
 

 

 

 

                                           ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า 
                     เรื่อง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำเดือนมีนาคม  พ.ศ.  2565 

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

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร  พ.ศ.  2540  มาตรา 9  วรรคหนึ่ง  เกี่ยวกับการพิจารณาการ
จ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้างของหน่วยงานของรัฐที ่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐสรุปผลการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ้างเป็นรายเดือน                   
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อจัดจ้าง  วงเงินงบประมาณและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  รายชื่อผู้เข้าเสนอและราคา
ที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงและเหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคารายนั้นโดยสรุป  เพ่ือเป็นดัชนีสำหรับ
การตรวจดูของประชาชน  นั้น 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง  ประจำเดือนมีนาคม  พ.ศ. 2565  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ   ณ  วันที่  5   เดือนเมษายน   พ.ศ.  2565 
 
 
 
 

     (นายทองไข   พรหมประดิษฐ์) 
          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565                                        แบบ สขร.1 
                                                                                         ประจำเดือนมีนาคม  2565                                                  
                                                                 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า  อำเภอพยุห์  จังหวัดศรีสะเกษ 
                                                                                   วันที่  5  เดือนเมษายน  พ.ศ.  2565 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงิน 
ที่จะซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ 
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 จ้างเหมาบริการจดัทำป้าย
ประชาสมัพันธ์ตามโครงการส่งเสรมิ
สนับสนุนกิจกรรมผูสู้งอายุและกลุม่
คนพิการฯ  จำนวน 1 ป้าย 

360 360 เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมดีไซน ์ -ร้านอุดมดไีซน ์
-ราคา  360  บาท 

ราคาต่ำสุดและเป็นผู้มีอาชีพ
ทำงานประเภทดังกล่าว 

25/2565   
ลว. 1 มี.ค. 2565 

2 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการ
ฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมผูสู้งอายุและกลุม่
คนพิการฯ  จำนวน 24 รายการ 

3,774 3,774 เฉพาะเจาะจง ร้านวริญญา การคา้ -ร้านวริญญา การค้า 
-ราคา  3,774  บาท 

ราคาต่ำสุดและเป็นผู้มีอาชีพ
ทำงานประเภทดังกล่าว 

6/2565   
ลว. 5 มี.ค. 2565 

3 ซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 รายการ 23,000 23,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.เกษตรกลการ -ร้าน ก.เกษตรกลการ 
-ราคา  23,000  บาท 

ราคาต่ำสุดและเป็นผู้มีอาชีพ
ทำงานประเภทดังกล่าว 

7/2565   
ลว. 14 มี.ค. 2565 

4 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์
ส่วนกลางองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองค้า หมายเลขทะเบียน กค. 
537 ศรสีะเกษ จำนวน 23 รายการ  

10,591.93 10,591.93 เฉพาะเจาะจง บ.ศรีสะเกษทีทีมอเตอร์ 
จำกัด 

-บ.ศรีสะเกษทีทีมอเตอร์ 
จำกัด  
-ราคา  10,591.93บาท 

ราคาต่ำสุดและเป็นผู้มีอาชีพ
ทำงานประเภทดังกล่าว 

26/2565   
ลว. 15 มี.ค. 2565 

5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กท่ีชำรดุภายใน
เขตตำบลหนองค้า  จำนวน 15 
รายการ 

22,211 22,211 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจำกัดฤทธิชัย
ก่อสร้าง 2536 

-ห้างหุ้นส่วนจำกัดฤทธิชัย-
ก่อสร้าง 2536 
-ราคา  22,211 บาท 

ราคาต่ำสุดและเป็นผู้มีอาชีพ
ทำงานประเภทดังกล่าว 

8/2565   
ลว. 18 มี.ค. 2565 

6 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
พร้อมอุปกรณ์  จำนวน 1,172 โด๊ส 

35,160 35,160 เฉพาะเจาะจง ร้านดีหนึ่งสตัวแพทย ์ -ร้านดีหนึ่งสตัวแพทย์ 
-ราคา  35,160 บาท 

ราคาต่ำสุดและเป็นผู้มีอาชีพ
ทำงานประเภทดังกล่าว 

9/2565   
ลว. 29 มี.ค. 2565 

7 จ้างเหมาบริการจดัทำป้าย
ประชาสมัพันธ์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพษิ
สุนัขบ้าฯ  จำนวน 1 ป้าย 

360 360 เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมดีไซน ์ -ร้านอุดมดไีซน ์
-ราคา  360  บาท 

ราคาต่ำสุดและเป็นผู้มีอาชีพ
ทำงานประเภทดังกล่าว 

27/2565   
ลว. 29 มี.ค. 2565 
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ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงิน 
ที่จะซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ 
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

8 จ้างเหมาบริการจดัทำป้าย
ประชาสมัพันธ์การจัดกจิกรรม Big 
Cleaning Day ประจำปี พ.ศ. 
2565  จำนวน 1 ป้าย 

360 360 เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมดีไซน ์ -ร้านอุดมดไีซน ์
-ราคา  360  บาท 

ราคาต่ำสุดและเป็นผู้มีอาชีพ
ทำงานประเภทดังกล่าว 

28/2565   
ลว. 29 มี.ค. 2565 

9 จ้างเหมาบริการจดัทำป้าย
ประชาสมัพันธ์ขอความร่วมมือ
ประชาชนชาวตำบลหนองค้าป้องกัน
ไวรัสโคโรนา (COVID-19)  จำนวน 
1 ป้าย 

1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมดีไซน ์ -ร้านอุดมดไีซน ์
-ราคา  1,200  บาท 

ราคาต่ำสุดและเป็นผู้มีอาชีพ
ทำงานประเภทดังกล่าว 

29/2565   
ลว. 29 มี.ค. 2565 

10 จ้างเหมาบริการจดัทำป้าย
ประชาสมัพันธ์  ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2565  จำนวน 
2 ป้าย 

1,650 1,650 เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมดีไซน ์ -ร้านอุดมดไีซน ์
-ราคา  1,650  บาท 

ราคาต่ำสุดและเป็นผู้มีอาชีพ
ทำงานประเภทดังกล่าว 

30/2565   
ลว. 29 มี.ค. 2565 

11 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องถ่าย
เอกสาร ระบบดจิิตอล ขาว-ดำ เลข
รหัสครุภณัฑ์ 417-62-004 
จำนวน 1 เครื่อง 

12,500 12,500 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดไพศาล-
วีเซ็นเตอร์  ก๊อปปี้แอนด์-
ซัพพลาย 

-ห้างหุ้นส่วนจำกัดไพศาล- 
วีเซ็นเตอร์  ก๊อปปี้แอนด์- 
ซัพพลาย 
-ราคา  12,500 บาท 

ราคาต่ำสุดและเป็นผู้มีอาชีพ
ทำงานประเภทดังกล่าว 

31/2565   
ลว. 29 มี.ค. 2565 

12 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับ- 
อากาศ  จำนวน 4 เครื่อง 

7,200 7,200 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส ที แอร ์ -ร้านเอส ที แอร ์
-ราคา  7,200  บาท 

ราคาต่ำสุดและเป็นผู้มีอาชีพ
ทำงานประเภทดังกล่าว 

32/2565   
ลว. 29 มี.ค. 2565 

13 จ้างเหมาบริการแม่บา้นสำนักงาน 
อบต.หนองค้า  ประจำปีงบประมาณ 
2565 ประจำเดือนเมษายน  
2565 จำนวน 17 วัน 

5,270 5,270 เฉพาะเจาะจง นางสาวนำโชค  เดือนเพ็ง -นางสาวนำโชค  เดือนเพ็ง 
-ราคา  5,270  บาท 

ราคาต่ำสุดและเป็นผู้มีอาชีพ
ทำงานประเภทดังกล่าว 

33/2565   
ลว. 29 มี.ค. 2565 

14 ซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที รสจืด 
ขนาดบรรจุ 200 มล. ประจำภาค
เรียนที่ 2/2564  ประจำเดือน
เมษายน  2565 จำนวน 4,641 
กล่อง  

36,292.62 36,292.62 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมรี่แอนด์แดรี่-
โปรดักส์ จำกัด 

-บริษัท แมรี่แอนด์แดรี่โปร-
ดักส์ จำกัด 
-ราคา  36,292.62 บาท 

ราคาต่ำสุดและเป็นผู้มีอาชีพ
ทำงานประเภทดังกล่าว 

6/2565   
ลว. 29 มี.ค. 2565 
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ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงิน 
ที่จะซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ 
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

15 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านหนองค้า หมู่ที่ 1 (เส้นทาง
ข้างโรงน้ำไปคลองอีสานเขียว) 

334,000 334,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท คิงส์คอนสตรัคชั่น-
แอนด์แมททีเรียล จำกัด 

-บริษัท คิงส์คอนสตรัคชั่น-
แอนด์แมททีเรียล จำกัด 
-ราคา  334,000 บาท 

ราคาต่ำสุดและเป็นผู้มีอาชีพ
ทำงานประเภทดังกล่าว 

2/2565   
ลว. 30 มี.ค. 2565 

 

 
 
 

 


