
 
 

สรุปผลด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม   ๒๕๕๗ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนดั่ง  อ ำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น 

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีซ้ือ/จ้ำง 

ผู้เสนอรำคำและ 
รำคำท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป 

๑. จัดซ้ือน้ ำมัน  ประจ ำเดือน มกรำคม  ๒๕๕๗  ๑๓,๘๒๓.-บำท ตกลงรำคำ สหกรณ์กำรเกษตร 
หนองสองห้อง  จ ำกัด 
๑๓,๘๒๓.-บำท 

สหกรณ์กำรเกษตร 
หนองสองห้อง  จ ำกัด 
๑๓,๘๒๓.-บำท 

มีสินค้ำ รำคำถูก ต่อรองรำคำได้ 

๒. จัดซ้ืออุปกรณ์กำรเรียน   เพื่อแจกจ่ำยใหแ้ก่เด็กนักเรียนภำยใน
ต ำบลดอนดั่ง  ตำมโครงกำร “ กิจกรรมงำนวันเด็ก แห่งชำติ    
ประจ ำปี  ๒๕๕๗ ” 

๑๐,๖๒๒.-บำท ตกลงรำคำ ร้ำนมั่นคงพำนิชย ์
๑๐,๖๒๒.-บำท 

ร้ำนมั่นคงพำนิชย ์
๑๐,๖๒๒.-บำท 

มีสินค้ำ รำคำถูก ต่อรองรำคำได้ 

๓. จัดซ้ือขนม    เพื่อแจกจ่ำยใหแ้ก่เด็กนักเรียนภำยในต ำบลดอนดั่ง  
ตำมโครงกำร “ กิจกรรมงำนวันเด็กแห่งชำติ  ประจ ำปี  ๒๕๕๗ ” 

๒๙,๐๘๐.-บำท ตกลงรำคำ ร้ำนดรีมมินิมำร์ท 
๒๙,๐๘๐.-บำท 

ร้ำนดรีมมินิมำร์ท 
๒๙,๐๘๐.-บำท 

มีสินค้ำ รำคำถูก ต่อรองรำคำได้ 

๔. จัดซ้ือผ้ำห่มใยสังเครำะห์  ตำมโครงกำรมอบผ้ำห่มกันหนำวแก่
ผู้สูงอำยุ   ผู้มีรำยได้น้อยและผูด้้อยโอกำส   ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ.๒๕๕๗ 

๙๙,๗๒๐.-บำท ตกลงรำคำ ร้ำนสยำมอินเตอร์ เซลส์ 
๙๙,๗๒๐.-บำท 

ร้ำนสยำมอินเตอร์ เซลส์ 
๙๙,๗๒๐.-บำท 

มีสินค้ำ รำคำถูก ต่อรองรำคำได้ 

๕. จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (กองคลัง)   ประจ ำปีงบประมำณ   
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๖,๑๐๐.-บำท ตกลงรำคำ ร้ำน  PM  COMPUTER 
๖,๑๐๐.-บำท 

ร้ำน  PM  COMPUTER 
๖,๑๐๐.-บำท 

มีสินค้ำ รำคำถูก ต่อรองรำคำได้ 

๖. จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน (ส ำนักงำนปลัด)   ประจ ำปีงบประมำณ   
พ.ศ. ๒๕๕๗   

๒๓,๙๓๒.-บำท ตกลงรำคำ ร้ำนมั่นคงพำนิชย ์
๒๓,๙๓๒.-บำท 

ร้ำนมั่นคงพำนิชย ์
๒๓,๙๓๒.-บำท 

มีสินค้ำ รำคำถูก ต่อรองรำคำได้ 

๗. จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน  (ส่วนกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม) 
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๕๗   

๕,๐๒๐.-บำท ตกลงรำคำ ร้ำนมั่นคงพำนิชย ์
๕,๐๒๐.-บำท 

ร้ำนมั่นคงพำนิชย ์
๕,๐๒๐.-บำท 

มีสินค้ำ รำคำถูก ต่อรองรำคำได้ 

๘. จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์  (ส่วนกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม)  
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗   

๒,๔๒๐.-บำท ตกลงรำคำ ร้ำนเคพีดอทคอม 
๒,๔๒๐.-บำท 

ร้ำนเคพีดอทคอม 
๒,๔๒๐.-บำท 

มีสินค้ำ รำคำถูก ต่อรองรำคำได้ 

๙. จ้ำงเหมำบริกำรต ำแหน่งเวรยำมเพื่อรักษำทรัพย์สินของทำง
รำชกำรของ อบต.ดอนดั่ง ประจ ำเดือน มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

นำยจ ำลอง      คิมเมย ์
๕,๐๐๐.-บำท 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีเหมำะสมกับ
กำรปฏิบัติหน้ำท่ี 

๑๐. จ้ำงเหมำบริกำรต ำแหน่งแม่บ้ำนเพื่อท ำควำมสะอำดส่ิงของ
เคร่ืองใช้ต่ำงๆท่ีเป็นทรัพย์สินของทำงรำชกำรขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลดอนดั่ง  ประจ ำเดือน มกรำคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

นำงสงบ  สมอค ำ 
๕,๐๐๐.-บำท 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีเหมำะสมกับ
กำรปฏิบัติหน้ำท่ี 

 
 

 



-๒- 
สรุปผลด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม   ๒๕๕๗ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนดั่ง  อ ำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น 

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีซ้ือ/จ้ำง 

ผู้เสนอรำคำและ 
รำคำท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป 

๑๑. จ้ำงเหมำบริกำรในกำรเก็บขนขยะในหมู่บ้ำนเสรีชล  หมู่ท่ี ๑๐ ใน
เขตพื้นท่ีบริกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนดั่ง ประจ ำเดือน 
มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗      

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

นำยนงค์  ศรีจันทร์ 
๓,๐๐๐.-บำท 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีเหมำะสมกับกำร
ปฏิบัติหน้ำท่ี 

๑๒. จ้ำงเหมำบริกำรเจ้ำหน้ำท่ีหน่วยกู้ชีพ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ดอนดั่ง  ประจ ำเดือน มกรำคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๓๔,๒๐๐.-บำท ตกลงรำคำ เจ้ำหน้ำท่ีกู้ชีพ อบต.ดอนดั่ง 
๓๔,๒๐๐.-บำท 

เจ้ำหน้ำท่ีกู้ชีพ อบต.ดอนดั่ง 
๓๔,๒๐๐.-บำท 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีเหมำะสมกับกำร
ปฏิบัติหน้ำท่ี 

๑๓. จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยชื่อตั้งโต๊ะคณะผู้บริหำรและสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลดอนดั่ง 

๖,๓๐๐.-บำท ตกลงรำคำ ร้ำนเรืองยศ 
๖,๓๐๐.-บำท 

ร้ำนเรืองยศ 
๖,๓๐๐.-บำท 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีเหมำะสมกับกำร
ปฏิบัติหน้ำท่ี 

๑. จ้ำงเหมำซ่อมเปล่ียนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลำง  อบต.ดอนดั่ง  
รถยนต์กู้ชีพ  ยี่ห้อ  Ford หมำยเลขทะเบียน ผก ๒๗๐๑  ขอนแก่น 
รหัส ๐๐๑ -๕๑-๐๐๐๒    

๑,๕๐๐.-บำท ตกลงรำคำ นำงวนิดำ      ดีเดิม 
๑,๕๐๐.-บำท 

นำงวนิดำ      ดีเดิม 
๑,๕๐๐.-บำท 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีเหมำะสมกับกำร
ปฏิบัติหน้ำท่ี 

๑๖. จ้ำงเหมำซ่อมเปล่ียนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลำง  อบต.ดอนดั่ง  ยี่ห้อ  
ISUZU หมำยเลขทะเบียน กท ๑๖๖๒ ขอนแก่น  รหัส  ๐๐๑-๔๙-
๐๐๐๑ 

๑๗,๑๐๙.๓๐ บำท ตกลงรำคำ บจ. โค้วยู่ฮะเมืองพล 
๑๗,๑๐๙.๓๐ บำท 

บจ. โค้วยู่ฮะเมืองพล 
๑๗,๑๐๙.๓๐ บำท 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีเหมำะสมกับกำร
ปฏิบัติหน้ำท่ี 

๑๗. จ้ำงเหมำซ่อมเปล่ียนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลำง  อบต.ดอนดั่ง  
รถยนต์กู้ชีพ  ยี่ห้อ  Ford หมำยเลขทะเบียน ผก ๒๗๐๑  ขอนแก่น 
รหัส ๐๐๑ -๕๑-๐๐๐๒      

๒,๘๖๗.๖๐ บำท ตกลงรำคำ บริษัท  ขอนแก่นสหชัย 
มอเตอร์  เซลส์  จ ำกัด 
๒,๘๖๗.๖๐ บำท 

บริษัท  ขอนแก่นสหชัย 
มอเตอร์  เซลส์  จ ำกัด 
๒,๘๖๗.๖๐ บำท 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีเหมำะสมกับกำร
ปฏิบัติหน้ำท่ี 

๑๘. จ้ำงเหมำโครงกำรก่อสร้ำงถนนดินจำกบ้ำนหินแร่  หมู่ท่ี ๗  ต ำบล
ดอนดั่ง –บ้ำนหนองกุง   หมู่ที่ ๑๐   ต ำบลคึมชำด 

๔๕,๐๔๖.-บำท ตกลงรำคำ ร้ำนพิมพ์ชนก 
๔๕,๐๔๖.-บำท 

ร้ำนพิมพ์ชนก 
๔๕,๐๔๖.-บำท 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีเหมำะสมกับกำร
ปฏิบัติหน้ำท่ี 

๑๙. จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองปร๊ินเตอร์  ยี่ห้อ  hp laserjet  ๑๓๐๐   
รหัส ๔๘๐-๔๖-๐๐๐๘ และเคร่ืองคอมพวิเตอร์  ยี่ห้อ  LG   
รหัส ๔๑๖-๕๐-๐๐๐๙ 

๓,๕๕๐.-บำท ตกลงรำคำ ร้ำนเคพีดอทคอม 
๓,๕๕๐.-บำท 

ร้ำนเคพีดอทคอม 
๓,๕๕๐.-บำท 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีเหมำะสมกับกำร
ปฏิบัติหน้ำท่ี 

๒๐. จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองคอมพวิเตอร์  ยี่หอ้  Powell  Computer  
Manufacturing รหัส ๔๑๖-๔๗-๐๐๐๓ 

๔,๖๐๐.-บำท ตกลงรำคำ ร้ำนเคพีดอทคอม 
๔,๖๐๐.-บำท 

ร้ำนเคพีดอทคอม 
๔,๖๐๐.-บำท 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีเหมำะสมกับกำร
ปฏิบัติหน้ำท่ี 
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