
ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
วงเงินจัดซ้ือจัด

จ้ำง
วธิซ้ืีอ/จ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

เหตุผลที่ได้รับกำร
คัดเลือก

เลขที่ซ้ือ/จ้ำง วนัที่ซ้ือ/จ้ำง

1 ซ้ือวสัดุส ำนักงำน(ส ำนักปลัด)            1,960              1,960 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมบูรณ์องิค์เจท
เป็นผู้มีอำชีพขำย

โดยตรง
21/2565 4 ก.พ..65

2 ซ้ือวสัดุส ำนักงำน(ส ำนักปลัด)            1,910              1,910 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมบูรณ์องิค์เจท
เป็นผู้มีอำชีพขำย

โดยตรง
21/2565 7 ก.พ..65

3 จัดจ้ำงท ำป้ำยประชำสัมพันธ์            1,500              1,500 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมบูรณ์องิค์เจท
เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง

โดยตรง
23/2565 18 ก.พ..65

4 ซ้ือครุภณัฑ์ส ำนักงำน            4,900              4,900 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอทีดี คอมบอย
เป็นผู้มีอำชีพขำย

โดยตรง
24/2565 21 ก.พ..65

5 ซ้ือวสัดุส ำนักงำน(ส ำนักปลัด)            1,710              1,710 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมบูรณ์องิค์เจท
เป็นผู้มีอำชีพขำย

โดยตรง
25/2565 23 ก.พ..65

6
จ้ำงโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูท่ี่ 2
338,000.00 336,000.00 เฉพำะเจำะจง

บริษัทปิยะวัฒน์ซี
อำร์คอนสตรัคสชั่น

จ ำกดั

เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง
โดยตรง

1/2565 8 ก.พ.65

7
จ้ำงโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูท่ี่ 4
389,000.00 349,000.00 เฉพำะเจำะจง

บริษัทปิยะวัฒน์ซี
อำร์คอนสตรัคสชั่น

จ ำกดั

เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง
โดยตรง

2/2565 8 ก.พ.65

แบบรายงานสรุปการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน กุมภาพันธ ์พ .ศ. ๒๕๖5
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู ่อ าเภอหนองสองห้อง จังหวดัขอนแก่น 



8
จ้ำงโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูท่ี่ 9
325,000.00 325,000.00 เฉพำะเจำะจง

บริษัทปิยะวัฒน์ซี
อำร์คอนสตรัคสชั่น

จ ำกดั

เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง
โดยตรง

3/2565 8 ก.พ.65

9 ซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิง 7,520.20 7,520.20 เฉพำะเจำะจง หจก.ฉตัรเจริญบริกำร
เป็นผู้มีอำชีพขำย

โดยตรง
1/2565 28 ก.พ.65

10 ซ้ือน้ ำด่ืม 750.00 750.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโอบุญ
เป็นผู้มีอำชีพขำย

โดยตรง
2/2565 15 ก.พ..65

11 ซ้ือวสัดุส ำนักงำน            5,730              5,730 เฉพำะเจำะจง ร้ำนมัน่คงพำนิชย์
เป็นผู้มีอำชีพขำย

โดยตรง
24/2565 1 ก.พ..65

12 ซ้ือวสัก่อสร้ำง            8,350              8,350 เฉพำะเจำะจง หจก.ฉตัรเจริญบริกำร
เป็นผู้มีอำชีพขำย

โดยตรง
25/2565 7 ก.พ..65

13
ซ้ือครุภณัฑ์ส ำนักงำน(ผ้ำม่ำนทึบ

แสง/โปร่งแสง)
         17,976            17,976 เฉพำะเจำะจง

ร้ำนธนกติวัสดุกำร
พิมพ์

เป็นผู้มีอำชีพขำย
โดยตรง

26/2565 17 ก.พ..65

14 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์            1,450              1,450 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนหนุย่ไซเบอร์ 
คอมแอนด์ปร้ิน

เป็นผู้มีอำชีพขำย
โดยตรง

27/2565 17 ม.ค.65

15 ซ้ือวสัดุไฟฟ้ำ            2,945              2,945 เฉพำะเจำะจง ร้ำนธัญญลักษณ์ไลต้ิง
เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง

โดยตรง
28/2565 17 ม.ค.65



16 ซ้ือวสัดุส ำนักงำน            3,625              3,625 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนหนุย่ไซเบอร์ 
คอมแอนด์ปร้ิน

เป็นผู้มีอำชีพขำย
โดยตรง

29/2565 17 ม.ค.65

17 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์            7,250              7,250 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนหนุย่ไซเบอร์ 
คอมแอนด์ปร้ิน

เป็นผู้มีอำชีพขำย
โดยตรง

30/2565 17 ม.ค.65

18 ซ้ือวสัดุส ำนักงำน          25,000            24,900 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอทีดี คอมบอย
เป็นผู้มีอำชีพขำย

โดยตรง
30/2565 22 ก.พ..65

19 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์            7,800              7,800 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนหนุย่ไซเบอร์ 
คอมแอนด์ปร้ิน

เป็นผู้มีอำชีพขำย
โดยตรง

31/2565 22 ก.พ..65

20 ซ้ืออำหำรเสริม(นมโรงเรียน)   120,865.92     120,865.92 เฉพำะเจำะจง
บริษัทเทียนข ำแดร่ี

คอปเปอร์เรชั่น
เป็นผู้มีอำชีพขำย

โดยตรง
32/2565 22 ก.พ..65

21 ซ้ืออำหำรเสริม(นมโรงเรียน)   136,631.04     136,631.04 เฉพำะเจำะจง
บริษัทเทียนข ำแดร่ี

คอปเปอร์เรชั่น
เป็นผู้มีอำชีพขำย

โดยตรง
33/2565 22 ก.พ..65


