
ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ
วงเงินจัดซ้ือจัด

จ้ำง
วธิซ้ืีอ/จ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

เหตุผลที่ได้รับกำร
คัดเลือก

เลขที่ซ้ือ/จ้ำง วนัที่ซ้ือ/จ้ำง

1
จำ้งเหมำท ำป้ำยประชำสัมพันธ์กำรทิ้ง
ขยะ จ ำนวน 2 แผ่น  ขนำด 1.2*2.4 

เมตร
             1,000              1,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมบูรณ์ องิเจท็

เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง
โดยตรง

24/2564 5 พ.ค.64

2
จำ้งเหมำบริกำรฉดีวัคซีนโครงกำรสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัข

บ้ำประจ ำปี 2564
           10,800            10,800 เฉพำะเจำะจง

นำยศิริชัย สวำย
น้อย

เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง
โดยตรง

25/2564 17 พ.ค.64

3 ซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์กำรแพทย์ 17,500.00    17,500.00    เฉพำะเจำะจง
ร้ำนศรีประเสริฐ

พำณิชย์
เป็นผู้มีอำชีพขำย

พัสดุโดยตรง
49/2564 5 พ.ค.64

4 ซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์กำรแพทย์ 39,730.00    39,730.00    เฉพำะเจำะจง
ร้ำนศรีประเสริฐ

พำณิชย์
เป็นผู้มีอำชีพขำย

พัสดุโดยตรง
50/2564 6 พ.ค.64

5 ซ้ือวสัดุส ำนักงำน 12,020         12,020         เฉพำะเจำะจง
ร้ำนศรีประเสริฐ

พำณิชย์
เป็นผู้มีอำชีพขำย

พัสดุโดยตรง
51/2564 6 พ.ค.64

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



6 ซ้ือวสัดุส ำนักงำน 9,555           9,555           เฉพำะเจำะจง
ร้ำนศรีประเสริฐ

พำณิชย์
เป็นผู้มีอำชีพขำย

พัสดุโดยตรง
52/2564 11 พ.ค.64

7
ซ้ือวสัดุส ำนักงำนชุดเคร่ืองถ่ำย

เอกสำร
             9,000              9,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนหนุย่ไซเบอร์

เป็นผู้มีอำชีพขำย
พัสดุโดยตรง

53/2564 11 พ.ค.64

8 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์หมึกปร้ินเตอร์              7,250              7,250 เฉพำะเจำะจง ร้ำนหนุย่ไซเบอร์
เป็นผู้มีอำชีพขำย

พัสดุโดยตรง
54/2564 11 พ.ค.64

9 ซ้ือวัคซีนโครงกำรป้องกนัโรคพิษสุนัขบ้ำ            36,000            36,000 เฉพำะเจำะจง
บ.ีที.แล็บ แอนด์

คอนซัลท์
เป็นผู้มีอำชีพขำย

พัสดุโดยตรง
55/2564 12 พ.ค.64

10 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์หมึกปร้ินเตอร์            11,600            11,600 เฉพำะเจำะจง ร้ำนหนุย่ไซเบอร์
เป็นผู้มีอำชีพขำย

พัสดุโดยตรง
56/2564 12 พ.ค.64



11
ซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์กำรแพทย์
โครงกำรป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ

             2,620              2,620 เฉพำะเจำะจง
บ.ีที.แล็บ แอนด์

คอนซัลท์
เป็นผู้มีอำชีพขำย

พัสดุโดยตรง
57/2564 14 พ.ค.64

12
ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงเพื่อด ำเนินกำรระงับ

กำรแพร่ระบำดโรคไข้เลือดออก
               982                982 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ส. เจริญทรัพย์

เป็นผู้มีอำชีพขำย
พัสดุโดยตรง

58/2564 14 พ.ค.64

13 ซ้อวสัดุไฟฟ้ำ            13,820            13,820 เฉพำะเจำะจง ร้ำนภูมิกำรไฟฟ้ำ
เป็นผู้มีอำชีพขำย

พัสดุโดยตรง
59/2564 19 พ.ค.64

14
ซ้ืออำหำรเสริม(นม)โรงเรียนตำม

โครงกำรเยียวยำเกษตรกรผู้เล้ียงโคนม
        113,736         113,736 เฉพำะเจำะจง

บริษัทคันทร่ีเฟรช
แดร่ี จ ำกดั

เป็นผู้มีอำชีพขำย
พัสดุโดยตรง

60/2564 20 พ.ค.64

15
ซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 เคร่ือง

           34,000            34,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนหนุย่ไซเบอร์
เป็นผู้มีอำชีพขำย

พัสดุโดยตรง
61/2564 20 พ.ค.64



16
ซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 เคร่ือง

           17,000            17,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนหนุย่ไซเบอร์
เป็นผู้มีอำชีพขำย

พัสดุโดยตรง
62/2564 20 พ.ค.64

17
ซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์เคร่ืองปร้ิน

เตอร์ จ ำนวน 2 เคร่ือง
             5,200              5,200 เฉพำะเจำะจง ร้ำนหนุย่ไซเบอร์

เป็นผู้มีอำชีพขำย
พัสดุโดยตรง

63/2564 20 พ.ค.64

18
จ้ำงโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บ้ำนดอนดู่เหนือ หมูท่ี่12
        338,000         337,500 เฉพำะเจำะจง

บริษัทปิยะวัฒน์ ซี
อำร์คอนสตรัคขั่น 

จ ำกดั

เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง
โดยตรง

5/2564 5 พ.ค.64

19
จ้ำงโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บ้ำนหนองแวงยำว หมูท่ี่1
        329,000         328,000 เฉพำะเจำะจง

บริษัทปิยะวัฒน์ ซี
อำร์คอนสตรัคขั่น 

จ ำกดั

เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง
โดยตรง

6/2564 5 พ.ค.64

20
จ้ำงโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้ำนห้วยตะกั่ว หมูท่ี่10

        333,000         330,000 เฉพำะเจำะจง
ร้ำน ฟ. แฟรง

พำณิชย์
เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง

โดยตรง
7/2564 19 พ.ค.64


