
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า 
                     เรื่อง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำเดือนตุลาคม  พ.ศ.  2564 

                                            **************************** 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร  พ.ศ.  2540  มาตรา 9  วรรคหนึ่ง  เกี่ยวกับการพิจารณาการ
จัดซื ้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐที ่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน   โดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อจัดจ้าง  วงเงินงบประมาณและวิธีการจัดซื้อจั ดจ้าง  รายชื่อผู้เข้าเสนอและราคาที่
เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงและเหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคารายนั้นโดยสรุป  เพื่อเป็นดัชนีสำหรับ
การตรวจดูของประชาชน  นั้น 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง  ประจำเดือนตุลาคม  พ.ศ. 2564  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ   ณ  วันที่   8  เดือนพฤศจิกายน   พ.ศ.  2564 

 
 
 

      (นางอำไพร   วงศ์เงินยวง) 
         ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฏิบัติหน้าที่ 
            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565                                     แบบ สขร.1 
                                                                                          ประจำเดือนตุลาคม  2564                                                  
                                                                    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า  อำเภอพยุห์  จังหวัดศรีสะเกษ 
                                                                                วันที่  8   เดือนพฤศจิกายน   พ.ศ.  2564 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงิน 
ที่จะซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ 
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 จ้างเหมาบริการแม่บา้นสำนักงาน 
อบต.หนองค้า  ประจำปีงบประมาณ 
2565 ประจำเดือนตลุาคม 2564 
จำนวน 19 วัน 

5,890 5,890 เฉพาะเจาะจง นางสาวนำโชค  เดือนเพ็ง -นางสาวนำโชค  เดือนเพ็ง 
-ราคา  5,890  บาท 

ราคาต่ำสุดและเป็นผู้มีอาชีพ
ทำงานประเภทดังกล่าว 

1/2565   
ลว. 1 ต.ค. 2564 

2 จ้างเหมาบริการจดัทำป้าย
ประชาสมัพันธ์เพื่อใช้ตามโครงการ
จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯและ
นายก อบต.ฯ จำนวน ๔ รายการ 

3,960 3,960 เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมดีไซน ์ -ร้านอุดมดไีซน ์
-ราคา  3,960  บาท 

ราคาต่ำสุดและเป็นผู้มีอาชีพ
ทำงานประเภทดังกล่าว 

2/2565  
ลว. 4 ต.ค. 2564 

3 ซื้อแบบพิมพ์สำหรับการเลือกตั้ง เพื่อ
ใช้ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาฯและนายก อบต.ฯ 
จำนวน 11 รายการ 

14,654.50 14,654.50 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารักษา
ดินแดน 

-โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 
-ราคา  14,654.50  บาท 

ราคาต่ำสุดและเป็นผู้มีอาชีพ
ทำงานประเภทดังกล่าว 

1/2565  
ลว. 14 ต.ค. 2564 

4 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ตามโครงการ
จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯและ
นายก อบต.ฯ จำนวน 58 รายการ 

119,941 119,941 เฉพาะเจาะจง บริษัทท้องถิ่นสัมพันธ์- 
2020 จำกัด 

-บริษัทท้องถิ่นสัมพันธ์- 
2020  จำกดั 
-ราคา  119,941 บาท 

ราคาต่ำสุดและเป็นผู้มีอาชีพ
ทำงานประเภทดังกล่าว 

2/2565  
ลว. 14 ต.ค. 2564 

5 ซื้อผ้าหมึกเครื่องพิมพ์ความเร็วสูง 
Printronix P8000 เพื่อใช้ตาม
โครงการจดัการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ
และนายก อบต.ฯ จำนวน 1 ม้วน 

4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง ร้านเอสเคซัพพลาย -ร้านเอสเคซัพพลาย 
-ราคา  4,500  บาท 

ราคาต่ำสุดและเป็นผู้มีอาชีพ
ทำงานประเภทดังกล่าว 

3/2565  
ลว. 14 ต.ค. 2564 

6 จ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็กของ ศพด. 
อบต.หนองค้า  ประจำปีงบประมาณ 
2565  จำนวน 1 คัน ประจำเดือน
พฤศจิกายน 2564  จำนวน 22 วัน  

11,638 11,638 เฉพาะเจาะจง นายนิคม  โนนน้อย 
 

-นายนิคม  โนนน้อย 
-ราคา  11,638  บาท 

ราคาต่ำสุดและเป็นผู้มีอาชีพ
ทำงานประเภทดังกล่าว 

3/2565   
ลว. 29 ต.ค. 2564 
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ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงิน 
ที่จะซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ 
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

7 จ้างเหมาบริการแม่บา้นสำนักงาน 
อบต.หนองค้า  ประจำปีงบประมาณ 
2565  จำนวน 1 คัน ประจำเดือน
พฤศจิกายน 2564  จำนวน 22 วัน 

6,820 6,820 เฉพาะเจาะจง นางสาวนำโชค  เดือนเพ็ง -นางสาวนำโชค  เดือนเพ็ง 
-ราคา  6,820  บาท 

ราคาต่ำสุดและเป็นผู้มีอาชีพ
ทำงานประเภทดังกล่าว 

4/2565   
ลว. 29 ต.ค. 2564 

8 ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอรไ์รส ์
รสจดื ขนาดบรรจุ 200 มล. ประจำ
ภาคเรยีนที่ 2/2564  ประจำเดอืน
พฤศจิกายน 2564 จำนวน 4,774 
ถุง  

31,412.92 31,412.92 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมรี่แอนด์แดรี่-
โปรดักส์ จำกัด 

-บริษัท แมรี่แอนด์แดรี่โปร-
ดักส์ จำกัด 
-ราคา  31,412.92  บาท 

ราคาต่ำสุดและเป็นผู้มีอาชีพ
ทำงานประเภทดังกล่าว 

1/2565   
ลว. 29 ต.ค. 2564 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 


