
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง  อ าเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น 

ล ำดับที่ งำนจัดซื้อ/จัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีซ้ือ/จำ้ง 

ผู้เสนอรำคำและ 
รำคำที่เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

๑. จัดซื้อน้ ำมัน   ประจ ำเดือน  พฤษภำคม   ๒๕๕๗  ๙,๘๖๗.-บำท ตกลงรำคำ สหกรณ์กำรเกษตรหนองสองห้อง 
๙,๘๖๗.-บำท 

สหกรณ์กำรเกษตรหนองสองห้อง 
๙,๘๖๗.-บำท 

มีสินค้ำ รำคำถูก ต่อรองรำคำได้ 

๒. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สว่นกำรศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม)  
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

๔,๑๗๐.-บำท ตกลงรำคำ ร้ำนเคพีดอทคอม 
๔,๑๗๐.-บำท 

ร้ำนเคพีดอทคอม 
๔,๑๗๐.-บำท 

มีสินค้ำ รำคำถูก ต่อรองรำคำได้ 

๓. จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน  (ส่วนกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม) ประจ ำปี
งบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๕๗   

๙,๗๓๐.-บำท ตกลงรำคำ ร้ำนมั่นคงพำนิชย ์
๙,๗๓๐.-บำท 

ร้ำนมั่นคงพำนิชย ์
๙,๗๓๐.-บำท 

มีสินค้ำ รำคำถูก ต่อรองรำคำได้ 

๔. จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง   เพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบวำตภัย  บำ้นหนองวัดปำ่ 
หมู่ที่ ๔ และบ้ำนหนองค่ำย หมู่ที่ ๕   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.
๒๕๕๗ 

๗๓,๕๑๕.๔๒ บำท ตกลงรำคำ ร้ำน วัน ท ูวัน 
๗๓,๕๑๕.๔๒ บำท 

ร้ำน วัน ท ูวัน 
๗๓,๕๑๕.๔๒ บำท 

มีสินค้ำ รำคำถูก ต่อรองรำคำได้ 

๕. จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ   ตำมโครงกำรป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้ำ   ประจ ำปี๒๕๕๗ 

๑๕,๐๐๐.-บำท ตกลงรำคำ ร้ำนสัตวแพทย์ยำสัตว ์
๑๕,๐๐๐.-บำท 

ร้ำนสัตวแพทย์ยำสัตว ์
๑๕,๐๐๐.-บำท 

มีสินค้ำ รำคำถูก ต่อรองรำคำได้ 

๖. จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ  VHF/FM  ชนิดมือถือ ๕ วัตต ์ ประจ ำปี
งบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๖๐,๐๐๐.-บำท ตกลงรำคำ ร้ำน ส.อีเล็คทรอนิกส ์
๖๐,๐๐๐.-บำท 

ร้ำน ส.อีเล็คทรอนิกส์ 
๖๐,๐๐๐.-บำท 

มีสินค้ำ รำคำถูก ต่อรองรำคำได้ 

๗. จ้ำงเหมำบริกำรเวรยำมรักษำทรัพย์สินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
และส่วนรวม    ประจ ำเดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

นำยจ ำลอง  คิมเมย ์
๕,๐๐๐.-บำท 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่เหมำะสมกับ
กำรปฏิบัตหิน้ำที ่

๘. จ้ำงเหมำบริกำรแม่บ้ำนท ำควำมสะอำดสิ่งของเครื่องใช้ต่ำงๆที่เป็น
ทรัพย์สินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ดอนดั่งและส่วนรวม   
ประจ ำเดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

นำงสงบ  สมอค ำ 
๕,๐๐๐.-บำท 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่เหมำะสมกับ
กำรปฏิบัตหิน้ำที ่

๙. จ้ำงเหมำบริกำรในกำรเก็บขนขยะในหมูบ่้ำนเสรีชล  หมู่ที่ ๑๐ ในเขต
พื้นที่บริกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนดั่ง ประจ ำเดือน 
พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

นำยนงค์   ศรีจันทร ์
๓,๐๐๐.-บำท 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่เหมำะสมกับ
กำรปฏิบัตหิน้ำที ่

๑๐. จ้ำงเหมำบริกำรเจำ้หน้ำทีห่น่วยกู้ชีพ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ดอนดั่ง  ประจ ำเดือน พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๓๗,๒๐๐.-บำท ตกลงรำคำ เจ้ำหน้ำที่กู้ชพี อบต.ดอนดั่ง 
๓๗,๒๐๐.-บำท 

เจ้ำหน้ำที่กู้ชพี อบต.ดอนดั่ง 
๓๗,๒๐๐.-บำท 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่เหมำะสมกับ
กำรปฏิบัตหิน้ำที ่

๑๑. จ้ำงเหมำบริกำรผู้ชว่ยปฏิบัติงำนหนำ้ที่ในด้ำนกำรเงินและบัญชี   
ประจ ำเดือน  พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๕๗   

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

นำงประยูร   มะปะเม 
๗,๔๖๐.-บำท 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่เหมำะสมกับ
กำรปฏิบัตหิน้ำที ่

๑๒. จ้ำงเหมำบริกำรผู้ชว่ยปฏิบัติงำนหนำ้ที่ในด้ำนงำนทะเบียนทรัพย์สิน
และพัสดุ  ประจ ำเดือน  พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

นำงสำวนภำ   อุตมรัตน ์
๗,๔๖๐.-บำท 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่เหมำะสมกับ
กำรปฏิบัตหิน้ำที ่

๑๓. จ้ำงเหมำซ่อมแซมเครื่องปรับอำกำศ  (กองคลัง) ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒,๐๐๐.-บำท ตกลงรำคำ ร้ำนสิทธิพรแอร์เซอร์วิส 
๒,๐๐๐.-บำท 

ร้ำนสิทธิพรแอร์เซอร์วิส 
๒,๐๐๐.-บำท 

มีสินค้ำ รำคำถูก ต่อรองรำคำได้ 

 



-๒- 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง  อ าเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น 

ล ำดับที่ งำนจัดซื้อ/จัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีซ้ือ/จำ้ง 

ผู้เสนอรำคำและ 
รำคำที่เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

๑๔. จ้ำงเหมำซ่อมแซมเครื่องปรับอำกำศ (ส ำนักงำนปลัด)  ประจ ำปี
งบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑,๐๐๐.-บำท ตกลงรำคำ ร้ำนสิทธิพรแอร์เซอร์วิส 
๑,๐๐๐.-บำท 

ร้ำนสิทธิพรแอร์เซอร์วิส 
๑,๐๐๐.-บำท 

มีสินค้ำ รำคำถูก ต่อรองรำคำได้ 

๑๕. จ้ำงเหมำจัดท ำปำ้ยประชำสัมพันธ์โครงกำร  ตำมโครงกำรจัดงำน
ประเพณีบุญบั้งไฟองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนดั่ง  อ ำเภอหนองสอง
ห้อง   จังหวัดขอนแก่น   ประจ ำปี ๒๕๕๗   

๙๖๐.-บำท ตกลงรำคำ ร้ำนสมบูรณ์อิงค์เจท 
๙๖๐.-บำท 

ร้ำนสมบูรณ์อิงค์เจท 
๙๖๐.-บำท 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่เหมำะสมกับกำร
ปฏิบัติหน้ำที ่

๑๖. จ้ำงเหมำจัดเตรียมสถำนที ่  ตำมโครงกำรจัดงำนประเพณีบุญ 
บั้งไฟ  ประจ ำปี  ๒๕๕๗ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนดั่งอ ำเภอ
หนองสองห้อง    จังหวัดขอนแก่น   

๑๕,๐๐๐.-บำท ตกลงรำคำ นำยสันติ์   แก้วพรม 
๑๕,๐๐๐.-บำท 

นำยสันติ์   แก้วพรม 
๑๕,๐๐๐.-บำท 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่เหมำะสมกับกำร
ปฏิบัติหน้ำที ่

๑๗. จ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวัน   อำหำรว่ำง  พร้อมจัดหำน้ ำดื่ม
และน้ ำแข็ง ส ำหรับผู้เข้ำร่วมงำนประเพณีบุญบั้งไฟ  ตำมโครงกำรจัด
งำนประเพณีบุญบั้งไฟ   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนดั่ง    อ ำเภอ
หนองสองห้อง   จังหวัดขอนแก่น   ประจ ำป ี ๒๕๕๗   

๑๙,๙๗๐.-บำท ตกลงรำคำ นำงวินุสรำ   ค ำโส 
๑๙,๙๗๐.-บำท 

นำงวินุสรำ   ค ำโส 
๑๙,๙๗๐.-บำท 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่เหมำะสมกับกำร
ปฏิบัติหน้ำที ่

๑๘. จ้ำงเหมำจัดขบวนและตกแต่งขบวนแหบุ่ญบั้งไฟ    ตำมโครงกำรจัด
งำนประเพณีบุญบั้งไฟ   ประจ ำป ี๒๕๕๗  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ดอนดั่ง    อ ำเภอหนองสองห้อง   จังหวดัขอนแก่น 

๕๐,๐๐๐.-บำท ตกลงรำคำ นำยดุจเทพ   จันทะนำขำ่ 
๕๐,๐๐๐.-บำท 

นำยดุจเทพ   จันทะนำขำ่ 
๕๐,๐๐๐.-บำท 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่เหมำะสมกับกำร
ปฏิบัติหน้ำที ่

๑๙. จ้ำงเหมำซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลำง  อบต.ดอนดั่ง  รถยนต์
กู้ชีพ  ยี่หอ้  Ford หมำยเลขทะเบยีน ผก ๒๗๐๑  ขอนแก่น   รหัส 
๐๐๑ -๕๑-๐๐๐๒ 

๖๘๘.๐๑ บำท ตกลงรำคำ บริษัท  ขอนแก่นสหชยั 
มอเตอร์  เซลส์  จ ำกัด 

๖๘๘.๐๑ บำท 

บริษัท  ขอนแก่นสหชยั 
มอเตอร์  เซลส์  จ ำกัด 

๖๘๘.๐๑ บำท 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่เหมำะสมกับกำร
ปฏิบัติหน้ำที ่

 


