600.-บำท 

เจ้ำหน้ำท่ีหน่วยกู้ชีพ  
อบต.ดอนดั่ง 

219,600.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เหมำะสม 

14. จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลที่ อบต.ดอนดั่ง จ้ำงเป็นกำร
ช่ัวครำวเพื่อกรณีในลักษณะมิใช่จ้ำงแรงงำนในกำร
บริกำรสำธำรณะตำมภำรกิจของกองคลัง ประจ ำเดือน 
เมษำยน-กันยำยน 2561 

54,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำงสำวจินตนำ  สิ่วไธสง 
54,000.-บำท 

นำงสำวจินตนำ  สิ่วไธสง 
54,000.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เหมำะสม 

15. จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลที่ อบต.ดอนดั่ง จ้ำงเป็นกำร
ช่ัวครำวเพื่อกรณีในลักษณะมิใช่จ้ำงแรงงำนในกำร
บริกำรสำธำรณะตำมภำรกิจของกองคลัง ประจ ำเดือน 
เมษำยน-กันยำยน 2561 

54,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำงสำวถิรพร  อุดม 
54,000.-บำท 

นำงสำวถิรพร  อุดม 
54,000.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เหมำะสม 

16. จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลที่ อบต.ดอนดั่ง จ้ำงเป็นกำร
ช่ัวครำวเพื่อกรณีในลักษณะมิใช่จ้ำงแรงงำนในกำร
บริกำรสำธำรณะตำมภำรกิจของส ำนักปลัด 

54,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำงสำววรำพร   พัสดร 
54,000.-บำท 

นำงสำววรำพร   พัสดร 
54,000.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เหมำะสม 

17. จ้ำงเหมำจดัหำอำหำรว่ำงส ำหรับนักกีฬำ ตำม
โครงกำรแข่งขันกีฬำต ำบลดอนดั่งสัมพันธ์ต้ำนยำเสพ
ติด ประจ ำปี 2561 

6,100.-บำท เฉพำะเจำะจง นำงมะณี  รักค ำพันธ์ 
6,100.-บำท 

นำงมะณี  รักค ำพันธ์ 
6,100.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เหมำะสม 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน   เมษายน   2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง  อ าเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแกน่ 

ล ำดับที ่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ 

หรือจ้ำง 
วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

1. จัดซื้อน้ ำมัน   ประจ ำเดือน เมษำยน  2561 10,225.75 บำท เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตร 
หนองสองห้อง  จ ำกัด 

10,225.75 บำท 

สหกรณ์กำรเกษตร 
หนองสองห้อง  จ ำกัด 

10,225.75 บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

2. จัดซื้อวัสดสุ ำนักงำน (กองคลัง)   2,225.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนเสรีภณัฑ ์
2,225.-บำท 

ร้ำนเสรีภณัฑ ์
2,225.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

3. จัดซื้อวัสดสุ ำนักงำน (กองคลัง)  4,714.-บำท เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด โบ๊ทบุ๊คส์   
4,714.-บำท 

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด โบ๊ทบุ๊คส์   
4,714.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

4. จัดซื้อวัสดสุ ำนักงำน (กองคลัง) 600.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนหนุ่ยไซเบอรค์อมแอนด์ปริ้น 
600.-บำท 

ร้ำนหนุ่ยไซเบอรค์อมแอนด์ปริ้น 
600.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

5. จัดซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร์ (กองช่ำง) 37,500.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนหนุ่ยไซเบอรค์อมแอนด์ปริ้น
37,500.-บำท 

ร้ำนหนุ่ยไซเบอรค์อมแอนด์ปริ้น
37,500.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

6. จัดซื้อครภุัณฑส์ ำรวจ (กล้องระดับ ขนำดก ำลังขยำย 
30 เท่ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชดุ) 

33,700.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนหนุ่ยไซเบอรค์อมแอนด์ปริ้น 
33,700.-บำท 

ร้ำนหนุ่ยไซเบอรค์อมแอนด์ปริ้น 
33,700.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

7. จัดซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร์ (ส ำนกัปลัด) 55,380.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนหนุ่ยไซเบอรค์อมแอนด์ปริ้น 
55,380.-บำท 

ร้ำนหนุ่ยไซเบอรค์อมแอนด์ปริ้น 
55,380.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

8. จัดซื้อวัสดไุฟฟ้ำ (กองช่ำง) 70,510.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนภูมิกำรไฟฟ้ำ 
70,510.-บำท 

ร้ำนภูมิกำรไฟฟ้ำ 
70,510.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

9. จัดซื้อวัสดสุ ำนักงำน (กองคลัง) 19,380.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอส แอนด์ เค ภัณฑ์พำณิชย์
19,380.-บำท 

ร้ำน เอส แอนด์ เค ภัณฑ์พำณิชย ์
19,380.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

10. จัดซื้อครภุัณฑส์ ำนักงำน (เก้ำอ้ีส ำนักงำน จ ำนวน 8 
ตัวๆละ 1,680.-บำท ) 

13,440.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอส แอนด์ เค ภัณฑ์พำณิชย ์
13,440.-บำท 

ร้ำน เอส แอนด์ เค ภัณฑ์พำณิชย ์
13,440.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

11 จ้ำงเหมำจดัท ำป้ำยประชำสัมพันธ ์ตำมโครงกำร
รณรงค์ประชำสัมพันธ์ป้องกันและอุบัติเหตุช่วง
เทศกำลสงกรำนต์ 2561 

8,240.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำน  สมบรูณ์ อิงค์เจท 
8,240.-บำท 

ร้ำน  สมบรูณ์ อิงค์เจท 
8,240.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

12. จ้ำงเหมำซ่อมเปลีย่นอะไหล่รถยนต์ส่วนกลำง อบต.
ดอนดั่ง ยี่ห้อ ISUZU หมำยเลขทะเบียน กท 1662 
ขอนแก่น รหัส001-49-0001 

1,500.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนพลกำรยำง 
1,500.-บำท 

ร้ำนธนพลกำรยำง 
1,500.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 



-2- 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน  เมษายน  2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง  อ าเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแกน่ 

 
 
 

ล ำดับที ่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ 

หรือจ้ำง 
วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

13. จ้ำงเหมำซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์  
 

500.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนหนุ่ยไซเบอรค์อมแอนด์ปริ้น 
500.-บำท 

ร้ำนหนุ่ยไซเบอรค์อมแอนด์ปริ้น 
500.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

14. จ้ำงเหมำซ่อมแซมเครื่องปรับอำกำศ จ ำนวน 2 เครื่อง  16,700.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนพีทีซำวด์แอร ์
16,700.-บำท 

ร้ำนพีทซีำวด์แอร ์
16,700.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

15. จ้ำงเหมำโครงกำรซ่อมแซมคันคลู ำห้วยล ำดวน บ้ำน
หนองทุ่ม  ม.3 

13,200.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำน ส.น.ก่อสร้ำง 
13,200.-บำท 

ร้ำน ส.น.ก่อสร้ำง 
13,200.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

16. จ้ำงเหมำโครงกำรซ่อมแซมคันคลู ำห้วยวังยุง บ้ำน
หนองทุ่ม  ม.3 

97,500.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำน ส.น.ก่อสร้ำง 
97,500.-บำท 

ร้ำน ส.น.ก่อสร้ำง 
97,500.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

17. จ้ำงเหมำโครงกำรซ่อมแซมคันคลู ำห้วยล ำดวน บ้ำน
หนองวัดป่ำ ม.4 

49,600.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำน ส.น.ก่อสร้ำง 
49,600.-บำท 

ร้ำน ส.น.ก่อสร้ำง 
49,600.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

18. จ้ำงเหมำโครงกำรซ่อมแซมคันคลู ำห้วยวังยุง  5,400.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำน ส.น.ก่อสร้ำง 
5,400.-บำท 

ร้ำน ส.น.ก่อสร้ำง 
5,400.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

19. จ้ำงเหมำโครงกำรซ่อมแซมถนนคอนกรีต บ้ำนหนอง
แวงน้อย ม.8 

27,300.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำน ส.น.ก่อสร้ำง 
27,300.-บำท 

ร้ำน ส.น.ก่อสร้ำง 
27,300.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

20. จ้ำงเหมำโครงกำรซ่อมแซมถนนคอนกรีต บ้ำนโนนทัน 16,300.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำน ส.น.ก่อสร้ำง 
16,300.-บำท 

ร้ำน ส.น.ก่อสร้ำง 
16,300.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

21. จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลที่ อบต.ดอนดั่ง จ้ำงเป็นกำร
ช่ัวครำวเพื่อกรณีในลักษณะมิใช่จ้ำงแรงงำนในกำร
บริกำรสำธำรณะตำมภำรกิจของกองคลัง 

40,500.-บำท เฉพำะเจำะจง นำงสำวจินตนำ  สิ่วไธสง 
40,500.-บำท 

นำงสำวจินตนำ  สิ่วไธสง 
40,500.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

22. จ้ำงเหมำซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่วิทยุสื่อสำรชนิด
ประจ ำที่และชนิดมือถือ 

7,918.-บำท เฉพำะเจำะจง หจก.อำรยำ เอ็นเจียเนียริ่ง 
7,918.-บำท 

หจก.อำรยำ เอ็นเจียเนียริ่ง 
7,918.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

23. จ้ำงเหมำซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (ส ำนักปลัด) 5,000.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนหนุ่ยไซเบอร์ คอมแอนด์ปริ้น 
5,000.-บำท 

ร้ำนหนุ่ยไซเบอร์ คอมแอนด์ปริ้น 
5,000.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 



-2- 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน  เมษายน  2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง  อ าเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแกน่ 
 

ล ำดับที ่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ 

หรือจ้ำง 
วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

24. จ้ำงเหมำซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะภำยในหมู่บ้ำน 16,500.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยศิริกำรไฟฟ้ำ 
แอนด์คอนสตรัคชั่น 

16,500.-บำท 

ร้ำนชัยศิริกำรไฟฟ้ำ 
แอนด์คอนตรัคชั่น 

16,500.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

25. จ้ำงเหมำจดัท ำป้ำยประชำสัมพันธ ์ตำมโครงกำร
ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ 

240.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมบรณู์ อิงค์เจท 
240.-บำท 

ร้ำนสมบรณู์ อิงค์เจ็ท 
240.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

26. จ้ำงเหมำแดวัคซีน ตำมโครงกำรปอ้งกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้ำ 

2,823.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยบดินทร  ธรรมกัณหำ 
2,823.-บำท 

นำยบดินทร  ธรรมกัณหำ 
2,823.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน พฤษภาคม  2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง  อ าเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแกน่ 

 

ล ำดับที ่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ 

หรือจ้ำง 
วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

1. จัดซื้อน้ ำมัน   ประจ ำเดือน พฤษภำคม  2561 บำท เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตร 
หนองสองห้อง  จ ำกัด 

บำท 

สหกรณ์กำรเกษตร 
หนองสองห้อง  จ ำกัด 

บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

2. จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ (ส ำนักปลดั)   14,720.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนหนุ่ยไซเบอรค์อมแอนด์ปริ้น 
14,720.-บำท 

ร้ำนหนุ่ยไซเบอรค์อมแอนด์ปริ้น 
14,720.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

3. จัดซื้อวัสดสุ ำนักงำน (ส ำนักปลัด)  11,662.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนมั่นคงพำนิชย ์
11,662.-บำท 

ร้ำนมั่นคงพำนิชย์   
11,662.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

4. จัดซื้อวัสดสุ ำนักงำน (กองกำรศึกษำฯ) 13,940.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนมั่นคงพำนิชย ์
13,940.-บำท 

ร้ำนมั่นคงพำนิชย ์
13,940.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

5. จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำพร้อมอุปกรณ์กำร
ฉีด  ตำมโครงกำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ 

26,515.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนพัฒนำพำนิชย์ 
26,515.-บำท 

ร้ำนพัฒนำพำนิชย์ 
26,515.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

6. จ้ำงเหมำโครงกำรซ่อมแซมคันคลู ำห้วยล ำดวน  บ้ำน
หนองทุ่ม หมู่ที่ 3 

13,200.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำน ส.น.ก่อสร้ำง 
13,200.-บำท 

ร้ำน ส.น.ก่อสร้ำง 
13,200.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

7. จ้ำงเหมำโครงกำรซ่อมแซมคันคลู ำห้วยวังยุง  บ้ำน
หนองทุ่ม หมู่ที่ 3 

97,500.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำน ส.น.ก่อสร้ำง 
97,500.-บำท 

ร้ำน ส.น.ก่อสร้ำง 
97,500.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

8. จ้ำงเหมำโครงกำรซ่อมแซมคันคลู ำห้วยล ำดวน  บ้ำน
หนองวัดป่ำ หมู่ที่ 4 

49,600.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำน ส.น.ก่อสร้ำง 
49,600.-บำท 

ร้ำน ส.น.ก่อสร้ำง 
49,600.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

9. จ้ำงเหมำโครงกำรซ่อมแซมคันคลู ำห้วยวังยุง  บ้ำน
หนองวัดป่ำ หมู่ที่ 4 

5,400.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำน ส.น.ก่อสร้ำง 
5,400.-บำท 

ร้ำน ส.น.ก่อสร้ำง 
5,400.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

10. จ้ำงเหมำโครงกำรซ่อมแซมถนนคอนกรีต บ้ำนหนอง
แวงน้อย หมู่ที่ 8 

27,300.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำน ส.น.ก่อสร้ำง 
27,300.-บำท 

ร้ำน ส.น.ก่อสร้ำง 
27,300.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

11 จ้ำงเหมำโครงกำรซ่อมแซมถนนคอนกรีต บ้ำนโนนทัน 
หมู่ที่ 9 

16,300.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำน ส.น.ก่อสร้ำง 
16,300.-บำท 

ร้ำน ส.น.ก่อสร้ำง 
16,300.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

12. จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลที่ อบต.ดอนดั่งจ้ำงเป็นกำร
ช่ัวครำวเพื่อกรณีในลักษณะมิใช่จ้ำงเหมำแรงงำนใน
กำรบริกำรสำธำรณตำมภำระกิจของกองคลัง 

40,500.-บำท เฉพำะเจำะจง นำงสำวจินตนำ สิ่วไธสง 
40,500.-บำท 

นำงสำวจินตนำ สิ่วไธสง 
40,500.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 



-2- 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน พฤษภาคม  2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง  อ าเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแกน่ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ล ำดับที ่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ 

หรือจ้ำง 
วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

13. จ้ำงเหมำซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่วิทยุสื่อสำรชนิด
ประจ ำที่และชนิดมือถือ 

7,918.-บำท เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  
อำรยำ เอ็นจิเนียริ่ง 

7,918.-บำท 

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  
อำรยำ เอ็นจิเนียริ่ง 

7,918.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

14. จ้ำงเหมำซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (ส ำนักปลัด) 5,000.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนหนุ่ยไซเบอรค์อมแอนด์ปริ้น 
5,000.-บำท 

ร้ำนหนุ่ยไซเบอรค์อมแอนด์ปริ้น 
5,000.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

16. จ้ำงเหมำซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะภำยในหมู่บ้ำน 16,500.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยศิริกำรไฟฟ้ำ แอนด์ 
คอนตรัคช่ัน 
16,500.-บำท 

ร้ำนชัยศิริกำรไฟฟ้ำ แอนด์ 
คอนตรัคช่ัน 
16,500.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

17. จ้ำงเหมำจดัท ำป้ำยประชำสัมพันธ ์ตำมโครงกำร
ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ 

240.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมบูรณ์ อิงค์เจท 
240.-บำท 

ร้ำนสมบูรณ์ อิงค์เจท 
240.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

18. จ้ำงเหมำฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสนุัขบ้ำ ตำมโครงกำร
ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ 

2,823.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยบดินทร  ธรรมกัณหำ 
2,823.-บำท 

นำยบดินทร  ธรรมกัณหำ 
2,823.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน  มิถุนายน  2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง  อ าเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแกน่ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดับที ่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ 

หรือจ้ำง 
วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

1. จัดซื้อน้ ำมัน   ประจ ำเดือน มิถุนำยน  2561 14,208.54 บำท เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตร 
หนองสองห้อง  จ ำกัด 

14,208.54 บำท 

สหกรณ์กำรเกษตร 
หนองสองห้อง  จ ำกัด 

14,208.54 บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

2. จัดซื้อวัสดสุ ำนักงำน (กองช่ำง) 2,120.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนเคพีดอทคอม 
2,120.-บำท 

ร้ำนเคพีดอทคอม 
2,120.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

3. จัดซื้อวัสดสุ ำนักงำน (กองช่ำง) 4,560.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนมั่นคงพำนิชย ์
4,560.-บำท 

ร้ำนมั่นคงพำนิชย ์
4,560.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

4. จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำงบรรเทำควำมเดือดร้อนให้กับ
ประชำชนท่ีประสบภัยธรรมชำติ (ส ำนักปลดั) 

4,177.-บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ฉัตรชัยเจรญิ 
4,177.-บำท 

หจก.ฉัตรชัยเจรญิ 
4,177.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

5. จ้ำงเหมำซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลำง 
อบต.ดอนดั่ง ยี่ห้อ FROD หมำยเลขทะเบียน ผก 
2701 รหัส 001-51-0002 

4,837.47 บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท  ขอนแก่นสหชัย 
มอเตอร์ เซลส์  จ ำกัด 

4,837.47 บำท 

บริษัท  ขอนแก่นสหชัย 
มอเตอร์ เซลส์  จ ำกัด 

4,837.47 บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

6. จ้ำงเหมำจดัท ำป้ำยประชำสัมพันธก์ิจกรรม รณรงค์
ประชำสมัพันธ์ เนื่องในวันยำเสพติด(26 มิถุนำยน) 
ประจ ำปี 2561 

360.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมบูรณ์ อิงค์เจ็ท 
360.-บำท 

 

ร้ำนสมบูรณ์ อิงค์เจ็ท 
360.-บำท 

 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน  กรกฎาคม  2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง  อ าเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแกน่ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

ล ำดับที ่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ 

หรือจ้ำง 
วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

1. จัดซื้อน้ ำมัน   ประจ ำเดือน กรกฎำคม  2561 13,592.67 บำท เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตร 
หนองสองห้อง  จ ำกัด 

13,592.67 บำท 

สหกรณ์กำรเกษตร 
หนองสองห้อง  จ ำกัด 

13,592.67 บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

2. จัดซื้อวัสดสุ ำนักงำน (ส ำนักปลัด) 22,513.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนอนัญญำ ดอทคอม เซอร์วสิ 
22,513.-บำท 

ร้ำนอนัญญำ ดอทคอม เซอร์วสิ 
22,513.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

3. จัดซื้อวัสดสุ ำนักงำน (ส ำนักปลัด) 8,800.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท เบสท์เทคโอเอ จ ำกัด 
8,800.-บำท 

บริษัท เบสท์เทคโอเอ จ ำกัด 
8,800.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

4. จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ (ส ำนักปลดั) 14,720.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนหนุ่ยไซเบอรค์อมแอนด์ปริ้น 
14,720.-บำท 

ร้ำนหนุ่ยไซเบอรค์อมแอนด์ปริ้น 
14,720.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

5. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประดับตกแต่งซุ้มเฉลมิพระ
เกียรติ ตำมโครงกำรจดัซุ้มเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัวมหำวิชิรำลงกรณ์ฯ 

2,855.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนภูมิกำรไฟฟ้ำ 
2,855.-บำท 

ร้ำนภูมิกำรไฟฟ้ำ 
2,855.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

6. จ้ำงเหมำจดัหำอำหรว่ำงและเครื่องดื่ม ตำมโครงกำร
ประชำรัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ.2561 

5,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำงมะณี  รักค ำพันธ์ 
5,000.-บำท 

นำงมะณี  รักค ำพันธ์ 
5,000.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

7. จ้ำงเหมำจดัท ำป้ำยพระบรมฉำยำลักษณ์ ตำม
โครงกำรจดัซุ้มเฉลิมพระเกยีรตสิมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
มหำวชิรำลงกรณ์ บดินทรเทพวรำงกูร 

3,256.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมบูรณ์อิงค์เจ็ท 
3,256.-บำท 

ร้ำนสมบูรณืองค์เจ็ท 
3,256.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน สิงหาคม  2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง  อ าเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแกน่ 

ล ำดับที ่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ 

หรือจ้ำง 
วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

1. จัดซื้อน้ ำมัน   ประจ ำเดือน สิงหำคม  2561 13,609.52 บำท เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตร 
หนองสองห้อง  จ ำกัด 

13,609.52 บำท 

สหกรณ์กำรเกษตร 
หนองสองห้อง  จ ำกัด 

13,609.52 บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

2. จัดซื้อวัสดสุ ำนักงำน (กองคลัง) 4,050.-บำท เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด โบ๊ทบุ๊คส์  
 4,050.-บำท 

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด โบ๊ทบุ๊คส ์
4,050.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

3. จัดซื้อวัสดสุ ำนักงำน (กอง(คลัง) 220.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอสแอนด์เคภณัฑ์ พำนิชย ์
220.-บำท 

ร้ำนเอสแอนด์เคภณัฑ์ พำนิชย ์
220.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

4. จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 9,900.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอสแอนด์เคภณัฑ์ พำนิชย ์
9,900.-บำท 

ร้ำนเอสแอนด์เคภณัฑ์ พำนิชย ์
9,900.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

5. จัดซื้อวัสดสุ ำนักงำน (กองช่ำง) 3,800.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนหนุ่ยไซเบอรค์อมแอนด์ปริ้น 
3,800.-บำท 

ร้ำนหนุ่ยไซเบอรค์อมแอนด์ปริ้น 
3,800.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

6. จัดซื้อวัสดไุฟฟ้ำ (กองช่ำง) 11,960.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนภูมิกำรไฟฟ้ำ 
11,960.-บำท 

ร้ำนภูมิกำรไฟฟ้ำ 
11,960.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

7. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตำมโครงกำรอบรมคณุธรรมและ
จริยธรรมส ำหรับผู้บรหิำร สมำชิกสภำฯ พนักงำนส่วน
ต ำบลฯ 

2,440.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนณัฐวัฒน์กำรพิมพ ์
2,440.-บำท 

ร้ำนณัฐวัฒน์กำรพิมพ ์
2,440.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

8. จ้ำงเหมำซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 3,090.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนหนุ่ยไซเบอรค์อมแอนด์ปริ้น 
3,090.-บำท 

ร้ำนหนุ่ยไซเบอรค์อมแอนด์ปริ้น 
3,090.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

9. จ้ำงเหมำประกองอำหำรกลำงวันพร้อมจัดหำอำหำร
ว่ำงและเครื่องดื่ม  เพื่อเลีย้งรับรองแก่สมำชิกฯ สมยั
สำมัญสมยัที่ 3 ครั้งท่ี 1 

1,950.-บำท เฉพำะเจำะจง นำงมะณี  รักค ำพันธ์ 
1,950.-บำท 

นำงมะณี  รักค ำพันธ์ 
1,950.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

10. จ้ำงเหมำประกองอำหำรกลำงวันพร้อมจัดหำอำหำร
ว่ำงและเครื่องดื่ม  เพื่อเลีย้งรับรองแก่สมำชิกฯ สมยั
สำมัญสมยัที่ 3 ครั้งท่ี 52 

3,900.-บำท เฉพำะเจำะจง นำงมะณี  รักค ำพันธ์ 
3,900.-บำท 

นำงมะณี  รักค ำพันธ์ 
3,900.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

11. จ้ำงเหมำจดัท ำป้ำยประชำสัมพันธว์ันแม่แห่งชำติ  
ตำมโครงกำรจดักิจกรรมวันแม่แหง่ชำติ 12 สิงหำมหำ
รำชินีประจ ำปี 2561 

2,880.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมบูรณ์ อิงค์เจ็ท 
2,880.-บำท 

ร้ำนสมบูรณ์ อิงค์เจ็ท 
2,880.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน สิงหาคม  2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง  อ าเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแกน่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดับที ่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ 

หรือจ้ำง 
วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสรุป 

1. จ้ำงเหมำจดัท ำป้ำยประชำสัมพันธ ์ตำมโครงกำรอบรม
คุณธรรมและจรยิธรรมส ำหรับคณะผู้บรหิำร สมำชิก
สภำฯพนักงำนส่วนต ำบลฯ 

500.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมบูรณ์ อิงค์เจ็ท 
500.-บำท 

ร้ำนสมบูรณ์ อิงค์เจ็ท 
500.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

2. จ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวันพร้อมจัดหำอำหำร
ว่ำงและเครื่องดื่ม ตำมโครงกำรอบรมคณุธรรมและ
จริยธรรมส ำหรับคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำฯพนักงำน
ส่วนต ำบลฯ 

4,700.-บำท เฉพำะเจำะจง นำงบุบผำ  วัดวำป ี
4,700.-บำท 

นำงบุบผำ  วัดวำป ี
4,700.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

3. จ้ำงเหมำโครงกำรปรับปรุงทำงระบำยน้ ำ บ้ำนกระหน
วน หมู่ 2 

4,400.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมบัติก่อสร้ำง 
4,400.-บำท 

ร้ำนสมบัติก่อสร้ำง 
4,400.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

4. จ้ำงเหมำซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 1,750.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนหนุ่ยไซเบอรค์อมแอนด์ปริ้น 
1,750.-บำท 

ร้ำนหนุ่ยไซเบอรค์อมแอนด์ปริ้น 
1,750.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน กันยายน  2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง  อ าเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแกน่ 

ล ำดับที ่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ 

หรือจ้ำง 
วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

1. จัดซื้อน้ ำมัน   ประจ ำเดือน กันยำยน  2561 14,048.06 บำท เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตร 
หนองสองห้อง  จ ำกัด 

14,048.06 บำท 

สหกรณ์กำรเกษตร 
หนองสองห้อง  จ ำกัด 

14,048.06 บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

2. จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ (ส ำนักปลดั) 5,820.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนหนุ่ยไซเบอรค์อมแอนด์ปริ้น 
5,820.-บำท 

ร้ำนหนุ่ยไซเบอรค์อมแอนด์ปริ้น 
5,820.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

3. จัดซื้อวัสดสุ ำนักงำน (ส ำนักปลัด) 2,230.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนมั่นคงพำนิชย ์
2,230.-บำท 

ร้ำนมั่นคงพำนิชย ์
2,230.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

4. จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ (ส ำนักปลดั) 8,940.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนหนุ่ยไซเบอรค์อมแอนด์ปริ้น 
8,940.-บำท 

ร้ำนหนุ่ยไซเบอรค์อมแอนด์ปริ้น 
8,940.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

5. จัดซื้อวัสดสุ ำนักงำน (ส ำนักปลัด) 5,000.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท เบสท์เทคโอเอ จ ำกัด 
5,000.-บำท 

บริษัท เบสท์เทคโอเอ จ ำกัด 
5,000.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

6. จ้ำงเหมำซ่อมแซมเครื่องปรับอำกำศ (กองช่ำง) 1,600.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนบีทียูเครื่องเย็น 
1,600.-บำท 

ร้ำนบีทียูเครื่องเย็น 
1,600.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

7. จ้ำงเหมำซ่อมแซมเครื่องปรับอำกำศ (กองกำรศึกษำฯ) 1,600.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนบีทียูเครื่องเย็น 
1,600.-บำท 

ร้ำนบีทียูเครื่องเย็น 
1,600.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

8. จ้ำงเหมำซ่อมแซมเครื่องปรับอำกำศ (ส ำนักปลดั) 2,200.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนบีทียูเครื่องเย็น 
2,200.-บำท 

ร้ำนบีทียูเครื่องเย็น 
2,200.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

9. จ้ำงเหมำซ่อมแซมเครื่องปรับอำกำศ (กองคลัง) 3,000.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำน พีทีซำวแอร ์
3,000.-บำท 

ร้ำน พีทีซำวแอร ์
3,000.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

10. จ้ำงเหมำซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร ์ 8,990.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนหนุ่ยไซเบอรค์อมแอนด์ปริ้น 
8,990.-บำท 

ร้ำนหนุ่ยไซเบอรค์อมแอนด์ปริ้น 
8,990.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

11. จ้ำงเหมำซ่อมเปลีย่นอะไหล่รถยนต์ส่วนกลำง ยี่ห้อ 
Ford หมำยเลขทะเบียน ผก 2701 รหัส 001-51-
0002 

5,666.72 บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท  ขอนแก่นสหชัย 
มอเตอร์ เซลส์  จ ำกัด 

5,666.72 บำท 

บริษัท  ขอนแก่นสหชัย 
มอเตอร์ เซลส์  จ ำกัด 

5,666.72 บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

12. จ้ำงเหมำซ่อมเปลีย่นอะไหล่รถยนต์ส่วนกลำง ยี่ห้อ 
ISUZU หมำยเลขทะเบียน กท 1662 รหัส 001-49-
0001 

1,500.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนพลกำรยำง 
1,500.-บำท 

ร้ำนธนพลกำรยำง 
1,500.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน ตุลาคม  2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง  อ าเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแกน่ 

          

ล ำดับที ่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ 

หรือจ้ำง 
วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

1. จัดซื้อน้ ำมัน   ประจ ำเดือน ตลุำคม  2560 11,282.92 บำท เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตร 
หนองสองห้อง  จ ำกัด 

11,282.92 บำท 

สหกรณ์กำรเกษตร 
หนองสองห้อง  จ ำกัด 

11,282.92 บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

2. จัดซื้อน้ ำดื่ม ประจ ำปีงบประมำณ 2561 10,800.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำดื่มคลองเจริญ 
10,800.-บำท 

ร้ำนน้ ำดื่มคลองเจริญ 
10,800.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

3. จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจ ำปีงบประมำณ 2561 40,150.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนโชคฮวดหล ี
40,150.-บำท 

ร้ำนโชคฮวดหล ี
40,150.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

4. จ้ำงเหมำบริกำรเวรยำมรักษำทรัพย์สินขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลและส่วนรวม 

5,500.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยจ ำลอง   คิมเมย ์
5,500.-บำท 

นำยจ ำลอง   คิมเมย ์
5,500.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

5. จ้ำงเหมำบริกำรแม่บำ้นท ำควำมสะอำดสิ่งของเครื่องใช้
ต่ำงๆ ท่ีเป็นทรัพยส์ินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและ
ส่วนรวม 

5,500.-บำท เฉพำะเจำะจง นำงเตือนเพ็ญ พรมจุ้ยพะเนำว ์
5,500.-บำท 

นำงเตือนเพ็ญ พรมจุ้ยพะเนำว ์
5,500.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

6. จ้ำงเหมำบริกำรในกำรเก็บขนขยะตำมหมู่บำ้นในต ำบล
ดอนดั่ง จ ำนวน 10 หมู่บ้ำนโดยเกบ็ขนจำกถังขยะที่
จัดหำไว ้

20,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยเข็มทอง  ค ำแก้ว 
20,000.-บำท 

นำยเข็มทอง  ค ำแก้ว 
20,000.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

7. จ้ำงเหมำบริกำรเจำ้หน้ำท่ีกู้ชีพ องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลที่ให้บริกำรผูป้่วยในเขตองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 

37,200.-บำท เฉพำะเจำะจง เจ้ำหน้ำท่ีหน่วยกู้ชีพ อบต.ดอนดั่ง 
37,200.-บำท 

เจ้ำหน้ำท่ีหน่วยกู้ชีพ อบต.ดอนดั่ง 
37,200.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

8. จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลที่ อบต.ดอนดั่งจ้ำงเป็นกำร
ช่ัวครำวเพื่อกรณีในลักษณะมิใช่จ้ำงเหมำแรงงำนในกำร
บริกำรสำธำรณะตำมภำรกิจของกองคลัง 

9,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำงสำวจินตนำ   สิ่วไธสง 
9,000.-บำท 

นำงสำวจินตนำ   สิ่วไธสง 
9,000.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

9. จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลที่ อบต.ดอนดั่งจ้ำงเป็นกำร
ช่ัวครำวเพื่อกรณีในลักษณะมิใช่จ้ำงเหมำแรงงำนในกำร
บริกำรสำธำรณะตำมภำรกิจของกองคลัง 

9,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำงสำวถิรพร  อุดม 
9,000.-บำท 

นำงสำวถิรพร  อุดม 
9,000.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

10. จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลที่ อบต.ดอนดั่งจ้ำงเป็นกำร
ช่ัวครำวเพื่อกรณีในลักษณะมิใช่จ้ำงเหมำแรงงำนในกำร
บริกำรสำธำรณะตำมภำรกิจของส ำนักปลัด 

9,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำงสำววรำพร   พัสดร 
9,000.-บำท 

นำงสำววรำพร   พัสดร 
9,000.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน ตุลาคม  2560 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง  อ าเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแกน่ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดับที ่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ 

หรือจ้ำง 
วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

11. จ้ำงเหมำประกอบอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ตำม
โครงกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเคลื่อนที่ 

20,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำงมะณี   รักค ำพันธ ์
20,000.-บำท 

นำงมะณี   รักค ำพันธ ์
20,000.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

12. จ้ำงเหมำเวทีและเครื่องเสียง  ตำมโครงกำรองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเคลื่อนที ่

12,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำงบุบผำ   วัดวำป ี
12,000.-บำท 

นำงบุบผำ   วัดวำป ี
12,000.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

13. จ้ำงเหมำเต้นท์พร้อมตดิตั้งและเกบ็งำน  ตำมโครงกำร
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเคลื่อนที่  

15,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำงสัมฤทธ์ิ   ค ำโส 
15,000.-บำท 

นำงสัมฤทธ์ิ   ค ำโส 
15,000.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

14. จ้ำงเหมำโต๊ะ  ตำมโครงกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
เคลื่อนที ่

8,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำงสัมฤทธ์ิ   ค ำโส 
8,000.-บำท 

นำงสัมฤทธ์ิ   ค ำโส 
8,000.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

15. จ้ำงเช่ำเก้ำอี้  ตำมโครงกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
เคลื่อนที ่

5,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำงสัมฤทธ์ิ   ค ำโส 
5,000.-บำท 

นำงสัมฤทธ์ิ   ค ำโส 
5,000.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

16. จ้ำงเหมำจดัท ำพวงมำลำ  ตำมโครงกำรจัดงำนวันปิย
มหำรำช ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 

1,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำงพฤฒิวรรณ  ประภำกำร 
1,000.-บำท 

นำงพฤฒิวรรณ  ประภำกำร 
1,000.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน พฤศจิกายน  2560 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง  อ าเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแกน่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดับที ่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ 

หรือจ้ำง 
วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

1. จัดซื้อน้ ำมัน   ประจ ำเดือน พฤศจกิำยน 2560 9,209.69 บำท เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตร 
หนองสองห้อง  จ ำกัด 

9,209.69 บำท 

สหกรณ์กำรเกษตร 
หนองสองห้อง  จ ำกัด 

9,209.69 บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

2. จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ (ส ำนักปลดั) 5,680.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนหนุ่ยไซเบอรค์อมแอนด์ปริ้น 
5,680.-บำท 

ร้ำนหนุ่ยไซเบอรค์อมแอนด์ปริ้น 
5,680.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

3. จ้ำงเหมำซ่อมเปลีย่นอะไหล่รถยนต์ส่วนกลำง รถยนต์ 
กู้ชีพ FROD ทะเบียน ผก 2701 ขอนแก่น รหัส 001-
51-0002 

7,163.15 บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท  ขอนแก่นสหชัย 
มอเตอร์ เซลส์  จ ำกัด 

7,163.15 บำท 

บริษัท  ขอนแก่นสหชัย 
มอเตอร์ เซลส์  จ ำกัด 

7,163.15 บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

4. จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถจักรยำนยนต ์HONDA หมำยเลข
ทะเบียน ขมจ 526 ขอนแก่น รหัส 009-47-0001 

3,880.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยเฉลมิพล  อ้นไธสง 
3,880.-บำท 

นำยเฉลมิพล  อ้นไธสง 
3,880.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

5. จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์ ISUZU ทะเบียน กท 1662 
ขอนแก่น รหัส 011-49-0001 

3,200.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนพลกำรยำง 
3,200.-บำท 

ร้ำนธนพลกำรยำง 
3,200.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

6. จ้ำงเหมำโครงกำรปรับปรุงถนนดนิจำกสี่แยกบ้ำนนำง
ล ำไย-นำนำยไร บ้ำนโนนสว่ำง หมู ่6 

36,800.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมจิตรก่อสร้ำง 
36,800.-บำท 

ร้ำนสมจิตรก่อสร้ำง 
36,800.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน ธันวาคม 2560 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง  อ าเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแกน่ 

 
 

ล ำดับที ่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ 

หรือจ้ำง 
วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

1. จัดซื้อน้ ำมัน   ประจ ำเดือน ธันวำคม  2560 9,178.22 บำท เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตร 
หนองสองห้อง  จ ำกัด 

9,178.22 บำท 

สหกรณ์กำรเกษตร 
หนองสองห้อง  จ ำกัด 

9,178.22 บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

2. จัดซื้อโครงกำรบ้ำนเทิดไท้ท้องถิ่นประชำรัฐร่วมใจเทิดไท้
องค์รำชัน รำชินี บ้ำนนำงสี นำกุล บ้ำนดอนดั่ง หมู่ที่ 1 

16,516.52 บำท เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  ฉัตรชัยเจริญ 
16,516.52 บำท 

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  ฉัตรชัยเจริญ 
16,516.52 บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

3. จัดซื้อโครงกำรบ้ำนเทิดไท้ท้องถิ่นประชำรัฐร่วมใจเทิดไท้
องค์รำชัน รำชินี บ้ำนนำงสำวกนกวรรณ สอนนอก บ้ำน
กระหนวน หมู่ที่ 2  

9,618.01 บำท เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  ฉัตรชัยเจริญ 
9,618.01 บำท 

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  ฉัตรชัยเจริญ 
9,618.01 บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

4. จัดซื้อโครงกำรบ้ำนเทิดไท้ท้องถิ่นประชำรัฐร่วมใจเทิดไท้
องค์รำชัน รำชินี บ้ำนนำยสวัสดิ์  ทองมะข่ำ บ้ำนหนอง
วัดป่ำ หมู่ที่ 4 

9,733.46 บำท เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  ฉัตรชัยเจริญ 
9,733.46 บำท 

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  ฉัตรชัยเจริญ 
9,733.46 บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

5. จัดซื้อโครงกำรบ้ำนเทิดไท้ท้องถิ่นประชำรัฐร่วมใจเทิดไท้
องค์รำชัน รำชินี บ้ำนนำยสมยง  หงษ์มำ บ้ำนโนนสว่ำง 
หมู่ที่ 6 

83,867.88 บำท เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  ฉัตรชัยเจริญ 
83,867.88 บำท 

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  ฉัตรชัยเจริญ 
83,867.88 บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

6. จัดซื้อโครงกำรบ้ำนเทิดไท้ท้องถิ่นประชำรัฐร่วมใจเทิดไท้
องค์รำชัน รำชินี บ้ำนนำยอ ำคำ  สมบัติ บ้ำนโนนสว่ำง 
หมู่ที่ 7 

13,945.13 บำท เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  ฉัตรชัยเจริญ 
13,945.13 บำท 

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  ฉัตรชัยเจริญ 
13,945.13 บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

7. จัดซื้อโครงกำรบ้ำนเทิดไท้ท้องถิ่นประชำรัฐร่วมใจเทิดไท้
องค์รำชัน รำชินี บ้ำนนำงวันทำ สอนนอก บ้ำนโนนทัน 
หมู่ที่ 9 

36,144.79 บำท เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  ฉัตรชัยเจริญ 
36,144.79 บำท 

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  ฉัตรชัยเจริญ 
36,144.79 บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 

8. จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้ำ  ประจ ำจุดตรวจจุดบริกำร
ประชำชน  ตำมโครงกำรรณรงค์ ประชำสมัพันธ์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุเทศกำลปีใหม่ 2561 

7,200.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนภูมิกำรไฟฟ้ำ 
7,200.-บำท 

ร้ำนภูมิกำรไฟฟ้ำ 
7,200.-บำท 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเหมำะสม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


