
 
สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง  อ าเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น 

ล ำดับที ่ งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีซ้ือ/จ้ำง 

ผู้เสนอรำคำและ 
รำคำที่เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

๑. จัดซื้อน้ ำมัน   ประจ ำเดอืน  กมุภำพันธ ์  ๒๕๕๗  ๑๑,๖๓๐.-บำท ตกลงรำคำ สหกรณก์ำรเกษตร 
หนองสองห้อง  จ ำกดั 

๑๑,๖๓๐.-บำท 

สหกรณก์ำรเกษตร 
หนองสองห้อง  จ ำกดั 

๑๑,๖๓๐.-บำท 

มีสินค้ำ รำคำถกู ต่อรองรำคำได ้

๒. จัดซื้ออุปกรณแ์ละแบบพิมพ์กำรเลอืกตัง้ประจ ำปีงบประมำณ   
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๕๖๘.-บำท ตกลงรำคำ ร้ำนมัน่คงพำนชิย์ 
๕๖๘.-บำท 

ร้ำนมัน่คงพำนชิย์ 
๕๖๘.-บำท 

มีสินค้ำ รำคำถกู ต่อรองรำคำได ้

๓. จัดซื้อวัสด ุอุปกรณ์  ตำมโครงกำรประชุมประชำคมท้องถิ่นเพื่อจัดท ำ
แผนพัฒนำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนดัง่   ประจ ำปีงบประมำณ   
๒๕๕๗ 

๑,๗๕๐.-บำท ตกลงรำคำ ร้ำนมัน่คงพำนชิย์ 
๑,๗๕๐.-บำท 

ร้ำนมัน่คงพำนชิย์ 
๑,๗๕๐.-บำท 

มีสินค้ำ รำคำถกู ต่อรองรำคำได ้

๔. จัดซ้ือโตะ๊พรอ้มเก้ำอีท้ ำงำน  ระดับ ๓-๖ ประกอบด้วยโต๊ะท ำงำนไม้ขำ
เหล็ก ขนำด ๑๕๐ w*๘๐D*๗๕H  cm  พร้อมเก้ำอี้เบำะบุฟองน้ ำหุ้มหนัง
เทียม   

๔,๘๐๐.-บำท ตกลงรำคำ ร้ำนสมจิตรเฟอร์นเิจอร ์
๔,๘๐๐.-บำท 

ร้ำนสมจิตรเฟอร์นเิจอร ์
๔,๘๐๐.-บำท 

มีสินค้ำ รำคำถกู ต่อรองรำคำได ้

๕. จัดซื้อโตะ๊พรอ้มเก้ำอีท้ ำงำน  ระดับ ๓-๖ ประกอบด้วยโต๊ะท ำงำนไม้ขำ
เหล็ก ขนำด ๑๕๐ w*๘๐D*๗๕H  cm  พร้อมเก้ำอี้เบำะบุฟองน้ ำหุ้มหนัง
เทียม   

๔,๘๐๐.-บำท ตกลงรำคำ ร้ำนสมจิตรเฟอร์นเิจอร ์
๔,๘๐๐.-บำท 

ร้ำนสมจิตรเฟอร์นเิจอร ์
๔,๘๐๐.-บำท 

มีสินค้ำ รำคำถกู ต่อรองรำคำได ้

๖. จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครวั    เพื่อใช้ในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนดั่ง    
ประจ ำปีงบประมำณ   พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒,๒๘๐.-บำท ตกลงรำคำ ร้ำนเตี่ยบุ่ง-แมก่ิมลั้ง 
๒,๒๘๐.-บำท 

ร้ำนเตี่ยบุ่ง-แมก่ิมลั้ง 
๒,๒๘๐.-บำท 

มีสินค้ำ รำคำถกู ต่อรองรำคำได ้

๗. จัดซื้อวัสดแุละอุปกรณ์กฬีำหมู่บ้ำน  ประจ ำปี ๒๕๕๗ ๖๙,๖๙๐.-บำท ตกลงรำคำ ร้ำนถุงเงิน  ถุงทอง  ซัพพลำย 
๖๙,๖๙๐.-บำท 

ร้ำนถุงเงิน  ถุงทอง  ซัพพลำย 
๖๙,๖๙๐.-บำท 

มีสินค้ำ รำคำถกู ต่อรองรำคำได ้

๘. จ้ำงเหมำบรกิำรเวรยำมรกัษำทรัพย์สินขององค์กำรบริหำรสว่นต ำบลและ
ส่วนรวม    ประจ ำเดอืน   กุมภำพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

นำยจ ำลอง   คิมเมย์ 
๕,๐๐๐.-บำท 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่เหมำะสมกบักำรปฏิบัติ
หน้ำที ่

๙. จ้ำงเหมำบรกิำรแม่บ้ำนท ำควำมสะอำดสิ่งของเครือ่งใช้ต่ำงๆทีเ่ป็นทรัพย์สิน
ขององคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลดอนดั่งและสว่นรวม  และปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่
ทำง อบต.ดอนดั่ง มอบหมำย ประจ ำ 
เดือน กมุภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๗  

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

นำงสงบ   สมอค ำ 
๕,๐๐๐.-บำท 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่เหมำะสมกบักำรปฏิบัติ
หน้ำที ่

๑๐. จ้ำงเหมำบรกิำรในกำรเก็บขนขยะในหมู่บ้ำนเสรชีล  หมูท่ี่ ๑๐ ในเขตพืน้ที่
บริกำรองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนดั่ง ประจ ำเดือน กุมภำพันธ์  พ.ศ.  
๒๕๕๗      

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

นำยนงค์  ศรีจันทร ์
๓,๐๐๐.-บำท 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่เหมำะสมกบักำรปฏิบัติ
หน้ำที ่

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

๒๘,๔๐๐.-บำท ตกลงรำคำ เจ้ำหน้ำที่กูช้ีพ อบต.ดอนดั่ง 
๒๘,๔๐๐.-บำท 

เจ้ำหน้ำที่กูช้ีพ อบต.ดอนดั่ง 
๒๘,๔๐๐.-บำท 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่เหมำะสมกบักำรปฏิบัติ
หน้ำที ่

๑๒. จ้ำงเหมำบรกิำรผูช้่วยปฏิบัติงำนหน้ำที่ในดำ้นกำรเงนิและบญัชี   
ประจ ำเดอืน  กมุภำพันธ์   พ.ศ. ๒๕๕๗   

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

นำงประยูร   มะปะเม 
๗,๔๖๐.-บำท 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่เหมำะสมกบักำรปฏิบัติ
หน้ำที ่

๑๓. จ้ำงเหมำบรกิำรผูช้่วยปฏิบัติงำนหน้ำที่ในดำ้นงำนทะเบียนทรัพย์สนิและ
พัสดุ    ประจ ำเดือน  กุมภำพันธ์   พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

นำวสำวนภำ   อุตมรัตน ์
๗,๔๖๐.-บำท 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่เหมำะสมกบักำรปฏิบัติ
หน้ำที ่

 
 

 



 
 
 

-๒- 
สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง  อ าเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น 

ล ำดับที ่ งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีซ้ือ/จ้ำง 

ผู้เสนอรำคำและ 
รำคำที่เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

๑๔. จ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวนัพรอ้มจัดหำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม   วันละ  
๑ เวลำ  ชว่งเวลำเช้ำ   เพือ่เลี้ยงรับรองแกส่มำชิกสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล
ดอนดั่ง    ในกำรประชมุสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  สมัยสำมญัประจ ำปี   
สมัยที่ ๑  ประจ ำปี ๒๕๕๗ 

๒,๕๐๐.-บำท ตกลงรำคำ นำงทองใส   ระเวร ี
๒,๕๐๐.-บำท 

 

นำงทองใส   ระเวร ี
๒,๕๐๐.-บำท 

 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่เหมำะสมกบักำร
ปฏิบัติหน้ำที ่

๑๕. จ้ำงเหมำจดัท ำป้ำยไวนิลประชำสัมพนัธ์    ตำมโครงกำรประชุมประชำคม
ท้องถิ่นเพือ่จัดท ำแผนพัฒนำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 
ดอนดั่ง  ประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕๕๗ 

๑,๓๐๐.-บำท ตกลงรำคำ ร้ำน พี.เอส.โฆษณำ แอนด ์ดีไซน ์
๑,๓๐๐.-บำท 

ร้ำน พี.เอส.โฆษณำ แอนด ์ดีไซน ์
๑,๓๐๐.-บำท 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่เหมำะสมกบักำร
ปฏิบัติหน้ำที ่

๑๖. จ้ำงเหมำจดัเตรียมสถำนที่   ตำมโครงกำรประชุมประชำคมท้องถิ่นเพื่อจัดท ำ
แผนพัฒนำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนดัง่   ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๗ใน
วันที ่๑๙-๒๑ กุมภำพนัธ์  ๒๕๕๗ 

๓,๐๐๐.-บำท ตกลงรำคำ นำงทองอนิทร์    เถือ่นเหลือ 
๓,๐๐๐.-บำท 

นำงทองอนิทร์    เถือ่นเหลือ 
๓,๐๐๐.-บำท 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่เหมำะสมกบักำร
ปฏิบัติหน้ำที ่

๑๗. จ้ำงเหมำจดัท ำป้ำยอบรมคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ,ป้ำยกำรเลือกตั้งสมำชิก
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนดั่ง(กรณแีทนที่ต ำแหน่งว่ำง ) และป้ำย
ประกำศผลกำรนับคะแนนสมำชกิสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนดั่ง(อย่ำงไม่
เป็นทำงกำร) ประจ ำปี  ๒๕๕๗ 

๑,๓๕๐.-บำท ตกลงรำคำ ร้ำนสมบรูณ์  อิงค์เจท 
๑,๓๕๐.-บำท 

 

ร้ำนสมบรูณ์  อิงค์เจท 
๑,๓๕๐.-บำท 

 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่เหมำะสมกบักำร
ปฏิบัติหน้ำที ่

 
 
 


