
ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
วงเงินจัดซ้ือจัด

จ้ำง
วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

เหตุผลท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

เลขท่ีซ้ือ/จ้ำง วันท่ีซ้ือ/จ้ำง

1 จัดซ้ือใบปัดน้ ำฝนจ ำนวน 2 อัน              280               280 เฉพำะเจำะจง ร้ำนชำติไดนำโมแอร์
เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง
โดยตรงและรำคำ

ต่ ำสุด
62/2565 6 พ.ค.65

2 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์           2,900            2,900 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุกัญญำพำณิชย์
เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง
โดยตรงและรำคำ

ต่ ำสุด
63/2565 9 พ.ค.65

3 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน(กองกำรศึกษำ)    16,195.00     16,195.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุกัญญำพำณิชย์
เป็นผู้มีอำชีพขำย
สินค้ำโดยตรงและ

รำคำต่ ำสุด
64/2565 9 พ.ค.65

4
จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุด

คอมพิวเตอร์  pc จ ำนวน 1 ชุด 
ส ำนักปลัด

        17,000          17,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนหนุ่ยไซเบอร์
เป็นผู้มีอำชีพขำย
สินค้ำโดยตรงและ

รำคำต่ ำสุด
65/2565 10 พ.ค.65

5
จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุด

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุคจ ำนวน 1 ชุด
 ส ำนักปลัด

        22,000          22,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนหนุ่ยไซเบอร์
เป็นผู้มีอำชีพขำย
สินค้ำโดยตรงและ

รำคำต่ ำสุด
66/2565 12 พ.ค.65

6
จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุด

เคร่ืองพิมพ์ จ ำนวน 1 ชุด ส ำนัก
ปลัด

          7,500            7,500 เฉพำะเจำะจง ร้ำนหนุ่ยไซเบอร์
เป็นผู้มีอำชีพขำย
สินค้ำโดยตรงและ

รำคำต่ ำสุด
67/2565 12 พ.ค.65

7 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ทำงกำรแพทย์           4,975            4,975 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุกัญญำพำณิชย์
เป็นผู้มีอำชีพขำย
สินค้ำโดยตรงและ

รำคำต่ ำสุด
68/2565 18 พ.ค.65

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

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 



8
ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ทำงกำรแพทย์

 น้ ำยำเคมีก ำจัดยุงลำย
        96,580          96,580 เฉพำะเจำะจง ร้ำนจำรุวรรณ

เป็นผู้มีอำชีพขำย
สินค้ำโดยตรงและ

รำคำต่ ำสุด
69/2565 18 พ.ค.65

9
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์หมึก 

HP12 A
13,033.00 13,033.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนหนุ่ยไซเบอร์

เป็นผู้มีอำชีพขำย
สินค้ำโดยตรงและ

รำคำต่ ำสุด
70/2565 18 พ.ค.65

10
จัดซ้ือผ้ำใบกันสำดชนิดม้วนพับ

เก็บได้
14,950.00 14,950.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุกัญญำพำณิชย์

เป็นผู้มีอำชีพขำย
สินค้ำโดยตรงและ

รำคำต่ ำสุด
71/2565 23 พ.ค.65

11 ซ้ือวัสดุส ำนักงำนส ำนักปลัด 589.00 589.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนม่ันคงพำณิชย์
เป็นผู้มีอำชีพขำย
สินค้ำโดยตรงและ

รำคำต่ ำสุด
72/2565 25 พ.ค.65

12
จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนหมึกเคร่ือง

ถ่ำยเอกสำร
          7,400            7,400 เฉพำะเจำะจง ร้ำนหนุ่ยไซเบอร์

เป็นผู้มีอำชีพขำย
สินค้ำโดยตรงและ

รำคำต่ ำสุด
73/2565 25 พ.ค.65

13
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเคร่ือง

ปร้ินสี cannon
          1,800            1,800 เฉพำะเจำะจง ร้ำนหนุ่ยไซเบอร์

เป็นผู้มีอำชีพขำย
สินค้ำโดยตรงและ

รำคำต่ ำสุด
74/2565 27 พ.ค.65

14
จัดซ้ือวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้ำพร้อม

อุปกรณ์
        39,600          39,600 เฉพำะเจำะจง

ร้ำน บี ที แล็บ 
แอนด์ คอนซัลท์

เป็นผู้มีอำชีพขำย
สินค้ำโดยตรงและ

รำคำต่ ำสุด
75/2565 31 พ.ค.65

15
จ้ำงโครงกำรซ่อมแซมถนนล ำเลียง
กำรเกษตรบ้ำนกุดหว้ำ หมู่ท่ี 9

      106,383        105,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโชคบรรยงค์
เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง
โดยตรงและรำคำ

ต่ ำสุด
2/2565 12 พ.ค.65

16
จ้ำงโครงกำรซ่อมแซมถนนล ำเลียง
กำรเกษตรบ้ำนโนนสะอำด หมู่ท่ี 6

      106,383        105,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโชคบรรยงค์
เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง
โดยตรงและรำคำ

ต่ ำสุด
3/2565 12 พ.ค.65



17
จ้ำงโครงกำรซ่อมแซมถนนล ำเลียง
กำรเกษตรบ้ำนหัวหนองแวง หมู่ท่ี

 7
      103,614        103,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโชคบรรยงค์

เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง
โดยตรงและรำคำ

ต่ ำสุด
4/2565 12 พ.ค.65

18
จ้ำงโครงกำรซ่อมแซมถนนล ำเลียง
กำรเกษตรบ้ำนดอนดู่เหนือ หมู่ท่ี 

12
      191,208        109,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโชคบรรยงค์

เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง
โดยตรงและรำคำ

ต่ ำสุด
5/2565 12 พ.ค.65

19
จ้ำงโครงกำรซ่อมแซมถนนล ำเลียง

กำรเกษตรบ้ำนดอนดู่ หมู่ท่ี 5
      106,510        105,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโชคบรรยงค์

เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง
โดยตรงและรำคำ

ต่ ำสุด
6/2565 12 พ.ค.65

20
จ้ำงโครงกำรซ่อมแซมถนนล ำเลียง
กำรเกษตรบ้ำนป่ำหวำยหมู่ท่ี 11

      106,510        106,000 เฉพำะเจำะจง
หจก.บุญยังเจิญ

ทรัพย์

เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง
โดยตรงและรำคำ

ต่ ำสุด
7/2565 17 พ.ค.65

21
จ้ำงโครงกำรซ่อมแซมถนนล ำเลียง
กำรเกษตรบ้ำนห้วยตะก่ัวหมู่ท่ี 10

      106,510        106,000 เฉพำะเจำะจง
หจก.บุญยังเจิญ

ทรัพย์

เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง
โดยตรงและรำคำ

ต่ ำสุด
8/2565 17 พ.ค.65

22
จ้ำงโครงกำรซ่อมแซมถนนล ำเลียง
กำรเกษตรบ้ำนหนองบัวลอง หมู่ท่ี

 8
      108,468        108,000 เฉพำะเจำะจง

หจก.สัญญำทรำน
สปอร์ด แอนด์ 

เซอร์วิส

เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง
โดยตรงและรำคำ

ต่ ำสุด
9/2565 18 พ.ค.65

23
จ้ำงโครงกำรขุดลอกล ำห้วยสนำม
ม้ำตอนบน บ้ำนหนองแวงยำว หมู่

ท่ี 1
      160,660        160,000 เฉพำะเจำะจง

หจก.สัญญำทรำน
สปอร์ด แอนด์ 

เซอร์วิส

เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง
โดยตรงและรำคำ

ต่ ำสุด
10/2565 18 พ.ค.65

24
จ้ำงโครงกำรซ่อมแซมถนนล ำเลียง
กำรเกษตรบ้ำนหนองไผ่น้อย หมู่ท่ี

 4
      386,099        385,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ส.เจริญกำรค้ำ

เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง
โดยตรงและรำคำ

ต่ ำสุด
11/2565 18 พ.ค.65

25
จ้ำงโครงกำรปรับปรุงหนองน้ ำ

สำธำรณประโยชน์ บ้ำนหนองแวง
ยำว หม่ีท 1

      433,429        433,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ส.เจริญกำรค้ำ
เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง
โดยตรงและรำคำ

ต่ ำสุด
12/2565 18 พ.ค.65



26
จ้ำงโครงกำรซ่อมแซมถนนล ำเลียง
กำรเกษตรบ้ำนโนนท่อนหมู่ท่ี 3

      122,367        122,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ส.เจริญกำรค้ำ
เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง
โดยตรงและรำคำ

ต่ ำสุด
13/2565 19 พ.ค.65

27
โครงกำรโรงจอดรถดับเพลิง

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนดู่
      184,000        184,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ส.เจริญกำรค้ำ

เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง
โดยตรงและรำคำ

ต่ ำสุด
8/2565 19 พ.ค.65

28
จ้ำงท ำป้ำยช่ือองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลดอนดู่
          2,940            2,940 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมบูรณ์อิงเจท

เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง
โดยตรงและรำคำ

ต่ ำสุด
35/2565 3 พ.ค.65


