
ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
วงเงินจัดซ้ือจัด

จ้ำง
วธิซ้ืีอ/จ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

เหตุผลที่ได้รับกำร
คัดเลือก

เลขที่ซ้ือ/จ้ำง วนัที่ซ้ือ/จ้ำง

1
จำ้งโครงกำรกอ่สร้ำงถนนล ำเลียง
กำรเกษตรบ้ำนกดุหว้ำ  หมูท่ี่ 9

       209,000         207,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโชคบรรยงค์
เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง

โดยตรง
9/2564 22 ก.ค.64

2
จำ้งโครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กบ้ำนหนองแสง หมูท่ี่ 2
       352,000         348,000 เฉพำะเจำะจง

บริษัทปิยะวัฒน์ซีอำร์
 คอนสตรัคสขั่นจ ำกดั

เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง
โดยตรง

9/2564 14 ก.ค.64

3
จำ้งโครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กบ้ำนกดุหว้ำ หมูท่ี่ 9
       325,000         322,000 เฉพำะเจำะจง

บริษัทปิยะวัฒน์ซีอำร์
 คอนสตรัคสขั่นจ ำกดั

เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง
โดยตรง

10/2564 14 ก.ค.64

4
จ้ำงซ่อมบ ำรุงรักษำรถยนต์ส่วนกลำง
(รถกู้ชีพ-กู้ภยั) จ ำนวน 2 รำยกำร

4,250          4,250           เฉพำะเจำะจง ร้ำนชำติไดนำโม
เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง

โดยตรง
31/2564 1 ก.ค.64

5
จ้ำงเหมำบริกำรฉีดพ่นยุงโครงกำร
รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

ประจ ำปี 2564
3,600          3,600           เฉพำะเจำะจง นำยโน ส่ิวไธสง

เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง
โดยตรง

32/2564 1 ก.ค.64

แบบรายงานสรุปการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน กรกฎาคม พ .ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู ่อ าเภอหนองสองห้อง จังหวดัขอนแก่น 



6
จ้ำงเหมำบริกำรฉีดพ่นยุงโครงกำร
รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

ประจ ำปี 2564
3,600          3,600           เฉพำะเจำะจง นำยส ำลี เลียบไธสง

เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง
โดยตรง

33/2564 1 ก.ค.64

7
จ้ำงเหมำบริกำรฉีดพ่นยุงโครงกำร
รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

ประจ ำปี 2564
3,600          3,600           เฉพำะเจำะจง นำยสังวำลย ์ศรีขอน

เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง
โดยตรง

34/2564 1 ก.ค.64

8
จ้ำงซ่อมบ ำรุงรักษำรถยนต์ส่วนกลำง

หมำยเลขทะเบียน กน6394 
ขอนแก่น

      1,633.36         1,633.36 เฉพำะเจำะจง
บริษัทอซูีซุคอนเน็ค 

ขอนแกน่จ ำกดั
เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง

โดยตรง
35/2564 13 ก.ค.64

9
จำ้งเหมำบริกำรซ่อมบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ รหัส 
416-62-0058

              900                900 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนหนุย่ไซเบอร์ 
คอมแอนด์ปร้ิน

เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง
โดยตรง

36/2564 21 ก.ค.64

10
ซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงเพื่อด ำเนิน
โครงกำรควบคุมป้องกันโรค

ไข้เลือดออก ป2ี564
         19,984            19,984 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงทองบริกำร

เป็นผู้มีอำชีพรับขำย
พัสดุโดยตรง

74/2564 1 ก.ค.64

11 จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน(ส ำนักปลัด)          18,761            18,761 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนศรีประเสริฐ

พำณิชย์
เป็นผู้มีอำชีพรับขำย

พัสดุโดยตรง
75/2564 12 ก.ค.64

12 จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน(กองคลัง)            1,925              1,925 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนศรีประเสริฐ

พำณิชย์
เป็นผู้มีอำชีพรับขำย

พัสดุโดยตรง
76/2564 12 ก.ค.64



13 จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน(กองช่ำง)            6,192              6,192 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนศรีประเสริฐ

พำณิชย์
เป็นผู้มีอำชีพรับขำย

พัสดุโดยตรง
77/2564 12 ก.ค.64

14
จัดซ้ือครุภณัฑ์ก่อสร้ำง สวำ่น

กระแทก จ ำนวน 1 เคร่ือง (กองช่ำง)
           2,700              2,700 เฉพำะเจำะจง

ร้ำนศรีประเสริฐ
พำณิชย์

เป็นผู้มีอำชีพรับขำย
พัสดุโดยตรง

78/2564 16 ก.ค.64

15
จัดซ้ือครุภณัฑ์ส ำรวจ ไม้สต้ำฟอลูมิ

เนียม จ ำนวน 2 ชิ้น (กองช่ำง)
           5,000              5,000 เฉพำะเจำะจง

ร้ำนศรีประเสริฐ
พำณิชย์

เป็นผู้มีอำชีพรับขำย
พัสดุโดยตรง

79/2564 16 ก.ค.64

16
ซ้ือวสัดุส ำนักงำนหมึกเคร่ืองถ่ำย

เอกสำร
           3,700              3,700 เฉพำะเจำะจง

ร้ำนหนุย่ไซเบอร์ 
คอมแอนด์ปร้ิน

เป็นผู้มีอำชีพรับขำย
พัสดุโดยตรง

81/2564 16 ก.ค.64

17
ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ หมึกปร้ินเตอร์

จ ำนวน 4 กล่อง
           5,800              5,800 เฉพำะเจำะจง

ร้ำนหนุย่ไซเบอร์ 
คอมแอนด์ปร้ิน

เป็นผู้มีอำชีพรับขำย
พัสดุโดยตรง

82/2564 20 ก.ค.64

18 ซ้ือวสัดุไฟฟ้ำและวทิยุ          34,040            34,040 เฉพำะเจำะจง ร้ำนธัญลักษณ์ไลท์ต้ิง
เป็นผู้มีอำชีพรับขำย

พัสดุโดยตรง
83/2564 23 ก.ค.64

19
ซ้ือครุภณัฑ์ส ำรวจกล้องระดับขนำด
ก ำลังขยำย 24 เท่ำ จ ำนวน 1 ตัว

         20,200            20,200 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ฟ.แฟรงพำณิชย์
เป็นผู้มีอำชีพรับขำย

พัสดุโดยตรง
84/2564 23 ก.ค.64

20 ซ้ืออำหำรเสริม(นม)โรงเรียน        110,356         110,356 เฉพำะเจำะจง
บริษัทเทียนข ำ แดร่ี

คอปเปอร์เรชั่น จ ำกดั
เป็นผู้มีอำชีพรับขำย

พัสดุโดยตรง
85/2564 30 ก.ค.64


