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ประกาศเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ 

เรื่อง  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน มกราคม 2565 
......................................... 

 
   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 ขอประกาศผลการจัดซื้ อจัดจ้าง ประจ าเดือน มกราคม  
พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) 
   
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ ณ  วันที่  2  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2565 
                                                       
 
 
 

  (นายตี  โพธิสาร) 
  นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์กระสังข์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจดัซ้ือ/จา้ง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ชนะการคัดเลอืกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก
โดยสงัเขป

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จ้างเหมาผู้ช่วยช่างทกุประเภท 9,000              9,000            - นายบ ารุง เรืองค า นายบ ารุง เรืองค า คุณสมบติัครบถ้วน 58/2565 ลว. 1 ม.ค.65

2 จ้างเหมาผู้ช่วยช่างทกุประเภท 9,000              9,000            - นายบ ารุง เรืองค า นายบ ารุง เรืองค า คุณสมบติัครบถ้วน 39/2565 ลว.1 ม.ค.65

3 จ้างเหมาผู้ดูแลซ่อมแซมประปาหมู่บา้น นายสุรวิต   ศรีภกัด์ิ นายสุรวิต   ศรีภกัด์ิ คุณสมบติัครบถ้วน 60/2565 ลว.1 ม.ค.65

4 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 19,420            19,420         เฉพาะเจาะจง หจก.ขุนหาญปโิตรเลียม หจก.ขุนหาญปโิตรเลียม คุณสมบติัครบถ้วน 33/2565 ลว.4 ม.ค.65

5 จัดซ้ือเคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ 18,900            18,900         เฉพาะเจาะจง หจก.ฟา้ลิขิต หจก.ฟา้ลิขิต คุณสมบติัครบถ้วน 34/2565 ลว.4 ม.ค.65

6 จัดซ้ือเกา้อี้พลาสติกเกรดAสีน้ าเงิน 50,000            50,000         เฉพาะเจาะจง หจก.ฟา้ลิขิต หจก.ฟา้ลิขิต คุณสมบติัครบถ้วน 35/2565 ลว.4 ม.ค.65

7 จัดซ้ือกระจกโค้ง 32 นิ้ว 18,000            18,000         หจก.ฟา้ลิขิต หจก.ฟา้ลิขิต คุณสมบติัครบถ้วน 36/2565 ลว.4 ม.ค.65

8 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน(โต๊ะ) 5,700              5,700           เฉพาะเจาะจง จัตุรโชค จัตุรโชค คุณสมบติัครบถ้วน 37/2565 ลว.4 ม.ค.65

9 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน

(เคร่ืองปรับอากาศ)

108,400          108,400       เฉพาะเจาะจง หจก.ฟา้ลิขิต หจก.ฟา้ลิขิต คุณสมบติัครบถ้วน 38/2565 ลว.4 ม.ค.65

10 จัดซ้ือวัสดุส านกังาน 1,830              1830 เฉพาะเจาะจง ร้าน นางวัน  เรืองค า ร้าน นางวัน  เรืองค า คุณสมบติัครบถ้วน 39/2565 ลว.7 ม.ค.65

11 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 20,000            20,000         เฉพาะเจาะจง บริษทัแอดไวด์ขุนหาญ บริษทัแอดไวด์ขุนหาญ คุณสมบติัครบถ้วน 41/2565 ลว.7 ม.ค.65

12 ซ้ือวัสดุปรับปรุงน้ าประปา 16,680            16,680         เฉพาะเจาะจง หจก.ฟา้ลิขิต หจก.ฟา้ลิขิต คุณสมบติัครบถ้วน 42/2565 ลว.7 ม.ค.65

13 ซ้ือตู้กระจกจัดเกบ็เอกสาร 8,400              8,400           เฉพาะเจาะจง หจก.ฟา้ลิขิต หจก.ฟา้ลิขิต คุณสมบติัครบถ้วน 43/2565 ลว.7 ม.ค.65

14 จัดซ้ือวัสดุซ่อมประปา 13,330            13,330         เฉพาะเจาะจง ศักด์ิชัยรุ่งเรืองวัสดุ ศักด์ิชัยรุ่งเรืองวัสดุ คุณสมบติัครบถ้วน 44/2565 ลว.7 ม.ค.65

15 จัดซ้ือวัสดุทอ่ เฉพาะเจาะจง 45/2565 ลว.7 ม.ค.65

16 จัดซ้ือวัสดุส านกังาน 1,830              1830 เฉพาะเจาะจง นางวัน  เรืองค า นางวัน  เรืองค า คุณสมบติัครบถ้วน 46/2565 ลว.12 ม.ค.65

17 จ้างเหมาบริการสูบส้วม 12,967            12,967         นายสุขสันต์  โพธิสาร นายสุขสันต์  โพธิสาร คุณสมบติัครบถ้วน 40/2565 ลว.12 ม.ค.65

18 จ้างเหมาบริการจัดท าปา้ยไวนลิ 800                800 ร้านพลไว ร้านพลไว คุณสมบติัครบถ้วน 41/2565 ลว.13 ม.ค.65

19 จัดซ้ือวัสดุงาน 24,380            24,380         เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา หจก.ไพศาลวิทยา คุณสมบติัครบถ้วน 47/2565 ลว.14 ม.ค.65

20 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 20,547            20,547         เฉพาะเจาะจง ร้านดีดีพาณิชย์ ร้านดีดีพาณิชย์ คุณสมบติัครบถ้วน 48/2565 ลว.14 ม.ค.65

21 จัดซ้ือนมเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 64 430,483.18      430,483.18   เฉพาะเจาะจง วารินมลิล์ วารินมลิล์ คุณสมบติัครบถ้วน 49/2565 ลว.17 ม.ค.65

22 เคร่ืองปั้มน้ า 29,600            29,600         เฉพาะเจาะจง หจก.ฟา้ลิขิต หจก.ฟา้ลิขิต คุณสมบติัครบถ้วน 50/2565 ลว.

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปงีบประมาณ 2565

เทศบาลต าบลโพธิ์กระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จงัหวัดศรีสะเกษ

ประจ าเดอืน มกราคม 2565



23 ครุภณัฑ์ส านกังาน 13,700            13,700         เฉพาะเจาะจง จตุรโชค จตุรโชค คุณสมบติัครบถ้วน 51/2565 ลว.

24 จัดซ้ือนมเดือน มกราคม-มนีาคม 65 เฉพาะเจาะจง วารินมลิล์ วารินมลิล์ คุณสมบติัครบถ้วน 51/2565 ลว.

25 จ้างเหมาบริการปรับอากาศ 2 ชั้น 
จ านวน 1 คัน ตามโครงการส่งเสริม
สนบัสนนุความปรองดองของชุมชน
ประจ าป ี2565

10,000            10,000         นายเปี่ยมศักด์ิ   เสนรัตน์ นายเปี่ยมศักด์ิ    เสนรัตน์ คุณสมบติัครบถ้วน 63/2565 ลว.20 ม.ค.65

26 จัดซ้ือวัสดุการแพทย(์แอลกอฮอล์) คุณสมบติัครบถ้วน 53/2565 ลว.20 ม.ค.65

27 จ้างเหมาขุดวางทอ่ คุณสมบติัครบถ้วน 64/2565 ลว.24 ม.ค.65

28 ซ้ือวัสดุซ่อมบ ารุงทาง คุณสมบติัครบถ้วน 59/2565 ลว.24 ม.ค.65

29 ซ้ือวัสดุซ่อมแซมระบประปาหมู่บา้น 132,802          132,802       เฉพาะเจาะจง หจก.ฟา้ลิขิต หจก.ฟา้ลิขิต คุณสมบติัครบถ้วน 60/2565 ลว.24 ม.ค.65

30 จ้างเหมาจุดวางทอ่ คุณสมบติัครบถ้วน 64/2565 ลว.24 ม.ค.65

31 ซ้ือเคร่ืองควบคุมมอเตอร์น้ า 6,000              6,000           เฉพาะเจาะจง หจก.ฟา้ลิขิต หจก.ฟา้ลิขิต คุณสมบติัครบถ้วน 61/2565 ลว.24 ม.ค.65

32 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง 25,550            25,550         ร้านหนอ่ยการยาง ร้านหนอ่ยการยาง คุณสมบติัครบถ้วน 65/2565 ลว.28 ม.ค.65

33 ซ้ือหมกึเคร่ืองถ่ายเอกสาร 15,000            15,000         เฉพาะเจาะจง หจก.ฟา้ลิขิต หจก.ฟา้ลิขิต คุณสมบติัครบถ้วน 62/2565 ลว.28 ม.ค.65

34 ซ้ือเคร่ืองสูบน้ าเบบหอยโข่งมอเตอร์
ไฟฟา้

9,000              9,000           เฉพาะเจาะจง หจก.ฟา้ลิขิต หจก.ฟา้ลิขิต คุณสมบติัครบถ้วน 63/2565 ลว.28 ม.ค.65

35 จ้างเหมาบริการซ่อมศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก

คุณสมบติัครบถ้วน 65/2565 ลว.28 ม.ค.65


