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                                                                                      ประจ าเดือนกุมภาพันธ์  2564                                                  
                                                                 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  อ าเภอพยุห์  จังหวัดศรีสะเกษ 
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ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงิน 
ที่จะซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ 
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ปรับปรุง
ซ่อมแซมตามโครงการปรับสภาพ 
แวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวก
ของผู้สูงอายุฯ  จ านวน 10 รายการ 

20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคนรเทพเจรญิ-
พาณิชย ์

-ร้านโชคนรเทพเจริญ-
พาณิชย ์
-ราคา  2,000  บาท 

ราคาต่ าสุดและเป็นผู้มีอาชีพ
ท างานประเภทดังกล่าว 

3/2564   
ลว. 3 ก.พ. 2564 

2 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน 2 
รายการ 

51,000 51,000 เฉพาะเจาะจง ร้านดับเพลิงราชสมีา
แอนด์เซฟตี้ชัวร์ สาขา 
ศรีสะเกษ 

-ร้านดับเพลิงราชสีมาแอนด์
เซฟตี้ชัวร์ สาขาศรีสะเกษ 
-ราคา  51,000  บาท 

ราคาต่ าสุดและเป็นผู้มีอาชีพ
ท างานประเภทดังกล่าว 

4/2564   
ลว. 5 ก.พ. 2564 

3 ซื้อครุภณัฑ์ส านักงาน (โต๊ะท างาน) 
จ านวน 2 รายการ 

25,900 25,900 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดตังเฮง-
เฟอร์นิเจอร ์

-ห้างหุ้นส่วนจ ากัดตังเฮง-
เฟอร์นิเจอร ์
-ราคา  25,900  บาท 

ราคาต่ าสุดและเป็นผู้มีอาชีพ
ท างานประเภทดังกล่าว 

5/2564   
ลว. 5 ก.พ. 2564 

4 ซื้อวัสดุฝึกอบรม(ร้อยมาลยั)  จ านวน 
7 รายการ 

6,140 6,140 เฉพาะเจาะจง ร้านดินปั้น -ร้านดินปั้น 
-ราคา  6,140  บาท 

ราคาต่ าสุดและเป็นผู้มีอาชีพ
ท างานประเภทดังกล่าว 

6/2564   
ลว. 22 ก.พ. 2564 

5 จ้างเหมาบริการจดัท าป้ายประชา-
สัมพันธ์โครงการส่งเสรมิสนับสนุน
กิจกรรมกลุ่มผู้สูงอายฯุ จ านวน 1 
ป้าย 

360 360 เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมดีไซน ์ -ร้านอุดมดไีซน ์
-ราคา  360  บาท 

ราคาต่ าสุดและเป็นผู้มีอาชีพ
ท างานประเภทดังกล่าว 

16/2564   
ลว. 22 ก.พ. 2564 

6 จ้างเหมาบริการประกอบอาหาร
กลางวันพร้อมน้ าดืม่และชดุอาหาร
ว่าง เพื่อใช้ตามโครงการส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มผู้สูงอายฯุ 
จ านวน 2 รายการ 

5,925 5,925 เฉพาะเจาะจง นางล าดวน  ฤทธิเดช -นางล าดวน  ฤทธิเดช  
-ราคา  5,925  บาท 

ราคาต่ าสุดและเป็นผู้มีอาชีพ
ท างานประเภทดังกล่าว 

17/2564   
ลว. 22 ก.พ. 2564 

7 ซื้อครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์  จ านวน 2 
รายการ 

59,000 59,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดศรีสะ
เกษ นาโนเทค 

-ห้างหุ้นส่วนจ ากัดศรีสะเกษ
นาโนเทค 
-ราคา  59,000  บาท 

ราคาต่ าสุดและเป็นผู้มีอาชีพ
ท างานประเภทดังกล่าว 

1/2564   
ลว. 23 ก.พ. 2564 
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ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงิน 
ที่จะซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ 
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

8 จ้างเหมาบริการแม่บา้นส านักงาน 
อบต.หนองค้า  ประจ าปีงบประมาณ 
2564 ประจ าเดือนมีนาคม 2564 
จ านวน 22 วัน 

6,820 6,820 เฉพาะเจาะจง นางสาวน าโชค  เดือนเพ็ง -นางสาวน าโชค  เดือนเพ็ง 
-ราคา  6,820  บาท 

ราคาต่ าสุดและเป็นผู้มีอาชีพ
ท างานประเภทดังกล่าว 

18/2564   
ลว. 25 ก.พ. 2564 

9 จ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็กของ ศพด. 
อบต.หนองค้า  ประจ าปีงบประมาณ 
2564  จ านวน 1 คัน ประจ าเดือน
มีนาคม 2564 จ านวน 22 วัน 

13,090 13,090 เฉพาะเจาะจง นายนิคม  โนนน้อย 
 

-นายนิคม  โนนน้อย 
-ราคา  13,090  บาท 

ราคาต่ าสุดและเป็นผู้มีอาชีพ
ท างานประเภทดังกล่าว 

19/2564   
ลว. 25 ก.พ. 2564 

10 ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอรไ์รส ์
รสจดื ขนาดบรรจุ 200 มล. ประจ า
ภาคเรยีนที่ 2/2562  ประจ าเดอืน
มีนาคม 2564 จ านวน 5,290 ถุง  

34,808.20 34,808.20 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 
จ ากัด 

-สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 
จ ากัด 
-ราคา  34,808.20 บาท 

ราคาต่ าสุดและเป็นผู้มีอาชีพ
ท างานประเภทดังกล่าว 

7/2564   
ลว. 25 ก.พ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


