
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน   มิถุนายน   ๒๕๕๗ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง  อ าเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น 

ล ำดับที่ งำนจัดซื้อ/จัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีซ้ือ/จำ้ง 

ผู้เสนอรำคำและ 
รำคำที่เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

๑. จัดซื้อน้ ำมัน   ประจ ำเดือน   มิถุนำยน   ๒๕๕๗  ๑๓,๑๔๙.-บำท ตกลงรำคำ สหกรณ์กำรเกษตรหนองสองห้อง 
๑๓,๑๔๙.-บำท 

สหกรณ์กำรเกษตรหนองสองห้อง 
๑๓,๑๔๙.-บำท 

มีสินค้ำ รำคำถูก ต่อรองรำคำได้ 

๒. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  ตำมโครงกำรชำวต ำบลดอนดั่ง   รวมพลังสำมัคคี 
ไม่แบ่งข้ำง ไม่แบ่งสี ท ำควำมด ี เพื่อชำติ  ศำสน์  กษัตริย ์  ประจ ำปี 
๒๕๕๗ 

๕,๕๕๐.-บำท ตกลงรำคำ ร้ำนมั่นคงพำนิชย ์
๕,๕๕๐.-บำท 

ร้ำนมั่นคงพำนิชย ์
๕,๕๕๐.-บำท 

มีสินค้ำ รำคำถูก ต่อรองรำคำได้ 

๓. จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.๒๕๕๗  
(กองคลัง) 

๒๑,๕๖๑.-บำท ตกลงรำคำ ร้ำนมั่นคงพำนิชย ์
๒๑,๕๖๑.-บำท 

ร้ำนมั่นคงพำนิชย ์
๒๑,๕๖๑.-บำท 

มีสินค้ำ รำคำถูก ต่อรองรำคำได้ 

๔. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์   ประจ ำปีงบประมำณ   พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
(ส ำนักงำนปลัด) 

๑๑,๒๙๐.-บำท ตกลงรำคำ ร้ำนเคพีดอทคอม 
๑๑,๒๙๐.-บำท 

ร้ำนเคพีดอทคอม 
๑๑,๒๙๐.-บำท 

มีสินค้ำ รำคำถูก ต่อรองรำคำได้ 

๕. จัดซื้ออำหำรว่ำง   ส ำหรับบริกำรประชำชนผู้เข้ำร่วมโครงกำร   ตำม
โครงกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนดั่ง  ไม่ยุ่งเกี่ยวยำเสพติด   
กิจกรรมประชำคมค้นหำ  ผู้ค้ำ  ผู้เสพ  ผู้ที่ยุ่งเกี่ยวกบัยำเสพติด   
โดยวธิีลับ  เพื่อด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์พลังแผ่นดินเอำชนะ 
ยำเสพติด   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนดั่ง   ป ี๒๕๕๗ 

๔,๐๐๐.-บำท ตกลงรำคำ ร้ำนเตี่ยบุ่ง-แม่กิมลั้ง 
๔,๐๐๐.-บำท 

ร้ำนเตี่ยบุ่ง-แม่กิมลั้ง 
๔,๐๐๐.-บำท 

มีสินค้ำ รำคำถูก ต่อรองรำคำได้ 

๖. จ้ำงเหมำบริกำรเวรยำมรักษำทรัพย์สินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
และส่วนรวม   ประจ ำเดือน  มิถุนำยน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

นำยจ ำลอง  คิมเมย ์
๕,๐๐๐.-บำท 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่เหมำะสมกับกำร
ปฏิบัติหน้ำที ่

๗. จ้ำงเหมำบริกำรแม่บ้ำนท ำควำมสะอำดสิ่งของเครื่องใช้ต่ำงๆที่เป็น
ทรัพย์สินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ดอนดั่งและส่วนรวม   
ประจ ำเดือน  มิถุนำยน   พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

นำงสงบ  สมอค ำ 
๕,๐๐๐.-บำท 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่เหมำะสมกับกำร
ปฏิบัติหน้ำที ่

๘. จ้ำงเหมำบริกำรในกำรเก็บขนขยะในหมูบ่้ำนเสรีชล  หมู่ที่ ๑๐ ในเขต
พื้นที่บริกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนดั่ง ประจ ำเดือน มถิุนำยน  
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

นำยนงค์   ศรีจันทร ์
๓,๐๐๐.-บำท 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่เหมำะสมกับกำร
ปฏิบัติหน้ำที ่

๙. จ้ำงเหมำบริกำรเจำ้หน้ำทีห่น่วยกู้ชีพ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ดอนดั่ง  ประจ ำเดือน มิถุนำยน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๓๕,๒๐๐.-บำท ตกลงรำคำ เจ้ำหน้ำที่กู้ชพี อบต.ดอนดั่ง 
๓๕,๒๐๐.-บำท 

เจ้ำหน้ำที่กู้ชพี อบต.ดอนดั่ง 
๓๕,๒๐๐.-บำท 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่เหมำะสมกับกำร
ปฏิบัติหน้ำที ่

๑๐. จ้ำงเหมำบริกำรผู้ชว่ยปฏิบัติงำนหนำ้ที่ในด้ำนกำรเงินและบัญชี   
ประจ ำเดือน  มิถุนำยน  พ.ศ. ๒๕๕๗   

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

นำงประยูร   มะปะเม 
๗,๔๖๐.-บำท 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่เหมำะสมกับกำร
ปฏิบัติหน้ำที ่

๑๑. จ้ำงเหมำบริกำรผู้ชว่ยปฏิบัติงำนหนำ้ที่ในด้ำนงำนทะเบียนทรัพย์สิน
และพัสดุ  ประจ ำเดือน  มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

นำงสำวนภำ     อุตมรัตน ์
๗,๔๖๐.-บำท 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่เหมำะสมกับกำร
ปฏิบัติหน้ำที ่

๑๒. จ้ำงเหมำซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลำง  อบต.ดอนดั่ง  ยีห่้อ  
ISUZU หมำยเลขทะเบยีน กท ๑๖๖๒ ขอนแก่น  รหัส  ๐๐๑-๔๙-
๐๐๐๑ 

๕๖,๓๔๐.๘๕ บำท ตกลงรำคำ บจ. โค้วยู่ฮะเมืองพล 
๕๖,๓๔๐.๘๕ บำท 

บจ. โค้วยู่ฮะเมืองพล 
๕๖,๓๔๐.๘๕ บำท 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่เหมำะสมกับกำร
ปฏิบัติหน้ำที ่



 
-๒- 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน   มิถุนายน   ๒๕๕๗ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง  อ าเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น 

ล ำดับที่ งำนจัดซื้อ/จัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีซ้ือ/จำ้ง 

ผู้เสนอรำคำและ 
รำคำที่เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

๑๓. จ้ำงเหมำซ่อมแซมเครื่องปรับอำกำศ   ประจ ำปีงบประมำณ   พ.ศ. 
๒๕๕๗ 

๒,๘๐๐.-บำท ตกลงรำคำ ร้ำน บี ท ียู เครื่องเย็น 
๒,๘๐๐.-บำท 

ร้ำน บี ท ียู เครื่องเย็น 
๒,๘๐๐.-บำท 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่เหมำะสมกับกำร
ปฏิบัติหน้ำที ่

๑๔. จ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวัน    และอำหำรว่ำง  วันละ ๑ เวลำ  
ช่วงเวลำเช้ำ  เพือ่เลี้ยงรับรองแก่สมำชกิสภำ  องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลดอนดั่งในกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนดั่ง  
สมัยสำมัญสมัยที ่ ๒  ประจ ำปี  ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๐๑/๒๕๕๗ 

๓,๕๐๐.-บำท ตกลงรำคำ นำงวินุสรำ       ค ำโส 
๓,๕๐๐.-บำท 

นำงวินุสรำ       ค ำโส 
๓,๕๐๐.-บำท 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่เหมำะสมกับกำร
ปฏิบัติหน้ำที ่

๑๕. จ้ำงเหมำจัดท ำปำ้ยประชำสัมพันธ์  ตำมโครงกำรชำวต ำบลดอนดั่ง   
รวมพลังสำมัคคี  ไม่แบ่งข้ำง ไม่แบ่งสี  ท ำควำมดี  เพื่อชำต ิ ศำสน์  
กษัตริย์  ประจ ำปี ๒๕๕๗ 

๑,๕๐๐.-บำท ตกลงรำคำ ร้ำนสมบูรณ์อิงค์เจท 
๑,๕๐๐.-บำท 

ร้ำนสมบูรณ์อิงค์เจท 
๑,๕๐๐.-บำท 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่เหมำะสมกับกำร
ปฏิบัติหน้ำที ่

๑๖. จ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวัน    อำหำรว่ำง    พร้อมน้ ำแข็งและ
น้ ำดื่ม   ส ำหรับบริกำรประชำชนที่เขำ้ร่วมโครงกำร  ตำมโครงกำร
ชำวต ำบลดอนดั่ง รวมพลังสำมัคคี  ไม่แบ่งข้ำง  ไม่แบ่งสี  ท ำควำมดี  
เพื่อชำติ  ศำสน ์ กษัตริย์   ประจ ำป ี  ๒๕๕๗   

๒๖,๑๕๐.-บำท ตกลงรำคำ นำงบรรทม    ศรีอรห ์
๒๖,๑๕๐.-บำท 

นำงบรรทม    ศรีอรห ์
๒๖,๑๕๐.-บำท 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่เหมำะสมกับกำร
ปฏิบัติหน้ำที ่

๑๗. จ้ำงเหมำจัดเตรียมสถำนที ่    ตำมโครงกำรชำวต ำบลดอนดั่ง    รวม
พลังสำมัคคี    ไม่แบ่งข้ำง  ไม่แบ่งสี   ท ำควำมดี   เพื่อชำติ  ศำสน์  
กษัตริย์  ประจ ำปี ๒๕๕๗ 

๕,๐๐๐.-บำท ตกลงรำคำ นำงอมรรัตน์    แกว้พรหม 
๕,๐๐๐.-บำท 

นำงอมรรัตน์    แกว้พรหม 
๕,๐๐๐.-บำท 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่เหมำะสมกับกำร
ปฏิบัติหน้ำที ่

๑๘. จ้ำงเหมำจัดท ำปำ้ยประชำสัมพันธ์   “โครงกำรจังหวัดขอนแก่นสร้ำง
สุข    ลดอบำยมุข   งำนศพปลอดเหล้ำ  ปลอดกำรพนัน ”  

๕,๐๐๐.-บำท ตกลงรำคำ ร้ำนสมบูรณ์อิงค์เจท 
๕,๐๐๐.-บำท 

ร้ำนสมบูรณ์อิงค์เจท 
๕,๐๐๐.-บำท 

มีสินค้ำ รำคำถูก ต่อรองรำคำได้ 

๑๙. จ้ำงเหมำจัดท ำปำ้ยประชำสัมพันธ์ ตำมโครงกำรองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลดอนดั่ง  ไม่ยุ่งเกี่ยวยำเสพติด   กจิกรรมประชำคมค้นหำ  ผู้ค้ำ  
ผู้เสพ  ผู้ที่ยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติด   โดยวธิีลับ  เพือ่ด ำเนินงำนตำมแผน
ยุทธศำสตร์พลังแผ่นดินเอำชนะยำเสพตดิ   องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล
ดอนดั่ง   ปี  ๒๕๕๗ 

๔๘๐.-บำท ตกลงรำคำ ร้ำนสมบูรณ์อิงเจท 
๔๘๐.-บำท 

ร้ำนสมบูรณ์อิงเจท 
๔๘๐.-บำท 

มีสินค้ำ รำคำถูก ต่อรองรำคำได้ 

๒๐. จ้ำงเหมำประกอบอำหำรว่ำงและอำหำรกลำงวัน    พร้อมจัดหำน้ ำดื่ม
น้ ำแข็ง   ส ำหรับผู้เข้ำรว่มฝึกอบรม   ตำมโครงกำร ฝึกอบรมพระ
ธรรมน ำใจอนุรักษว์ัฒนธรรมท้องถิ่น  ประจ ำปี   ๒๕๕๗  องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลดอนดั่ง   อ ำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น 

๘,๐๐๐.-บำท  นำงทองอินทร์  เถื่อนเหลือ 
๘,๐๐๐.-บำท 

นำงทองอินทร์  เถื่อนเหลือ 
๘,๐๐๐.-บำท 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่เหมำะสมกับกำร
ปฏิบัติหน้ำที ่

 
 



 
 

 


