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ประกาศเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ 

เรื่อง  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน ธันวาคม 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 ธันวาคม  
พ.ศ. 2564 ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) 
   
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ ณ  วันที่  4  มกราคม  พ.ศ.2565 
                                                       
 

  (นายตี  โพธิสาร) 
  นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์กระสังข์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจดัซ้ือ/จา้ง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ชนะการคัดเลอืกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก
โดยสงัเขป

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 24,730            24,730         เฉพาะเจาะจง หจก.ขุนหาญปโิตรเลียม หจก.ขุนหาญปโิตรเลียม คุณสมบติัครบถ้วน 25/2565 ลว.1 ธ.ค.64

2 จ้างเหมาบริการรถทวัปรับอากาศ 2 

ชั้น

32,000            32,000          - นายเปี่ยมศักด์ิ   เสนรัตน์ นายเปี่ยมศักด์ิ   เสนรัตน์ คุณสมบติัครบถ้วน 36/2565 ลว. 1 ธ.ค..64

3 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและเข้า
เล่มรายงานโครงการใหค้วามรู้แก่
ผู้บริหาร  สมาชิก คฯกรรมการจัดซ้ือ
จัดจ้าง

1,500              1,500            - ร้านไอเทคเซอร์วิส ร้านไอเทคเซอร์วิส คุณสมบติัครบถ้วน 37/2565 ลว.1 ธ.ค..64

4 จ้างเหมางานแผนที่ภาษแีละทะเบยีน
ทรัพย์สิน

9,000              9,000           นางสาวเบญ็จวรรณ  มณีวงษ์ นางสาวเบญ็จวรรณ  มณีวงษ์ คุณสมบติัครบถ้วน 38/2565 ลว.1 ธ.ค..64

5 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่จัดเกบ็รายได้ 9,000              9,000            - น.ส.ศิริญากร แกว้ลอย น.ส.ศิริญากร แกว้ลอย คุณสมบติัครบถ้วน 39/2565 ลว.1 ธ.ค..64

6 จ้างเหมาผู้ช่วยช่างทกุประเภท 9,000              9,000           นายบ ารุง    เรืองค า นายบ ารุง    เรืองค า คุณสมบติัครบถ้วน 40/2565 ลว.1 ธ.ค..64

7 จ้างเหมาดูแลซ่อมแซมระบบประปา

หมู่บา้น

9,000              9,000           นายสุรชิต   ศรีภกัด์ิ นายสุรชิต   ศรีภกัด์ิ คุณสมบติัครบถ้วน 41/2565 ลว.1 ธ.ค..64

8 จัดซ้ือไฟฟา้และวิทยุ 38,200            38,200         เฉพาะเจาะจง หจก.ฟา้ลิขิต หจก.ฟา้ลิขิต คุณสมบติัครบถ้วน 26/2565 ลว.1 ธ.ค.64

9 จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 35,300            35,300         เฉพาะเจาะจง ร้านดีดีพาณิชย์ ร้านดีดีพาณิชย์ คุณสมบติัครบถ้วน 27/2565 ลว.1 ธ.ค.64

10 จัดซ้ือวัสดส านกังาน 15,030            15,030         เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา หจก.ไพศาลวิทยา คุณสมบติัครบถ้วน 28/2565 ลว.1 ธ.ค.64

11 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายบา้นตาตา หมู่1-บา้นซ าหมู่7

500,000          500,000       หจก.พรานพาวเวอร์คอนสตัคชั่น หจก.พรานพาวเวอร์คอนสตัคชั่น คุณสมบติัครบถ้วน 43/2565 ลว.3 ธ.ค.64

12 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กวัดไตรราษฎรสามคัคี บา้นตาตา

 หมู1่

500,000          500,000       หจก.พรานพาวเวอร์คอนสตัคชั่น หจก.พรานพาวเวอร์คอนสตัคชั่น คุณสมบติัครบถ้วน 44/2565 ลว.3 ธ.ค.64

13 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กบา้นบก หมู3่-ต าบลปรือใหญ่

500,000          500,000       หจก.บา้นถุงทองกอ่สร้าง (2014) หจก.บา้นถุงทองกอ่สร้าง (2014) คุณสมบติัครบถ้วน 45/2565 ลว.7 ธ.ค.64

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปงีบประมาณ 2565

เทศบาลต าบลโพธิ์กระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จงัหวัดศรีสะเกษ

ประจ าเดอืน ธันวาคม 2564



14 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กบา้นหนองขนาน บา้นหนอง

ชนาน-ประดิษฐ์หมู่ 5

340,000          340,000       หจก.บา้นถุงทองกอ่สร้าง (2014) หจก.บา้นถุงทองกอ่สร้าง (2014) คุณสมบติัครบถ้วน 46/2565 ลว.7 ธ.ค.64

15 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายบา้นใหมพ่ฒันา ม.14 บา้น

สนวน ต าบลศรีตระกลู

500,000          50,000         หจก.บา้นถุงทองกอ่สร้าง (2014) หจก.บา้นถุงทองกอ่สร้าง (2014) คุณสมบติัครบถ้วน 47/2564 ลว.7 ธ.ค.64

16 จ้างเหมาผิวกลบขยะ คุณสมบติัครบถ้วน 48/2565 ลว. 7 ธ.ค.64

17 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ตามโครงการ ลด

อบุติัเหตุเทศกาลปใีหม ่2565

15,030            15,303         เฉพาะเจาะจง ร้านภฝู้าย ไฟร์ เซอร์วิส ร้านภฝู้าย ไฟร์ เซอร์วิส คุณสมบติัครบถ้วน 29/2565  15 ธ.ค.64

18 จ้างเหมาบริการจัดท าปา้ยไวนลิตาม

โครงการลดอบุติัเหตุเทศกาลปใีหม ่

2565

8,200              8,200           ร้านพทิกัษศิ์ลป์ ร้านพทิกัษศิ์ลป์ คุณสมบติัครบถ้วน 49/2565 15 ธ.ค. 64

19 จ้างเหมาบริการเช่าเต้นโครงการลด

อบุติัเหตุเทศกาลปใีหม ่2565

2,000              2,000           นายสุวรรณ  ศรีภกัด์ิ นายสุวรรณ  ศรีภกัด์ิ คุณสมบติัครบถ้วน 50/2565 15 ธ.ค. 64

20 จ้างเหมาท าอาหารว่างและอาหาร

กลางวันประชุมสภาสมยัสามญั สมยัที่

 4 คร้ังที่ 1/2564

7,000              7,000           นางอรุณี  พรหมรินทร์ นางอรุณี  พรหมรินทร์ คุณสมบติัครบถ้วน 51/2565 ลว.17 ธ.ค.64

21 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง  หมายเลข

ทะเบยีน นบ 4953 ศรีสะเกษ

21,155.14        21,155.14     โต้โยต้าศรีสะเกษ โต้โยต้าศรีสะเกษ คุณสมบติัครบถ้วน 52/2565 ลว.17 ธ.ค.64

22 จ้างเหมาชุดเคร่ืองแต่งกายโครงการ

ลานวัฒนธรรม

6,000              6,000           คุณสมบติัครบถ้วน 53/2565 ลว.17 ธ.ค.64

23 จัดซ้ือวัสดุส านกังาน 28,572            28,572         เฉพาะเจาะจง ร้านไฮเทค ร้านไฮเทค คุณสมบติัครบถ้วน 30/2565 ลว.17 ธ.ค.64

24 จัดซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 26,982            26,982         เฉพาะเจาะจง หจก.ฟา้ลิขิต หจก.ฟา้ลิขิต คุณสมบติัครบถ้วน 31/2565 ลว.17 ธ.ค.64

25 จัดซ้ือวัสดุส านกังาน 40,072            40,072         เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา หจก.ไพศาลวิทยา คุณสมบติัครบถ้วน 32/2565 ลว.17 ธ.ค.64

26 โครงการกอ่สร้าง ถนน คสล.สายบา้น
 นางสุกจิ  โพธิสาร

100,000          100,000       เฉพาะเจาะจง หจก.บา้นถุงทองกอ่สร้าง (2014) หจก.บา้นถุงทองกอ่สร้าง (2014) คุณสมบติัครบถ้วน 54/2565 ลว.28 ธ.ค.64



27 โครงการกอ่สร้าง ถนน คสล.ภายใน
สนามกฬีาเทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข์

250,000          250,000       เฉพาะเจาะจง หจก.บา้นถุงทองกอ่สร้าง (2014) หจก.บา้นถุงทองกอ่สร้าง (2014) คุณสมบติัครบถ้วน 55/2565 ลว.28 ธ.ค.64

28 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนน 27,500            27,500         นายเสรี   นพพนัธ์ นายเสรี   นพพนัธ์ คุณสมบติัครบถ้วน 56/2565 ลว.28 ธ.ค.64

29 จ้างเหมางานแผนที่ภาษแีละทะเบยีน
ทรัพย์สิน

9,000              9,000           นางสาวเบญ็จวรรณ  มณีวงษ์ นางสาวเบญ็จวรรณ  มณีวงษ์ คุณสมบติัครบถ้วน 57/2565 ลว.28 ธ.ค.64


