
ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
วงเงินจัดซ้ือจัด

จ้ำง
วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

เหตุผลท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

เลขท่ีซ้ือ/จ้ำง วันท่ีซ้ือ/จ้ำง

1 จัดจ้ำงท ำป้ำยประชำสัมพันธ์              880               880 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมบูรณ์อิงค์เจท
เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง
โดยตรงและรำคำ

ต่ ำสุด
29/2565 9 เม.ย.65

2 ซ่อมบ ำรุงรักษำรถยนต์ส่วนกลำง           5,000            5,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนพลกำรยำง
เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง
โดยตรงและรำคำ

ต่ ำสุด
30/2565 11 เม.ย.65

3
จ้ำงซ่อมบ ำรุงรักษำรถยนต์

ส่วนกลำงหมำยเลขทะเบียน กน
6394 ขอนแก่น

     4,164.98       4,164.98 เฉพำะเจำะจง
บริอีซูซุคอนเน็ค 
ขอนแก่น จ ำกัด 

สำขำพล

เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง
โดยตรงและรำคำ

ต่ ำสุด
31/2565 21 เม.ย.65

4
จ้ำงซ่อมบ ำรุงรักษำรถจักยำนยนต์

 คษฉ36 ขอนแก่น
          1,550            1,550 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนำยจันทมนตรี

เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง
โดยตรงและรำคำ

ต่ ำสุด
32/2565 26 เม.ย.65

5
จ้ำงเหมำบริกำรเข้ำเล่มและถ่ำย

เอกสำร
          5,075            5,075 เฉพำะเจำะจง ร้ำนวงธำดำซีล็อค

เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง
โดยตรงและรำคำ

ต่ ำสุด
33/2565 26 เม.ย.65

6
จ้ำงซ่อมบ ำรุงรักษำรถยนต์

ส่วนกลำงหมำยเลขทะเบียน กน
6394 ขอนแก่น

          9,450            9,450 เฉพำะเจำะจง ร้ำนชำติไดนำโมแอร์
เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง
โดยตรงและรำคำ

ต่ ำสุด
34/2565 29 เม.ย.65

7
จ้ำงโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กบ้ำนดอนดู่ หมู่ท่ี 5
328,764.00 328,000.00 เฉพำะเจำะจง

บริษัทปิยะวัฒน์ซี
อำร์คอนสตรัคสช่ัน

 จ ำกัด

เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง
โดยตรงและรำคำ

ต่ ำสุด
6/2565 4 เม.ย.65

                                      แบบรายงานสรุปการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือน เมษายน พ .ศ. ๒๕๖5                      แบบ สขร.1

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 



8
จ้ำงโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กบ้ำนดอนดู่ หมู่ท่ี 5
325,769.00 325,000.00 เฉพำะเจำะจง

บริษัทปิยะวัฒน์ซี
อำร์คอนสตรัคสช่ัน

 จ ำกัด

เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง
โดยตรงและรำคำ

ต่ ำสุด
7/2565 4 เม.ย.65

9 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 5,065.00 5,065.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุกัญญำพำณิชย์
เป็นผู้มีอำชีพขำย
สินค้ำโดยตรงและ

รำคำต่ ำสุด
54/2565 7 เมม.ย.65

10 จัดซ้ือน้ ำด่ืมบริกำรประชำชน 5,780.00 5,780.00 เฉพำะเจำะจง นำงค ำตัน แสงเทพ
เป็นผู้มีอำชีพขำย
สินค้ำโดยตรงและ

รำคำต่ ำสุด
54/2565 8 เมม.ย.65

11 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 8,128.00 8,128.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุกัญญำพำณิชย์
เป็นผู้มีอำชีพขำย
สินค้ำโดยตรงและ

รำคำต่ ำสุด
55/2565 18 เม.ย.65

12
ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำนชุดรับแขก

ส ำหรับห้องนำยก
          7,900            7,800 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุกัญญำพำณิชย์

เป็นผู้มีอำชีพขำย
สินค้ำโดยตรงและ

รำคำต่ ำสุด
56/2565 22 เม.ย.65

13
ซ้ือครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัวเคร่ือง

ท ำน้ ำร้อน-น้ ำเย็น
          6,500            6,500 เฉพำะเจำะจง

บริษัทเบสท์เทคโอ
เอ จ ำกัด

เป็นผู้มีอำชีพขำย
สินค้ำโดยตรง

57/2565 22 เม.ย.65

14
ซ้ือครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัวเคร่ือง

อ่ำงซิงค์ล้ำงจำน
          8,000            8,000 เฉพำะเจำะจง

บริษัทเบสท์เทคโอ
เอ จ ำกัด

เป็นผู้มีอำชีพขำย
สินค้ำโดยตรงและ

รำคำต่ ำสุด
58/2565 22 เม.ย.65

15
ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำนโต๊ะพับขนำด

 183*60*75 cm.
        15,000          15,000 เฉพำะเจำะจง

บริษัทเบสท์เทคโอ
เอ จ ำกัด

เป็นผู้มีอำชีพขำย
สินค้ำโดยตรงและ

รำคำต่ ำสุด
59/2565 22 เม.ย.65

16
ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำนเก้ำอ้ี

ผู้บริหำรปรับระดับสูงต่ ำ/ตู้เก็บ
เอกสำร 2 บำนเปิดจ ำนวน 2 หลัง

        14,900          14,900 เฉพำะเจำะจง
บริษัทเบสท์เทคโอ

เอ จ ำกัด

เป็นผู้มีอำชีพขำย
สินค้ำโดยตรงและ

รำคำต่ ำสุด
60/2565 22 เม.ย.65



17
ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำนตู้เก็บเอกสำร

แบบ 2 บำนเปิด
        11,400          11,400 เฉพำะเจำะจง

บริษัทเบสท์เทคโอ
เอ จ ำกัด

เป็นผู้มีอำชีพขำย
สินค้ำโดยตรงและ

รำคำต่ ำสุด
61/2565 22 เม.ย.65

18
ซ้ือใบปัดน้ ำฝนรถยนต์ส่วนกลำง
หมำยเลขทะเบียน กน6394 

ขอนแก่น
             280               280 เฉพำะเจำะจง ร้ำนชำติไดนำโมแอร์

เป็นผู้มีอำชีพขำย
สินค้ำโดยตรงและ

รำคำต่ ำสุด
62/2565 22 เม.ย.65


