
 
รา   

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ 

เรื่อง  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน ตุลาคม 2564 
......................................... 

 
   ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (๘) 
เกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ที่ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดท าสรุปผลการ
พิจารณาเป็นรายเดือนทุก ๆ เดือน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณและวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาและเหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอ
ราคารายนั้นโดยสรุป เพ่ือเป็นดรรชนีส าหรับการตรวจดูของประชาชน นั้น 

  เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ ขอประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน ตุลาคม พ.ศ. 
2564 ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) 
   
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ ณ  วันที่  2  พฤศจิกายน  พ.ศ.2564 
                                                       
 
 

  (นายตี  โพธิสาร) 
  นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์กระสังข์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจดัซ้ือ/จา้ง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ชนะการคัดเลอืกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก
โดยสงัเขป

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 25,220            25,220         เฉพาะเจาะจง หจก.ขุนหาญปโิตรเลียม หจก.ขุนหาญปโิตรเลียม คุณสมบติัครบถ้วน 1/2565 ลว.1 ต.ค.64

2 จ้างเหมางานแผนที่ภาษแีละทะเบยีน

ทรัพย์สิน

9,000              9,000           
 -

น.ส.เบญจวรรณ มณีวงษ์ น.ส.เบญจวรรณ มณีวงษ์ คุณสมบติัครบถ้วน 1/2564 ลว.1 ต.ค.64

3 จ้างเหมาช่วยเจ้าพนกังานจัดเกบ็ 9,000              9,000            - น.ส.ศิริญากร แกว้ลอย น.ส.ศิริญากร แกว้ลอย คุณสมบติัครบถ้วน 2/2565 ลว.1 ต.ค.64

จ้างเหมาผู้ช่วยช่างทกุประเภท 9,000              9,000            - นายบ ารุง เรืองค า นายบ ารุง เรืองค า คุณสมบติัครบถ้วน 3/2565 ลว.1 ต.ค.64

4 จ้างเหมาดูแลซ่อมแซมประปาหมู่บา้น

ในเขตเทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข์

9,000              2,800           เฉพาะเจาะจง นายสุรชิต  ศรีภกัด์ิ นายสุรชิต  ศรีภกัด์ิ คุณสมบติัครบถ้วน 4/2565 ลว 1 ต.ค.64

5 จ้างกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 สายโรงเรียนบา้นหนองคู 324,000          324,000       เฉพาะเจาะจง หจก.เจ็ดดีเวลลอปเมน้ท์ หจก.เจ็ดดีเวลลอปเมน้ท์ คุณสมบติัครบถ้วน 5/2565 ลว.7 ต.ค. 64

6 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 139,620          139,620        - ร้านศักด์ิชัยรุ่งเรืองวัสดุ ร้านศักด์ิชัยรุ่งเรืองวัสดุ คุณสมบติัครบถ้วน 2/2565 ลว.8 ต.ค.64

7 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 22,000            22,000         เฉพาะเจาะจง บริษทัแอดไวซ์ขุนหาญ บริษทัแอดไวซ์ขุนหาญ คุณสมบติัครบถ้วน 3/2565 ลว.8 ต.ค.64

8 จัดซ้ืเคร่ืองดูดฝุ่น 4,000              4,000           เฉพาะเจาะจง หจก.ฟา้ลิขิต หจก.ฟา้ลิขิต คุณสมบติัครบถ้วน 4/2565 ลว. 8 ต.ค.64

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแขวน 42,500            42,500         เฉพาะเจาะจง อาร์ แอล แอร์ อนิจิเนยีร่ิง อาร์ แอล แอร์ อนิจิเนยีร่ิง คุณสมบติัครบถ้วน 5/2565 ลว. 8 ต.ค.64

9 จัดซ้ือเคร่ืองปร้ิน 4,300              4,300           เฉพาะเจาะจง บริษทัแอดไวซ์ขุนหาญ บริษทัแอดไวซ์ขุนหาญ คุณสมบติัครบถ้วน 6/2565 ลว. 8 ต.ค.64

จ้างเหมาจัดท าอาหารว่างและอาหาร

กลางวันประชุมสภาเทศบาลต าบล

โพธิก์ระสังข์ สมยัสามญั สมยัที่ 3 

คร้ังที่ 1/2564 วันที่ 12 ตุลาคม 2564

7,000              7,000           เฉพาะเจาะจง นางสาวอรุณี  พรหมรินทร์ นางสาวอรุณี  สุพงษ์ คุณสมบติัครบถ้วน 6/2565 ลว. 11 ต.ค.64

10 จัดซ้ืออปุกรณ์โครงการพฒันาครูและ

บคุลากรทางการศึกษา 4,500              4,500           เฉพาะเจาะจง ร้านอสิราภรณ์ ร้านอสิราภรณ์ คุณสมบติัครบถ้วน 7/2565 ลว. 12 ต.ค.64

11 จัดซ้ือถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาส 18,200            18,200         เฉพาะเจาะจง คุณสมบติัครบถ้วน 8/2565 ลว. 12 ต.ค.64

12 จัดซ้ือตู้เล่ือนบานกระจก เฉพาะเจาะจง บริษทัจตุรโชคกรุ๊ป จ ากดั บริษทัจตุรโชคกรุ๊ป จ ากดั คุณสมบติัครบถ้วน 7/2565 ลว. 12 ต.ค.64

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปงีบประมาณ 2565

เทศบาลต าบลโพธิ์กระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จงัหวัดศรีสะเกษ

ประจ าเดอืน ตลุาคม 2564



13 จ้างเหมาจัดท าปา้ยโครงการพฒันา

ครูและบคุลากรทางการศึกษา 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

750                750               - ร้านพลไว ร้านพลไว คุณสมบติัครบถ้วน 7/2565 ลว. 12 ต.ค.64

14 จ้างเหมาจัดท าอาหารและอาหารว่าง 

 โครงการพฒันาครูและบคุลากร

ทางการศึกษา ประจ าป ี พ.ศ.2565

7,500              7,500             - นางสาวอรุณี  พรหมรินทร์ นางสาวอรุณี  พรหมรินทร์ คุณสมบติัครบถ้วน 8/2565 ลว. 12 ต.ค.64

15 จ้างเหมาบริการดูดส้วม 1,700              1,700             - นายสุขสันต์  โพธิสาร นายสุขสันต์  โพธิสาร คุณสมบติัครบถ้วน 9/2565 ลว. 12 ต.ค.64

16 จ้างเหมาบริการติดต้ังแอร์ 8,900              8,900             - ร้าน ช ศิริโสภาเอน็จิเนยีร่ิง ร้าน ช ศิริโสภาเอน็จิเนยีร่ิง คุณสมบติัครบถ้วน 10/2565 ลว. 12 ต.ค.64

17 จ้างกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ม.8 บา้นหนองคู-สะเดานอ้ย 490,000          490,000       เฉพาะเจาะจง หจก.เจ็ดดีเวลลอปเมน้ท์ หจก.เจ็ดดีเวลลอปเมน้ท์ คุณสมบติัครบถ้วน 11/2565 ลว. 12 ต.ค.64

18 ซ้ือเคร่ืองซัมเมร์ิสสูบน้ า 42,000            42,000         เฉพาะเจาะจง หจก.ฟา้ลิขิต หจก.ฟา้ลิขิต คุณสมบติัครบถ้วน 10/2565 ลว. 20 ต.ค.64

19 จ้างกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 ม.7 สายบา้นนายยอน-หนองผือ

480,000          480,000       เฉพาะเจาะจง หจก.เจ็ดดีเวลลอปเมน้ท์ หจก.เจ็ดดีเวลลอปเมน้ท์ คุณสมบติัครบถ้วน 12/2565 ลว. 20 ต.ค.64

20 จ้างกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 ม.12 สายบา้นหนองแคน-บเนสะเดา

นอ้ย

490,000          490,000       เฉพาะเจาะจง หจก.เจ็ดดีเวลลอปเมน้ท์ หจก.เจ็ดดีเวลลอปเมน้ท์ คุณสมบติัครบถ้วน 13/2565 ลว. 20 ต.ค.64

21 จ้างกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 ม.3 สายบา้นบก-ปรือใหญ่

490,000          490,000       เฉพาะเจาะจง หจก.เจ็ดดีเวลลอปเมน้ท์ หจก.เจ็ดดีเวลลอปเมน้ท์ คุณสมบติัครบถ้วน 14/2565 ลว. 20 ต.ค.64

22 จ้างกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 ม.4 สายบา้นโคกพยอม-บา้นช าแระ

480,000          480,000       เฉพาะเจาะจง หจก.เจ็ดดีเวลลอปเมน้ท์ หจก.เจ็ดดีเวลลอปเมน้ท์ คุณสมบติัครบถ้วน 15/2565 ลว. 20 ต.ค.64

23 จ้างเหมาบริการแกไ้ขปญัหาถนน

ช ารุดและทางเดินน้ าในเขตต าบลโพธิ์

กระสังข์

30,900            30,900          - ร้าน ส เจริญทรัพย์ ร้าน ส เจริญทรัพย์ คุณสมบติัครบถ้วน 16/2565 ลว. 20 ต.ค.64

24 จ้างเหมาบริการแกไ้ขปญัหาถนน

ช ารุดและทางเดินน้ าในเขตต าบลโพธิ์

กระสังข์

32,900            32,900          - นายมงคล  นพพนัธ์ นายมงคล  นพพนัธ์ คุณสมบติัครบถ้วน 17/2565 ลว. 20 ต.ค.64

25 จ้างเหมาบริการติดสต๊ิกเกอร์ตาม

ประกาศ

3,624              3,624            - นางเพญ็พกัตร์  ค าผา นางเพญ็พกัตร์  ค าผา คุณสมบติัครบถ้วน 18/2565 ลว. 20 ต.ค.64



26 จัดซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่น 11,000            11,000          - หจก.ฟา้ลิขิต หจก.ฟา้ลิขิต คุณสมบติัครบถ้วน 12/2565 ลว.29 ต.ค.64

27 จัดซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 29,472            29,472          - หจก.ฟา้ลิขิต หจก.ฟา้ลิขิต คุณสมบติัครบถ้วน 13/2565 ลว.29 ต.ค.65


