
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน   พฤศจิกายน   ๒๕๕๗ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง  อ าเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น 

ล ำดับที่ งำนจัดซื้อ/จัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีซ้ือ/จำ้ง 

ผู้เสนอรำคำและ 
รำคำที่เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

๑. จัดซื้อน้ ำมัน   ประจ ำเดือน  พฤศจิกำยน  ๒๕๕๗  ๙,๘๙๒.-บำท ตกลงรำคำ สหกรณ์กำรเกษตรหนองสองห้อง   
จ ำกัด 

๙,๘๙๒.-บำท 

สหกรณ์กำรเกษตรหนองสองห้อง  
จ ำกัด 

๙,๘๙๒.-บำท 

มีสินค้ำ รำคำถูก ต่อรองรำคำได้ 

๒. จัดซื้อธงชำติไทยและธงตรำสัญลักษณ์  ภปร. ตำมโครงกำรในกำร
ปกป้องสถำบันของชำติไทย   กจิกรรม  เดินเทิดพระเกียรติ  ๕ ธันวำ
มหำรำชพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ัว  และร่วมกันประดบัธงชำติไทย   
ธงตรำสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ  พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หวั  
เนื่องในมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ ๘๗ พรรษำ ๕ ธันวำคม 
๒๕๕๗ 

๙๕,๐๐๐.-บำท ตกลงรำคำ ร้ำนสุรพล 
๙๕,๐๐๐.-บำท 

ร้ำนสุรพล 
๙๕,๐๐๐.-บำท 

มีสินค้ำ รำคำถูก ต่อรองรำคำได้ 

๓. จ้ำงเหมำบริกำรต ำแหน่งเวรยำมเพื่อรักษำทรัพย์สินของทำงรำชกำร
ของ  อบต.ดอนดั่ง  ประจ ำเดือน พฤศจกิำยน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

นำยจ ำลอง      คิมเมย ์
๕,๐๐๐.-บำท 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่
เหมำะสมกับกำรปฏบิัติหน้ำที ่

๔. จ้ำงเหมำบริกำรต ำแหน่งแม่บำ้นเพื่อท ำควำมสะอำดสิ่งของเครื่องใช้
ต่ำงๆที่เป็นทรัพย์สินของทำงรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ดอนดั่ง  ประจ ำเดือน  พฤศจิกำยน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

นำงสงบ  สมอค ำ 
๕,๐๐๐.-บำท 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่
เหมำะสมกับกำรปฏบิัติหน้ำที ่

๕. จ้ำงเหมำบริกำรในกำรเก็บขนขยะในหมูบ่้ำนเสรีชล  หมู่ที่ ๑๐ ในเขต
พื้นที่บริกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนดั่ง  ประจ ำเดือน  
พฤศจิกำยน พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

๓,๐๐๐.-บำท ตกลงรำคำ นำยเข็มทอง   ค ำแก้ว 
๓,๐๐๐.-บำท 

นำยเข็มทอง   ค ำแก้ว 
๓,๐๐๐.-บำท 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่
เหมำะสมกับกำรปฏบิัติหน้ำที ่

๖. จ้ำงเหมำบริกำรเจำ้หน้ำทีห่น่วยกู้ชีพ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ดอนดั่ง  ประจ ำเดือน  พฤศจิกำยน   พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๓๖,๐๐๐.-บำท ตกลงรำคำ เจ้ำหน้ำที่กู้ชพี อบต.ดอนดั่ง 
๓๖,๐๐๐.-บำท 

เจ้ำหน้ำที่กู้ชพี อบต.ดอนดั่ง 
๓๖,๐๐๐.-บำท 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่
เหมำะสมกับกำรปฏบิัติหน้ำที ่

๗. เหมำบริกำรผู้ช่วยปฏิบัติงำนหน้ำที่ในด้ำนกำรเงินและบัญชี   
ประจ ำเดือน  พฤศจกิำยน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

นำงประยูร    มะปะเม 
๗,๔๖๐.-บำท 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่
เหมำะสมกับกำรปฏบิัติหน้ำที ่

๘. จ้ำงเหมำบริกำรผู้ชว่ยปฏิบัติงำนหนำ้ที่ในด้ำนงำนทะเบียนทรัพย์สิน
และพัสดุ  ประจ ำเดือน พฤศจกิำยน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

นำงสำวนภำ   อุตมรัตน ์
๗,๔๖๐.-บำท 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่
เหมำะสมกับกำรปฏบิัติหน้ำที ่

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

๗๕๐.-บำท ตกลงรำคำ ร้ำนชำติไดนำโมแอร ์
๗๕๐.-บำท 

ร้ำนชำติไดนำโมแอร ์
๗๕๐.-บำท 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่
เหมำะสมกับกำรปฏบิัติหน้ำที ่

๑๐. จ้ำงเหมำจัดท ำปำ้ยไวนิลผู้สูงอำยุและเบีย้ควำมพกิำร   ประจ ำป ีพ.ศ.
๒๕๕๘   

๑,๐๐๐.-บำท ตกลงรำคำ ร้ำน พี.เอส.โฆษณำ  แอนด์ ดีไซด์ 
๑,๐๐๐.-บำท 

ร้ำน พี.เอส.โฆษณำ  แอนด์ ดีไซด์ 
๑,๐๐๐.-บำท 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่
เหมำะสมกับกำรปฏบิัติหน้ำที ่

๑๑. จ้ำงเหมำจัดท ำปำ้ยไวนิลประชำสัมพันธก์ำรจัดเก็บภำษีบ ำรุงท้องที่,
ภำษีปำ้ย,ภำษีโรงเรือนและที่ดิน ประจ ำปีงบประมำณ   พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๗,๐๕๘.-บำท ตกลงรำคำ ร้ำนสมบรูณ์  องค์เจท 
๗,๐๕๘.-บำท 

ร้ำนสมบรูณ์  องค์เจท 
๗,๐๕๘.-บำท 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่
เหมำะสมกับกำรปฏบิัติหน้ำที ่

 
 
 



-๒- 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน   พฤศจิกายน   ๒๕๕๗ 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง  อ าเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น 

ล ำดับที่ งำนจัดซื้อ/จัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีซ้ือ/จำ้ง 

ผู้เสนอรำคำและ 
รำคำที่เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

๑๒. จ้ำงเหมำจัดท ำปำ้ยไวนิล  ตำมโครงกำรในกำรปกป้องสถำบันของชำติ
ไทย  กจิกรรม  เดินเทิดพระเกยีรติ  ๕ ธันวำมหำรำชพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว  และร่วมกันประดับธงชำติไทย   ธงตรำสัญลักษณ์
เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หวั    เนื่องในมหำมงคล
เฉลิมพระชนมพรรษำ ๘๗ พรรษำ ๕ ธนัวำคม ๒๕๕๗ องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลดอนดั่ง อ ำเภอหนองสองห้อง   จังหวัดขอนแก่น               

๘,๒๒๕.-บำท ตกลงรำคำ ร้ำน  พี.เอส.โฆษณำ  แอนด์  ดีไซด์ 
๘,๒๒๕.-บำท 

 

ร้ำน  พี.เอส.โฆษณำ  แอนด์  ดีไซด์ 
๘,๒๒๕.-บำท 

 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่เหมำะสมกับ
กำรปฏิบัตหิน้ำที ่

 


