
ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ
วงเงินจัดซ้ือจัด

จ้ำง
วธิซ้ืีอ/จ้ำง

ผู้ได้รับกำร
คัดเลือก

เหตุผลที่ได้รับกำร
คัดเลือก

เลขที่ซ้ือ/จ้ำง วนัที่ซ้ือ/จ้ำง

1
โครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 บ้ำนโนนท่อน หมูท่ี่ 3
         338,209         333,500 เฉพำะเจำะจง

บ.ปิยะวัฒน์ ซี
อำร์คอนสตรัคส

ชั่น

เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง
ก่อสร้ำงโดยตรง

1/2564 22 ม.ค.64

2
โครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 บ้ำนหนองไผ่น้อย หมูท่ี่ 4
         337,530         333,500 เฉพำะเจำะจง

บ.ปิยะวัฒน์ ซี
อำร์คอนสตรัคส

ชั่น

เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง
ก่อสร้ำงโดยตรง

2/2564 22 ม.ค.64

3

โครงกำรซ้ือรถบรรทุกน้ ำดับเพลิง
(รถบรรทุกดีเซล) ขนำด 6 ล้อ 6 ตัน 

ปริมำณกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 6,000 ซีซี
 หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 

170 กโิลวัตต์ จ ำนวน 1 คัน

      2,500,000       2,495,542

ประกวด
รำคำ

อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

บ. ที.พี.แอล 
ธำนีเอน็จเินียร่ิง

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตำมเง่ือนไข

1/2564 19 ม.ค.64

4
จำ้งเช่ำพื้นที่บริกำรอนิเตอร์เนต จด

ทะเบียนโดเมนเนมส ำรองขอ้มูลใน sever
           20,000              8,000 เฉพำะเจำะจง

บ.ไทม์มีเดียเว็บ
ดีไซน์ จ ำกดั

เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง
โดยตรง

8/2564 6 ม.ค.64

5 ซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์กำรแพทย์             7,410            7,410 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนศรี

ประเสริฐ
พำณิชย์

เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ
โดยตรง

12/2564 4 ม.ค.64

6 ซ้ือวสัดุส ำนักงำน (กองคลัง)           14,819          14,819 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนศรี

ประเสริฐ
พำณิชย์

เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ
โดยตรง

13/2564 5 ม.ค.64

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



7
ซ้ือกระจกมองข้ำงรถยนต์ส่วนกลำง

ทะเบียน กน 6394
            2,151            2,151 เฉพำะเจำะจง

บริษัทโค้วยู่ฮะ
มอเตอร์ จ ำกัด

เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ
โดยตรง

14/2564 6 ม.ค.64

8 ซ้ือวสัดุส ำนักงำน (ส ำนักปลัด)             1,320            1,320 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนศรี

ประเสริฐ
พำณิชย์

เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ
โดยตรง

15/2564 6 ม.ค.64

9 ซ้ือวสัดุไฟฟ้ำและวทิยุ (กองช่ำง)             5,580            5,580 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนภมูิกำร

ไฟฟ้ำ
เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ

โดยตรง
16/2564 13 ม.ค.64

10 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์(ส ำนักปลัด)           14,950          14,950 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนหนุ่ยไซ
เบอร์คอม
แอนด์ปร้ิน

เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ
โดยตรง

17/2564 18 ม.ค.64

11
ซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์กำรแพทย์(ส ำนัก

ปลัด)
          12,550          12,550 เฉพำะเจำะจง

ร้ำนศรี
ประเสริฐ
พำณิชย์

เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ
โดยตรง

18/2564 18 ม.ค.64

12 ซ้ือวสัดุส ำนักงำน (กองกำรศึกษำ)             7,687            7,687 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนศรี

ประเสริฐ
พำณิชย์

เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ
โดยตรง

19/2564 18 ม.ค.64

13
ซ้ือครุภณัฑ์ทำงกำรศึกษำโครงกำร

พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วย
เทคโนโลยีสำรสนเทศ DLTV

          30,700          30,700 เฉพำะเจำะจง
บริษัทกรีนวริ
นทร์อินเตอร์
กรุ๊ป จ ำกัด

เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ
โดยตรง

20/2564 21 ม.ค.64



14
ซ้ือครุภณัฑ์ส ำนักงำน ตู้เก็บเอกสำร

บำนเล่ือนกระจก(ส ำนักปลัด)
            4,500            4,500 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพำเจริญ

เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ
โดยตรง

21/2564 25 ม.ค.64

15
ซ้ือครุภณัฑ์ส ำนักงำน ตู้กระจกบำน

เล่ือนกระจก(กองกำรศึกษำ)
            9,000            9,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพำเจริญ

เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ
โดยตรง

25/2564 25 ม.ค.64

16
ซ้ือครุภณัฑ์ส ำนักงำน พัดลมติดพนัง

ขนำด 18 นิ้ว
     22,750.00     22,750.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพำเจริญ

เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ
โดยตรง

26/2564 28 ม.ค.64

17
ซ้ืออำกำรเสริม (นม) พลำสเจอร์ไรส์ 
รสจืดชนิดถุงประจ ำเดือนกุมภำพันธ ์

64
     80,894.52     80,894.52 เฉพำะเจำะจง

องค์กำร
ส่งเสริมกิจกำร

โคนมแห่ง
ประเทศไทย 

(อ.ส.ค.)

เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ
โดยตรง

27/2564 29 ม.ค.64


