
ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีกำรซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เหตุผลท่ีคัดเลือก

1 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,400.00         เฉพาะเจาะจง นางดาว เพ็ชรตะก่ัว นางดาว เพ็ชรตะก่ัว 5,400            เป็นผู้มีคุณสมบัติ
บันทึกตกลงซ้ือขาย 77/2565 5,400 บาท ตรงตามเง่ือนไขท่ี
ลงวันท่ี 2 พ.ค.  2565 ก าหนด

2 จ้างเหมาผู้น าออกก าลังกาย 1,000.00         เฉพาะเจาะจง หนุ่ยไซเบอร์คอมแอนด์ปร้ิน หนุ่ยไซเบอร์คอมแอนด์ปร้ิน 1,000            เป็นผู้มีคุณสมบัติ
บันทึกตกลงจ้าง 77/2565 1,000 บาท ตรงตามเง่ือนไขท่ี
ลงวันท่ี 3 พ.ค.  2565 ก าหนด

3 ซ้ือวัสดุอุปโภคบริโภค 15,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านพีทูเอ็มพาณิชย์ ร้านพีทูเอ็มพาณิชย์ 15,000          เป็นผู้มีคุณสมบัติ
บันทึกตกลงซ้ือขาย 78/2565 15,000 บาท ตรงตามเง่ือนไขท่ี
ลงวันท่ี 17 พ.ค.  2565 ก าหนด

4 ซ้ือวัสดุการจัดการจราจร 7,410.00         เฉพาะเจาะจง หจก. ฉัตรชัยเจริญ หจก. ฉัตรชัยเจริญ 7,410            เป็นผู้มีคุณสมบัติ
บันทึกตกลงซ้ือขาย 79/2565 7,410 บาท ตรงตามเง่ือนไขท่ี
ลงวันท่ี 17 พ.ค.  2565 ก าหนด

5 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,590.00         เฉพาะเจาะจง ศรีประเสริฐพาณิชย์ ศรีประเสริฐพาณิชย์ 2,590            เป็นผู้มีคุณสมบัติ
บันทึกตกลงซ้ือขาย 80/2565 2,590 บาท ตรงตามเง่ือนไขท่ี
ลงวันท่ี 17 พ.ค.  2565 ก าหนด

6 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 12,663.00       เฉพาะเจาะจง หจก. ฉัตรชัยเจริญ หจก. ฉัตรชัยเจริญ 12,663          เป็นผู้มีคุณสมบัติ
บันทึกตกลงซ้ือขาย 81/2565 12,663 บาท ตรงตามเง่ือนไขท่ี
ลงวันท่ี 18 พ.ค.  2565 ก าหนด

รำยช่ือผู้ได้รับ
กำรคัดเลือกและรำคำ

เทศบำลต ำบลหนองสองห้อง   อ ำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
วันท่ี  1  - 31  พฤษภำคม  2565

                                                    สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม  2565                                                                



7 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,920.00         เฉพาะเจาะจง หจก. ฉัตรชัยเจริญ หจก. ฉัตรชัยเจริญ 3,920            เป็นผู้มีคุณสมบัติ
บันทึกตกลงซ้ือขาย 82/2565 3,920 บาท ตรงตามเง่ือนไขท่ี
ลงวันท่ี 19 พ.ค.  2565 ก าหนด

8 ซ้ือวัสดุการเกษตร 12,480.00       เฉพาะเจาะจง ร้านโค้วซินเฮง ร้านโค้วซินเฮง 12,480          เป็นผู้มีคุณสมบัติ
บันทึกตกลงซ้ือขาย 83/2565 12,480 บาท ตรงตามเง่ือนไขท่ี
ลงวันท่ี 19 พ.ค.  2565 ก าหนด

9 ซ้ือวัสดุการเกษตร 8,450.00         เฉพาะเจาะจง ร้านแมกไม้ ร้านแมกไม้ 8,450            เป็นผู้มีคุณสมบัติ
บันทึกตกลงซ้ือขาย 84/2565 8,450 บาท ตรงตามเง่ือนไขท่ี
ลงวันท่ี 19 พ.ค.  2565 ก าหนด

10 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 51,065.00       เฉพาะเจาะจง หจก. ฉัตรชัยเจริญ หจก. ฉัตรชัยเจริญ 51,065          เป็นผู้มีคุณสมบัติ
บันทึกตกลงซ้ือขาย 85/2565 51,065 บาท ตรงตามเง่ือนไขท่ี
ลงวันท่ี 19 พ.ค.  2565 ก าหนด

11 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ 1,000.00         เฉพาะเจาะจง หนุ่ยไซเบอร์คอมแอนด์ปร้ิน หนุ่ยไซเบอร์คอมแอนด์ปร้ิน 1,000            เป็นผู้มีคุณสมบัติ
บันทึกตกลงจ้าง 78/2565 1,000 บาท ตรงตามเง่ือนไขท่ี
ลงวันท่ี 19 พ.ค.  2565 ก าหนด

12 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ 5,150.00         เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาดี ร้านปัญญาดี 5,150            เป็นผู้มีคุณสมบัติ
บันทึกตกลงจ้าง 79/2565 5,150 บาท ตรงตามเง่ือนไขท่ี
ลงวันท่ี 19 พ.ค.  2565 ก าหนด

13 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ 18,250.00       เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาดี ร้านปัญญาดี 18,250          เป็นผู้มีคุณสมบัติ
บันทึกตกลงจ้าง 80/2565 18,250 บาท ตรงตามเง่ือนไขท่ี
ลงวันท่ี 19 พ.ค.  2565 ก าหนด



14 ซ่อมรถ ตค 747 ขก. 29,120.00       เฉพาะเจาะจง ธนพลการยาง ธนพลการยาง 29,120          เป็นผู้มีคุณสมบัติ
บันทึกตกลงจ้าง 81/2565 29,120 บาท ตรงตามเง่ือนไขท่ี
ลงวันท่ี 19 พ.ค.  2565 ก าหนด

15 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ 400.00            เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาดี ร้านปัญญาดี 400              เป็นผู้มีคุณสมบัติ
บันทึกตกลงจ้าง 82/2565 400 บาท ตรงตามเง่ือนไขท่ี
ลงวันท่ี 20 พ.ค.  2565 ก าหนด

16
ซ่อมรถเครนกระเช้าไฟฟ้า ทบ.
83-0616ขก. 3,800.00         เฉพาะเจาะจง หนุ่ยไซเบอร์คอมแอนด์ปร้ิน หนุ่ยไซเบอร์คอมแอนด์ปร้ิน 3,800            เป็นผู้มีคุณสมบัติ
บันทึกตกลงจ้าง 81/2565 3,800 บาท ตรงตามเง่ือนไขท่ี
ลงวันท่ี 19 พ.ค.  2565 ก าหนด

17 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,943.00         เฉพาะเจาะจง ร้านม่ันคงพานิชย์ ร้านม่ันคงพานิชย์ 3,943            เป็นผู้มีคุณสมบัติ
บันทึกตกลงซ้ือขาย 86/2565 3,943 บาท ตรงตามเง่ือนไขท่ี
ลงวันท่ี 20 พ.ค.  2565 ก าหนด

18 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,150.00         เฉพาะเจาะจง เคพีดอทคอม เคพีดอทคอม 3,150            เป็นผู้มีคุณสมบัติ
บันทึกตกลงซ้ือขาย 87/2565 3,150 บาท ตรงตามเง่ือนไขท่ี
ลงวันท่ี 20 พ.ค.  2565 ก าหนด

19 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 13,866.00       เฉพาะเจาะจง ธนกิตวัสดุการพิมพ์ ธนกิตวัสดุการพิมพ์ 13,866          เป็นผู้มีคุณสมบัติ
บันทึกตกลงซ้ือขาย 88/2565 13,866 บาท ตรงตามเง่ือนไขท่ี
ลงวันท่ี 24 พ.ค.  2565 ก าหนด

20
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏัติงานขุด
ลอก 5,000.00         เฉพาะเจาะจง บ๊ิกบอสทรัพย์เพ่ิมพูน บ๊ิกบอสทรัพย์เพ่ิมพูน 5,000            เป็นผู้มีคุณสมบัติ
บันทึกตกลงจ้าง 84/2565 5,000 บาท ตรงตามเง่ือนไขท่ี
ลงวันท่ี 24 พ.ค.  2565 ก าหนด



21 จ้างซ่อมรถดับเพลิง 83-0742 ขก. 3,700.00         เฉพาะเจาะจง หนุ่ยไซเบอร์คอมแอนด์ปร้ิน หนุ่ยไซเบอร์คอมแอนด์ปร้ิน 3,700            เป็นผู้มีคุณสมบัติ
บันทึกตกลงจ้าง 85/2565 3,700 บาท ตรงตามเง่ือนไขท่ี
ลงวันท่ี 25 พ.ค.  2565 ก าหนด

22 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 7,500.00         เฉพาะเจาะจง ศรีประเสริฐพาณิชย์ ศรีประเสริฐพาณิชย์ 7,500            เป็นผู้มีคุณสมบัติ
บันทึกตกลงซ้ือขาย 89/2565 7,500 บาท ตรงตามเง่ือนไขท่ี
ลงวันท่ี 25 พ.ค.  2565 ก าหนด

23 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 5,840.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ส. อิเล็กทรอนิกส์ ร้าน ส. อิเล็กทรอนิกส์ 5,840            เป็นผู้มีคุณสมบัติ
บันทึกตกลงซ้ือขาย 90/2565 5,840 บาท ตรงตามเง่ือนไขท่ี
ลงวันท่ี 25 พ.ค.  2565 ก าหนด

24 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 5,600.00         เฉพาะเจาะจง ศรีประเสริฐพาณิชย์ ศรีประเสริฐพาณิชย์ 5,600            เป็นผู้มีคุณสมบัติ
บันทึกตกลงซ้ือขาย 91/2565 5,600 บาท ตรงตามเง่ือนไขท่ี
ลงวันท่ี 26 พ.ค.  2565 ก าหนด

25 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 29,990.00       เฉพาะเจาะจง ศรีประเสริฐพาณิชย์ ศรีประเสริฐพาณิชย์ 29,990          เป็นผู้มีคุณสมบัติ
บันทึกตกลงซ้ือขาย 92/2565 29,990 บาท ตรงตามเง่ือนไขท่ี
ลงวันท่ี 27 พ.ค.  2565 ก าหนด

26 ซ่อมรถบรรทุกขยะ 83-9423 2,250.00         เฉพาะเจาะจง ช่างตุ๊กตา หนองสองห้อง ช่างตุ๊กตา หนองสองห้อง 2,250            เป็นผู้มีคุณสมบัติ
บันทึกตกลงจ้าง 86/2565 2,250 บาท ตรงตามเง่ือนไขท่ี
ลงวันท่ี 27 พ.ค.  2565 ก าหนด

27 ซ่อมรถบรรทุกขยะ 83-9422 1,800.00         เฉพาะเจาะจง ช่างตุ๊กตา หนองสองห้อง ช่างตุ๊กตา หนองสองห้อง 1,800            เป็นผู้มีคุณสมบัติ
บันทึกตกลงจ้าง 87/2565 1,800 บาท ตรงตามเง่ือนไขท่ี
ลงวันท่ี 27 พ.ค.  2565 ก าหนด



28 ซ่อมรถบรรทุกขยะ 83-8836 3,100.00         เฉพาะเจาะจง ช่างตุ๊กตา หนองสองห้อง ช่างตุ๊กตา หนองสองห้อง 3,100            เป็นผู้มีคุณสมบัติ
บันทึกตกลงจ้าง 88/2565 3,100 บาท ตรงตามเง่ือนไขท่ี
ลงวันท่ี 27 พ.ค.  2565 ก าหนด

29 ซ้ือวัสดุส านักงาน 11,700.00       เฉพาะเจาะจง ร้านพีทูเอ็มพาณิชย์ ร้านพีทูเอ็มพาณิชย์ 11,700          เป็นผู้มีคุณสมบัติ
บันทึกตกลงซ้ือขาย 93/2565 11,700 บาท ตรงตามเง่ือนไขท่ี
ลงวันท่ี 30 พ.ค.  2565 ก าหนด

30
ซ้ือวัสดุธงญ่ีปุ่น 60,400.00       เฉพาะเจาะจง

หจก.ซัพเพาเวอร์ แอนด์ 
คอนสตรัคช่ัน

หจก.ซัพเพาเวอร์ แอนด์ 
คอนสตรัคช่ัน

60,400          
เป็นผู้มีคุณสมบัติ

บันทึกตกลงซ้ือขาย 94/2565 60,400 บาท ตรงตามเง่ือนไขท่ี
ลงวันท่ี 31 พ.ค.  2565 ก าหนด

31 จ้างเหมาผู้น าออกก าลังกายเดือน
 มิ.ย. 65

6,000.00         เฉพาะเจาะจง นายณัฐพัชร ภัทรบัวพุฒ นายณัฐพัชร ภัทรบัวพุฒ 6,000            
เป็นผู้มีคุณสมบัติ

บันทึกตกลงจ้าง 89/2565 6,000 บาท ตรงตามเง่ือนไขท่ี
ลงวันท่ี 31 พ.ค.  2565 ก าหนด

32
จ้างเหมาผู้น าออกก าลังกายเดือน
 มิ.ย. 65 5,400.00         เฉพาะเจาะจง หนุ่ยไซเบอร์คอมแอนด์ปร้ิน หนุ่ยไซเบอร์คอมแอนด์ปร้ิน 5,400            เป็นผู้มีคุณสมบัติ
บันทึกตกลงจ้าง 90/2565 5,400 บาท ตรงตามเง่ือนไขท่ี
ลงวันท่ี 31 พ.ค.  2565 ก าหนด

หมำยเหตุ  ให้รายงานแยกเป็นรายเดือน หากในรอบเดือนใดไม่มีการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างก็ขอให้รายงานตามแบบด้วย


