
 
ที่ ขก 89802/267             ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง 

                     อ ำเภอบ้ำนไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110       
 

                      12     พฤษภำคม  2563 

เรื่อง    รำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  ประจ ำเดือน  เมษำยน  2563 

เรียน    นำยอ ำเภอบ้ำนไผ่ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย 1. ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง                           จ ำนวน     1    แผ่น  

2. สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงแบบสขร. 1                      จ ำนวน     4    แผ่น  

ตำมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง  ได้ด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและได้รำยงำนให้ท่ำน
ทรำบและประชำสัมพันธ์ทุกสิ้นเดือนนั้น  ในเดือน  เมษำยน  2563  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง    
ได้ด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง  จ ำนวน  43  รำยกำร  รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำพร้อมนี้ 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

      ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 
 
 
 

             (นำยสมทรรศน์  หม่ืนแก้ว) 
                นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง 

 
 
กองคลัง /งำนพัสดุ 
โทร.  0-4327-2258  ต่อ 15 
โทรสำร.  0-4327-2258  ต่อ  11 
ผู้ประสำนงำน 
คุณจิรุนันตร์  เจริญอินทร์  โทร.  086-8609591 
 

“ซ่ือสัตย์  สุจริต  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  ยึดมั่นมาตรฐาน  บริการด้วยใจเป็นธรรม” 



            
ที่ ขก 89802/ว268              ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง 

                    อ ำเภอบ้ำนไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110       
                     

                      12     พฤษภำคม  2563 

เรื่อง  ขอรำยงำนผลและขอควำมอนุเครำะห์ประชำสัมพันธ์ผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน  เมษำยน  2563 

เรียน  ก ำนันต ำบลหัวหนอง  และผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่  2 - 6 

สิ่งที่ส่งมำด้วย 1. ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง                           จ ำนวน     1    แผ่น  

2. สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงแบบสขร. 1                      จ ำนวน     4    แผ่น  

ตำมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง  ได้ด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและได้รำยงำนให้ท่ำน
ทรำบและประชำสัมพันธ์ทุกสิ้นเดือนนั้น  ในเดือน  เมษำยน  2563  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง    
ได้ด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง  จ ำนวน  43  รำยกำร  รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำพร้อมนี้ 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

      ขอแสดงควำมนับถือ 
 

 

 

             (นำยสมทรรศน์  หม่ืนแก้ว) 
                นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง 

 

กองคลัง /งำนพัสดุ 
โทร.  0-4327-2258  ต่อ 15 
โทรสำร.  0-4327-2258  ต่อ  11 
ผู้ประสำนงำน 
คุณจิรุนันตร์  เจริญอินทร์  โทร.  086-8609591 
 
 
 

“ซ่ือสัตย์  สุจริต  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  ยึดมั่นมาตรฐาน  บริการด้วยใจเป็นธรรม” 



 

 

ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง 
เรื่อง  รำยงำนผลกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำง  ประจ ำเดือน  เมษำยน  2563 

......................................................... 

เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใส  และเป็นช่องทำงในกำรตรวจสอบของประชำชน  ในกำรจัดซ้ือ/  
จัดจ้ำง โดยวิธีสอบรำคำ ประกวดรำคำและวิธีพิเศษ  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง และเป็นกำร
ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร  พ.ศ.  2540  ตำมหนังสือที่ มท  0819.15/ 4311  
ลงวันที่  7  ตุลำคม   2548  นั้น 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง จึงขอปิดประกำศรำยงำนผลกำรจัด ซ้ือ/จั ดจ้ ำ ง 
ประจ ำเดือน  เมษำยน  2563  ให้ทรำบโดยทั่วกัน 

ประกำศ  ณ  วันที่  12     พฤษภำคม  2563 

 

 

 
 

                                                                 (ลงชื่อ) 

                            ( นำยสมทรรศน์  หม่ืนแก้ว ) 
                               นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง 



สรุปผลการด าเนินการผลการจัดซ้ือ  ประจ าเดือน  เมษายน   2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 

ล ำดับ
ที ่

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ/ผู้รับจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือก 

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป 
1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนกองคลัง 225.-บำท เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนไผ่ศิริบุ๊คสโตร์ (2004) หจก.บ้ำนไผ่ศิริบุ๊คสโตร์ (2004)  
2 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวส ำนักปลัด 29,091.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยดิจิตอลซัพพลำย  จ ำกัด ร้ำนไทยดิจิตอลซัพพลำย  จ ำกัด  
3 จัดซ้ือถังน้ ำพลำสติกจ ำนวน 3 ใบ 17,700.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยโยธำ ร้ำนไทยโยธำ  
4 จัดซ้ืออุปกรณ์ท ำหน้ำกำกอนำมัยงำนพัฒนำชุมชน 18,375.-บำท เฉพำะเจำะจง มำนะชัยกำรค้ำ มำนะชัยกำรค้ำ  
5 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงงำนป้องกัน 97.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยดิจิตอลซัพพลำย  จ ำกัด ร้ำนไทยดิจิตอลซัพพลำย  จ ำกัด  
6 จัดซ้ือเครื่องพ่นยำ 4 เครื่อง 19,420.-บำท เฉพำะเจำะจง บ.โกลบอลเฮำส์มหำชน บ.โกลบอลเฮำส์มหำชน  
7 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 4,817.-บำท เฉพำะเจำะจง บ.โกลบอลเฮำส์มหำชน บ.โกลบอลเฮำส์มหำชน  
8 จัดซ้ือเครื่องสูบน้ ำแบบหอยโข่ง 7,030.-บำท เฉพำะเจำะจง บ.โกลบอลเฮำส์มหำชน บ.โกลบอลเฮำส์มหำชน  
9 จะซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่ำง 6,470.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยดิจิตอลซัพพลำย  จ ำกัด ร้ำนไทยดิจิตอลซัพพลำย  จ ำกัด  
10 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์งำนจัดเก็บภำษี 600.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยดิจิตอลซัพพลำย  จ ำกัด ร้ำนไทยดิจิตอลซัพพลำย  จ ำกัด  
11 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนส ำนักปลัด 27,018.-บำท เฉพำะเจำะจง หจก.บ้ำนไผ่ศิริบุ๊คสโตร์ (2004) หจก.บ้ำนไผ่ศิริบุ๊คสโตร์ (2004)  
12 จัดซ้ือถังขยะสีแดงงำนสำธำรณสุข 6,755.-บำท เฉพำะเจำะจง บ.โกลบอลเฮำส์มหำชน บ.โกลบอลเฮำส์มหำชน  
13 จัดซ้ือกุญแจทองเหลือง 240.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยดิจิตอลซัพพลำย  จ ำกัด ร้ำนไทยดิจิตอลซัพพลำย  จ ำกัด  

 
 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการผลการ จัดจ้าง  ประจ าเดือน  เมษายน  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 

ล ำดับ
ที ่

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ/ผู้รับจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือก 

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป 
14 จ้ำงเหมำบริกำรต ำแหน่ง รักษำควำมปลอดภัย 9,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยเทพอ ำพรศักด์ิ ดวนสันเที๊ยะ นำยเทพอ ำพรศักด์ิ  ดวนสันเที๊ยะ  
15 จ้ำงเหมำรถ รับ-ส่ง ศูนย์เด็กเล็ก 8,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำงลัดดำ สิงคลีบุตร นำงลัดดำ สิงคลีบุตร  
16 จ้ำงเหมำบริกำรต ำแหน่ง แม่บ้ำนประจ ำส ำนักงำน 7,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำงสำวรุจี  ศรีชม นำงสำวรุจี  ศรีชม  
17 จ้ำงเหมำบริกำรต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล 

กองคลัง   
7,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยวิรัช  รัตนชัยวรรณ นำยวิรัช  รัตนชัยวรรณ  

18 จ้ำงเหมำบริกำรต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล 
ส ำนักปลัด   

7,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำงสำวกฤษฎำพร มำซำ นำงสำวกฤษฎำพร มำซำ  

19 จ้ำงเหมำบริกำรต ำแหน่ง  ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่
ช่วยงำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน 

7,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำงสำวศิริรัตน์  ลุนจันทร์ นำงสำวศิริรัตน์  ลุนจันทร์  

20 จ้ำงเหมำบริกำรต ำแหน่ง คนสวน 7,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยปัญญำ  หนูตอ นำยปัญญำ  หนูตอ  
21 จ้ำงเหมำบริกำรต ำแหน่ง ขับรถยนต์ส่วนกลำง 

อบต. กท 7114 ขอนแก่น 
7,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยสหภัทร  มะสิกำ นำยสหภัทร  มะสิกำ  

22 จ้ำงเหมำบริกำรต ำแหน่ง คนงำนทั่วไปเพ่ือปฏิบัติ
หน้ำที่ช่วยงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

7,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยธงชัย  หม่ืนสำ นำยธงชัย  หม่ืนสำ  

23 จ้ำงเหมำบริกำรต ำแหน่ง คนงำนทั่วไปเพ่ือปฏิบัติ
หน้ำที่ช่วยงำนสำธำรณสุข 

7,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำงสำวโศภิษฐำ  กล่ ำพิมำย นำงสำวโศภิษฐำ  กล่ ำพิมำย  



ล ำดับ
ที ่

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ/ผู้รับจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือก 

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป 
24 จ้ำงเหมำบริกำรต ำแหน่ง พนักงำนท ำควำมสะอำด 

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัว
หนอง 

8,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำงเพ็ญนภำ  พลพุทธำ นำงเพ็ญนภำ  พลพุทธำ  

25 จ้ำงเหมำบริกำรต ำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง 

8,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำงสำวกรองแก้ว  อะศูนย์ นำงสำวกรองแก้ว  อะศูนย์  

26 จ้ำงเหมำบริกำรต ำแหน่ง  พนักงำนธุรกำร  
ปฏิบัติงำนสำรบรรณ 

7,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำงสำวพัฒนำ  พรดอนก่อ นำงสำวพัฒนำ  พรดอนก่อ  

27 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนทั่วไป (จัดเก็บรำยได้) 7,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำงสำวจุไรวรรณ  ขุ่มด้วง นำงสำวจุไรวรรณ  ขุ่มด้วง  
28 จ้ำงเหมำบริกำรต ำแหน่ง พนักงำนขับรถขยะ 7,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยเฉวียน   ลุนพงษ์ นำยเฉวียน   ลุนพงษ์  
29 จ้ำงเหมำบริกำรต ำแหน่ง ประจ ำรถขยะ 7,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยสมัย   ทุมแถว นำยสมัย   ทุมแถว  
30 จ้ำงเหมำบริกำรต ำแหน่ง ประจ ำรถขยะ 7,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำงรัสมี   ลุนพงษ์ นำงรัสมี   ลุนพงษ์  
31 จ้ำงเหมำบริกำรต ำแหน่ง ขับรถบรรทุก อบต.  

ทะเบียน 85-2720 ขอนแก่น 
7,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยสมภำร  โสดำ นำยสมภำร  โสดำ  

32 จ้ำงเหมำบริกำรต ำแหน่ง ขับรถบรรทุกดัมพ์  
85-8987 

8,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยนิรันดร์  รำดสมบัติ นำยนิรันดร์  รำดสมบัติ  

33 จ้ำงเหมำบริกำรต ำแหน่ง ช่วยงำนกำรศึกษำ 7,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำงสำวกนกวรรณ  พรจันทร์ นำงสำวกนกวรรณ  พรจันทร์  
34 จ้ำงเหมำบริกำรต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ 

ส ำนักปลัด   
7,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยนฤมิต  เหรียญเหง่ำ นำยนฤมิต  เหรียญเหง่ำ  

35 แจ้งจัดท ำป้ำยไวนิลงำนจัดเก็บภำษีปี 2563 4,140.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนอินเตอร์ปริ้น ร้ำนอินเตอร์ปริ้น  
36 แจ้งจัดท ำป้ำยไวนิลจุดตรวจคัดกรอง อบต.หัวหนอง 1,300.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนคัตเตอร์อิงค์เจ็ท ร้ำนคัตเตอร์อิงค์เจ็ท  
37 แจ้งซ่อมแซมคอมศูนย์เด็กเล็ก 950.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยดิจิตอลซัพพลำย  จ ำกัด ร้ำนไทยดิจิตอลซัพพลำย  จ ำกัด  

 



 

ล ำดับ
ที ่

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ/ผู้รับจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือก 

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป 
38 แจ้งจัดท ำป้ำยไวนิลรณรงค์ 5,690.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนคัตเตอร์อิงค์เจ็ท ร้ำนคัตเตอร์อิงค์เจ็ท  
39 แจ้งเปลี่ยนตลับหมึกงำนพัสดุ 100.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยดิจิตอลซัพพลำย  จ ำกัด ร้ำนไทยดิจิตอลซัพพลำย  จ ำกัด  
40 แจ้งซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 2,595.-บำท เฉพำะเจำะจง พิทวัสออย์ จ ำกัด พิทวัสออย์ จ ำกัด  
41 แจ้งซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ 5,510.-บำท เฉพำะเจำะจง สนอง  นำตรีชล สนอง  นำตรีชล  
42 แจ้งถ่ำยเอกสำรแผนพัฒนำท้องถิ่น 782.-บำท เฉพำะเจำะจง บ้ำนไผ่คอม&ก๊อปปี้ บ้ำนไผ่คอม&ก๊อปปี้  
43 แจ้งซ่อมแอร์กองช่ำง 3,400.-บำท เฉพำะเจำะจง วิชัยแอร์ วิชัยแอร์  



 


