
 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ 
เรื่อง  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปีงบประมาณ 2564 

......................................... 

   ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง 
(๘) เกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ที่ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดท า
สรุปผลการพิจารณาเป็นรายเดือนทุก ๆ เดือน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
และเหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคารายนั้น โดยสรุป เพื่อเป็นดรรชนีส าหรับการตรวจดูของประชาชน นั้น 

เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ ขอประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 
งบประมาณ 2564 ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้าย) 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที ่25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

       

                                                 

  (นายตี  โพธิสาร) 
  นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์กระสังข์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ผลการด าเนินงานในภาพรวม 

 เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ จัดท าวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
จัดหาพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ ให้ส่วนราชการน าผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงาน ที่แสดงถึงความโปร่งใสตรวจสอบได้ ในการด าเนินการเพ่ือให้มีประสิทธิผลเกิดความคุ้มค่า เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ดังนี้ 

 ตารางท่ี 1 ตารางแสดงแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง  

วิธีจัดหา จ านวน 
เรื่อง 

เป็นไป 
ตามแผน 

ไม่เป็นไป 
ตามแผน 

งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง ประหยัดได้ ร้อยละ 

เฉพาะเจาะจง 188 188 - 8,984,802.- 8,984,802.- - - 

ประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ 
e-bidding 

- - - - - - - 

 

จากตารางที่ 1 สรุปได้ว่า แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 188 เรื่อง 
เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทุกรายการเนื่องจากวงเงินในการ
จัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 500 ,000.- บาท เป็นไปตามแผนฯ จ านวน 188 เรื่อง การจัดหาพัสดุโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง จะไม่มีการแข่งขันด้านราคา แต่เจ้าหน้าที่ได้ท าการเจรจาต่อรองราคากับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
โดยตรง จึงท าให้เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ สามารถประหยัดงบประมาณได้ เกิดประโยชน์สูงสุดและจากเงินที่
ประหยัดได้สามารถน ามาบริหารจัดการในส่วนที่ไม่มีงบประมาณเพียงพอและใช้ในการด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่ต่อไป 
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ตารางท่ี 2 แสดงร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
จ านวน 
โครงการ 

 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

เฉพาะเจาะจง สอบราคา ประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ หมายเหตุ 

188 188 0 0 0 0  

 100% 0 0 0.00% 0.00%  

 

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนโครงการการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

 จากตารางรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจ านวน
โครงการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 188 รายการ พบว่า วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง 
จ านวน 188 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนโครงการ 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100



-3- 

 จากตารางจะเห็นว่า เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ ส่วนใหญ่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
เนื่องจากงบประมาณตามโครงการส่วนมาก ไม่เกิน 500,000.- บาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ก าหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุฯ การจัดหาพัสดุมีราคาไม่เกิน 
500,000.- บาท ให้ด าเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 ประเด็นปัญหาและอุปสรรค 

 หน่วยงานพัสดุกลาง ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ประสบกับปัญหาและอุปสรรคหลายด้าน ทั้งปัญหาที่
เกิดจากภายในองค์กรและนอกหน่วยงาน สาเหตุที่ท าให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าและไม่มี
ประสิทธิภาพ มีดังนี้ 

 1. ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการด าเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยง
ที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการด าเนินงานได้ 

 2. คณะกรรมการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละชุดยังขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบพัสดุ 

 3. การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพใช้เวลานานเนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการค้นหาและคิดราคา 

 4. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณเสนอความต้องการให้จัดหาพัสดุ แต่ไม่แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับพัสดุ
ที่ต้องการใช้ ต้องเสียเวลาส่งเรื่องกลับไปจัดท ารายละเอียด 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ ควรได้เตรียมการจัดท ารายละเอียดพัสดุที่ต้องการ ให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อ
จัดจ้าง และแผนจัดหาพัสดุของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้มีเวลาให้งานพัสดุด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบ เพราะการจัดซื้อจัดจ้าง มีขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติ แต่ละขั้นตอนจะมีระยะเวลาตามระเบียบ/กฎหมาย
ก าหนดไว้ หากไม่ด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนจัดหาพัสดุ จนเวลาล่วงเลยใกล้ระยะเวลาสิ้นสุด
การใช้งบประมาณ แล้วมาเร่งรัดในระยะเวลานั้น มีความเสี่ยงที่จะท าให้เกิดข้อผิดพลาด และเวลาในการจัดหา
ไม่เพียงพอที่จะจัดหาได้ตามระเบียบ 

 

งานพัสดุ กองคลัง 

เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ 

 



ที่ งานจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ งบประมาณที่ใชจ้ริง วิธีจดัซ้ือ/จา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผู้ชนะการคัดเลอืกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสงัเขป

1 จ้างเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 4,800                     4,800                      เฉพาะเจาะจง ร้านวายุกอ๊ปปี้ ร้านวายุกอ๊ปปี้ คุณสมบติัครบถ้วน

2 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 24,614                    24,614                    เฉพาะเจาะจง หจก.ขุนหาญปโิตรเลียม หจก.ขุนหาญปโิตรเลียม คุณสมบติัครบถ้วน

3 จ้างเหมาผู้ข่วยช่างทกุประเภท 9,000                     9,000                       - นายบ ารุง  เรืองค า นายบ ารุง  เรืองค า คุณสมบติัครบถ้วน

4 ซ้ือนมโรงเรียน เฉพาะเจาะจง วารินมลิย์ วารินมลิย์ คุณสมบติัครบถ้วน

5 จ้างเหมาผู้ช่วยการเงินและบญัชี 9,000                     9,000                       - นางสาวศิริญากร  แกว้ลอย นางสาวศิริญากร  แกว้ลอย คุณสมบติัครบถ้วน

6 ซ้ือวัสดุอปุกรณ์ตามโครงการ

พฒันาบคุลากร
5,700                     5,700                      เฉพาะเจาะจง นางชนสิรา  นนัทสิงห์ นางชนสิรา  นนัทสิงห์ คุณสมบติัครบถ้วน

7 จ้างเหมาผู้ช่วยจัดเกบ็รายได้ 9,000                     9,000                                - นางสาวอมัพร  เกษอนิทร์ นางสาวอมัพร  เกษอนิทร์ คุณสมบติัครบถ้วน

8 จ้างเหมางานแผนที่ภาษแีละ

ทะเบยีนทรัพย์สสิน
9,000                     9,000                                -

นางสาวเบญจวรรณ  มณีวงษ์ นางสาวเบญจวรรณ  มณีวงษ์
คุณสมบติัครบถ้วน

9 จ้างเหมาจัดท าเทศบญัญัติ

งบประมาณ พ.ศ.2564
2,800                     2,800                      เฉพาะเจาะจง

ร้านอสิราภรณ์ปร้ินต้ิง ร้านอสิราภรณ์ปร้ินต้ิง
คุณสมบติัครบถ้วน

10 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 8,900                     8,900                      เฉพาะเจาะจง ร้านอาจารย์ค าดีแอร์ เอน็จิเนยีร่ิง ร้านอาจารย์ค าดีแอร์ เอน็จิเนยีร่ิง คุณสมบติัครบถ้วน

11 จ้างเหมาค่าอาหารประชุมสภา 

สมยัสามญั สมยัที่ 4/2563
6,000                     6,000                      เฉพาะเจาะจง นางอรุณี  พรหมรินทร์ นางอรุณี  พรหมรินทร์ คุณสมบติัครบถ้วน

12 จ้างท าไวนลิตามโครงการ

พฒันาบคุลากรฯ
2,400                     2,400                      เฉพาะเจาะจง นางชนสิรา  นนัทสิงห์ นางชนสิรา  นนัทสิงห์ คุณสมบติัครบถ้วน

13 จ้างเหมางานแผนที่ภาษแีละ

ทะเบยีนทรัพย์สิน
9,000                     9,000                          -

นางสาวเบญจวรรณ  มณีวงษ์ นางสาวเบญจวรรณ  มณีวงษ์
คุณสมบติัครบถ้วน

สรุปผลการจดัซ้ือประจ าปงีบประมาณ 2564

เทศบาลต าบลโพธิ์กระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จงัหวัดศรีสะเกษ



14 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 19,420                    19,420                    เฉพาะเจาะจง หจก.ขุนหาญปโิตรเลียม หจก.ขุนหาญปโิตรเลียม คุณสมบติัครบถ้วน

15 จ้างเหมาผู้ช่วยจัดเกบ็รายได้ 9,000                     9,000                                - นางสาวอมัพร  เกษอนิทร์ นางสาวอมัพร  เกษอนิทร์ คุณสมบติัครบถ้วน

16 จัดซ้ือเคร่ืองตัดคอนกรีต 49,220                    49,220                    เฉพาะเจาะจง บ. นครทองแมธชีน 2552 จ ากดั บ. นครทองแมธชีน 2552 จ ากดั คุณสมบติัครบถ้วน

17 จ้างเหมาผู้ช่วยการเงินและบญัชี 9,000                     9,000                       - นางสาวศิริญากร  แกว้ลอย นางสาวศิริญากร  แกว้ลอย คุณสมบติัครบถ้วน

18 จ้างเหมาผู้ข่วยช่างทกุประเภท 9,000                     9,000                      เฉพาะเจาะจง นายบ ารุง  เรืองค า นายบ ารุง  เรืองค า คุณสมบติัครบถ้วน

19 จัดซ้อวัสดุส านกังาน 79,000                    79,000                    เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยกอ๊ปปี้ หจก.ชัยกอ๊ปปี้ คุณสมบติัครบถ้วน

20
จ้างเหมาอาหารส าหรับ

ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมพฒันา

บคุลากร
15,390                    15,390                    เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราวิชญากรณ์ นนัทสิงห์ นางสาวจิราวิชญากรณ์ นนัทสิงห์ คุณสมบติัครบถ้วน

21 จัดซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 55,325                    55,325                    เฉพาะเจาะจง ร้านธีระเคร่ืองเขียน ร้านธีระเคร่ืองเขียน คุณสมบติัครบถ้วน

22 จ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น 60,000                    60,000                    เฉพาะเจาะจง นายภคพล  ผาสบาย นายภคพล  ผาสบาย คุณสมบติัครบถ้วน

23 จัดซ้ือวัสดุส านกังาน 6,915                     6,915                      เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา หจก.ไพศาลวิทยา คุณสมบติัครบถ้วน

24 จัดซ้ือธงตราสัญญลักษณ์ตาม

โครงการเตรียมสถานที่ เนื่อง

วันพอ่แหง่ชาติ วันที่ 5 ธันวาคม

 2563

33,000                    33,000                    เฉพาะเจาะจง ร้านธีระเคร่ืองเขียน ร้านธีระเคร่ืองเขียน คุณสมบติัครบถ้วน

25 จ้างเหมางานแผนที่ภาษแีละ

ทะเบยีนทรัพย์สิน
9,000                     9,000                          - นางสาวเบญจวรรณ  มณีวงษ์ นางสาวเบญจวรรณ  มณีวงษ์ คุณสมบติัครบถ้วน

26 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 19,420                    19,420                    เฉพาะเจาะจง หจก.ขุนหาญปโิตรเลียม หจก.ขุนหาญปโิตรเลียม คุณสมบติัครบถ้วน

27 จ้างเหมาผู้ช่วยจัดเกบ็รายได้ 9,000                     9,000                                - นางสาวอมัพร  เกษอนิทร์ นางสาวอมัพร  เกษอนิทร์ คุณสมบติัครบถ้วน

28 จ้างเหมาผู้ข่วยช่างทกุประเภท 9,000                     9,000                       - นายบ ารุง  เรืองค า นายบ ารุง  เรืองค า คุณสมบติัครบถ้วน

29 จัดซ้ือวัสดุส านกังาน 40,954                    40,954                    เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา หจก.ไพศาลวิทยา คุณสมบติัครบถ้วน

30 จัดซ้ือวัสดุซ่อมบ ารุงทาง 91,600                    91,600                    เฉพาะเจาะจง ร้าน ส. เสรีพาวเวอร์ ร้าน ส. เสรีพาวเวอร์ คุณสมบติัครบถ้วน

31 จ้างกอ่สร้างถนน คสล. สาย

บา้นตาตา-บา้นซ า
15,000                    15,000                    เฉพาะเจาะจง

หจก.พรานพาวเวอร์คอน

สตรัคชั่น

หจก.พรานพาวเวอร์คอน

สตรัคชั่น
คุณสมบติัครบถ้วน



32 จ้างกอ่สร้างถนน คสล. สาย

บา้นหนองแคน-บา้นสะเดานอ้ย
273,000                  273,000                  เฉพาะเจาะจง

หจก.พรานพาวเวอร์คอน

สตรัคชั่น

หจก.พรานพาวเวอร์คอน

สตรัคชั่น
คุณสมบติัครบถ้วน

33 จัดซ้ือวัสดุอปุกรรณ์ในหการ

แข่งขันและเตรียมสนาม

โครงการ SDPOT DAY
8,400                     8,400                      เฉพาะเจาะจง ร้านอสิราภรณ์ ร้านอสิราภรณ์ คุณสมบติัครบถ้วน

34 กอ่สร้างถนน คสล.สายบา้น

สด า-หนองเพนยีง
300,000                  300,000                  เฉพาะเจาะจง หจก.ลาภศิกอ่สร้าง หจก.ลาภศิกอ่สร้าง คุณสมบติัครบถ้วน

35 กอ่สร้างถนน คสล.สายบา้น

สด า-หนองเพรียง
300,000                  300,000                  เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสะเกษเสรีกอ่สร้าง หจก.ศรีสะเกษเสรีกอ่สร้าง คุณสมบติัครบถ้วน

36 กอ่สร้างถนน คสล.สายบา้น

สด า-หนองกอก
300,000                  300,000                  เฉพาะเจาะจง หจก.ลาภศิกอ่สร้าง หจก.ลาภศิกอ่สร้าง คุณสมบติัครบถ้วน

37 ลงหนิคลุกสานวัดพิ์สามต้น

เชื่อมสายบา้นบก-หนองขนาน
300,000                  300,000                  เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสะเกษเสรีกอ่สร้าง หจก.ศรีสะเกษเสรีกอ่สร้าง คุณสมบติัครบถ้วน

38 กอ่สร้างถนน คสล.สายบา้น

โคกพยอม-ตาจวน
300,000                  300,000                  เฉพาะเจาะจง บริษทั ธีระการพมิพ ์จ ากดั บริษทั ธีระการพมิพ ์จ ากดั คุณสมบติัครบถ้วน

39 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ส่วนกลาง

 หมายเลขทะเบยีน บบ 6581 

ศรีสะเกษ
2,400                     2,400                      เฉพาะเจาะจง ร้านอดุมมอเตอร์ ร้านอดุมมอเตอร์ คุณสมบติัครบถ้วน

40 จ้างเหมาซ่อมแอร์ 5,900                     5,900                      เฉพาะเจาะจง นายประยงค์  นนัทสี นายประยงค์  นนัทสี คุณสมบติัครบถ้วน

41 จ้างเหมาจัดท าปา้ยรณรงค์

โครงการปอ้งกนัและลด

อบุติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี

ใหม่

8,000                     8,000                      เฉพาะเจาะจง ร้านพทิกัษศิ์ลป์ ร้านพทิกัษศิ์ลป์ คุณสมบติัครบถ้วน



42 จ้างเหมาบริการซ่อมแซม

บรูณะถนนสายบา้นบกสด า-

หนองขนาน
80,500                    80,500                    เฉพาะเจาะจง ร้าน ส. เสรีพาวเวอร์ ร้าน ส. เสรีพาวเวอร์ คุณสมบติัครบถ้วน

43 จ้างท าปา้ยไวนลิโครงการ 

SPOT DAY
1,600                     1,600                      เฉพาะเจาะจง ร้านพลไว ร้านพลไว คุณสมบติัครบถ้วน

44 จ้างเคร่ืองเสียงโครงการ SPOT

 DAY
1,000                     1,000                      เฉพาะเจาะจง นายวรวิทย์  บญุเรือง นายวรวิทย์  บญุเรือง คุณสมบติัครบถ้วน

45 จ้างจัดตกแต่งสถานที่โครงการ 

SDPOT DAY
5,000                     5,000                      เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  สุดสังข์ นายประเสริฐ  สุดสังข์ คุณสมบติัครบถ้วน

46

47 จ้างเหมาผู้ข่วยช่างทกุประเภท 9,000                     9,000                       - นายบ ารุง  เรืองค า นายบ ารุง  เรืองค า คุณสมบติัครบถ้วน

48 จัดซ้ือนมโรงเรียน 386,582                  386,582                  เฉพาะเจาะจง วารินมลิล์ วารินมลิล์ คุณสมบติัครบถ้วน

49 จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนลิและ

แผ่นพบัประชาสัมพนัธ์ พรบ.

ภาษทีี่ดินและส่ิงปลูกสร้าง 2564
17,200                    17,200                    เฉพาะเจาะจง บ.ปราชสกรีน จ ากดั บ.ปราชสกรีน จ ากดั คุณสมบติัครบถ้วน

50 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง  

หมายเลชทะเบยีน กค 9838
15,400                    15,400                    เฉพาะเจาะจง ร้านอู่ช่างแดง ร้านอู่ช่างแดง คุณสมบติัครบถ้วน

51 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและ

น้ ามนัหล่อล่ืน
22,410                    22,410                    เฉพาะเจาะจง ขุนหาญปโิตรเล่ียม ขุนหาญปโิตรเล่ียม คุณสมบติัครบถ้วน

52 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง  

หมายเลชทะเบยีน 82-5003
11,320                    11,320                    เฉพาะเจาะจง ร้านอู่ช่างแดง ร้านอู่ช่างแดง คุณสมบติัครบถ้วน

53 จัดซ้ือวัสดุส านกังาน 18,286                    18,286                    เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา หจก.ไพศาลวิทยา คุณสมบติัครบถ้วน

54 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 12,967                    13,967                    เฉพาะเจาะจง บ.แอดไวขุนหาญ บ.แอดไวขุนหาญ คุณสมบติัครบถ้วน

55 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 7,300                     7,300                      เฉพาะเจาะจง หจก.นนัทน์ภสัซัพพลาย หจก.นนัทน์ภสัซัพพลาย คุณสมบติัครบถ้วน



56 จ้างเหมาบริการแกไ้ขน้ าทว่มขัง

 ม.5
25,750                    25,750                    เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.เสรีพาวเวอร์ ร้าน ส.เสรีพาวเวอร์ คุณสมบติัครบถ้วน

57 พฒันาคุณภาพการศึกษาด้วย

เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
90,000                    90,000                    เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา หจก.ไพศาลวิทยา คุณสมบติัครบถ้วน

58 ซ้ือวัสดุซ่อมประปา ม.12 207,670                  207,670                  เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.เสรีพาวเวอร์ ร้าน ส.เสรีพาวเวอร์ คุณสมบติัครบถ้วน

59 ซ้ือวัสดุกอ่สร้างปญัหาน้ าทว่ม 

ม.5
29,600                    29,600                    เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.เสรีพาวเวอร์ ร้าน ส.เสรีพาวเวอร์ คุณสมบติัครบถ้วน

60 ซ้ือวัสดุปรับปรุงร้ัวเทศบาลโพธิ์

กระสังข์
38,250                    38,250                    เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.เสรีพาวเวอร์ ร้าน ส.เสรีพาวเวอร์ คุณสมบติัครบถ้วน

61 จ้างเหมางานแผนที่ภาษแีละ

ทะเบยีนทรัพย์สิน
9,000                     9,000                      เฉพาะเจาะจง

นางสาวเบญจวรรณ  มณีวงษ์ นางสาวเบญจวรรณ  มณีวงษ์
คุณสมบติัครบถ้วน

62 จ้างเหมาผู้ช่วยจัดเกบ็รายได้ 9,000                     9,000                                - นางสาวอมัพร  เกษอนิทร์ นางสาวอมัพร  เกษอนิทร์ คุณสมบติัครบถ้วน

63 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 23,260                    23,260                    เฉพาะเจาะจง หจก.ขุนหาญปโิตรเลียม หจก.ขุนหาญปโิตรเลียม คุณสมบติัครบถ้วน

64 จ้างเหมางานแผนที่ภาษแีละ

ทะเบยีนทรัพย์สิน
9,000                     9,000                      เฉพาะเจาะจง

นางสาวเบญจวรรณ  มณีวงษ์ นางสาวเบญจวรรณ  มณีวงษ์
คุณสมบติัครบถ้วน

65 จ้างเหมาผู้ข่วยช่างทกุประเภท 9,000                     9,000                       - นายบ ารุง  เรืองค า นายบ ารุง  เรืองค า คุณสมบติัครบถ้วน

66 จัดซ้ือวัสดุส านกังาน 54,277                    54,277                    เฉพาะเจาะจง ร้านธ๊ระเคร่ืองเขียน ร้านธ๊ระเคร่ืองเขียน คุณสมบติัครบถ้วน

67 จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนลิ

ประชาสัมพนัโครงการเฝ้าระวัง

และปอ้งกนัโรคติดต่อไวรัสโคโร

นา่

3,600                     3,600                      เฉพาะเจาะจง ร้านพลไว ร้านพลไว คุณสมบติัครบถ้วน

68 จัดซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 100,125                  100,125                  เฉพาะเจาะจง ร้านธีระเคร่ืองเขียน ร้านธีระเคร่ืองเขียน คุณสมบติัครบถ้วน

69 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์

การแพทย์
8,250                     8,250                      เฉพาะเจาะจง ร้านอสิราภรร์ ปร้ินต้ิง ร้านอสิราภรร์ ปร้ินต้ิง คุณสมบติัครบถ้วน



70 จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนลิ

ประชาสัมพนัโครงการเฝ้าระวัง

และปอ้งกนัโรคติดต่อไวรัสโคโร

นา่

3,000                     3,000 เฉพาะเจาะจง ร้านอสิราภรร์ ปร้ินต้ิง ร้านอสิราภรร์ ปร้ินต้ิง คุณสมบติัครบถ้วน

71 จัดซ้ือบอร์ดปดิประกาศประจ า

หนว่ยเลือกต้ัง ตามโครงการ

เลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล

45,000                    45,000                    เฉพาะเจาะจง
ร้าน ส.เสรีพาวเวอร์ ร้าน ส.เสรีพาวเวอร์

คุณสมบติัครบถ้วน

72 จัดซ้ือวัสดุส านกังาน
6,735                     6,735                      เฉพาะเจาะจง

หจก.ไพศาลวิทยา หจก.ไพศาลวิทยา
คุณสมบติัครบถ้วน

73 จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว
5,176                     5,176                      เฉพาะเจาะจง

หจก.ไพศาลวิทยา หจก.ไพศาลวิทยา
คุณสมบติัครบถ้วน

74 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์กอง

การศึกษา
25,460                    25,460 เฉพาะเจาะจง ร้านแอดไวขุนหาญ ร้านแอดไวขุนหาญ คุณสมบติัครบถ้วน

75 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอ้ง

ประชุมส านกังานทศิตะวันออก
250,000                  250,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.นนัทกรกอ่สร้างศรีสะเกษ หจก.ส.นนัทกรกอ่สร้างศรีสะเกษ คุณสมบติัครบถ้วน

76 กอ่สร้างถนน คสล.สายบา้น

หนองขนาน-ปา่ช้าหนองขนาน 203,000                  203,000 เฉพาะเจาะจง
หจก.พรานพาวเวอร์คอน

สตรัคชั่น

หจก.พรานพาวเวอร์คอน

สตรัคชั่น
คุณสมบติัครบถ้วน

77 กอ่สร้างถนน คสล.สายบา้น

ใหมพ่ฒันา-บา้นสนวน 300,000                  300,000 เฉพาะเจาะจง
หจก.พรานพาวเวอร์คอน

สตรัคชั่น

หจก.พรานพาวเวอร์คอน

สตรัคชั่น
คุณสมบติัครบถ้วน

78 จัดซ้ือวัสดุอกุรณ์ในการแข่งขัน

และเตรียมสนามโครงการSPOT

 DAY
8,400                     8,400 เฉพาะเจาะจง ร้านอสิราภรร์ ปร้ินต้ิง ร้านอสิราภรร์ ปร้ินต้ิง คุณสมบติัครบถ้วน

79 จ้างท าปา้ยไวนลิโครงการ 

SOPT DAY
1,600                     1,600                      เฉพาะเจาะจง ร้านพลไว ร้านพลไว คุณสมบติัครบถ้วน

80 จ้างเหมาผู้ช่วยจัดเกบ็รายได้ 9,000                     9,000                                - นางสาวอมัพร  เกษอนิทร์ นางสาวอมัพร  เกษอนิทร์ คุณสมบติัครบถ้วน



81 จ้างเหมางานแผนที่ภาษแีละ

ทะเบยีนทรัพย์สิน
9,000                     9,000                      เฉพาะเจาะจง

นางสาวเบญจวรรณ  มณีวงษ์ นางสาวเบญจวรรณ  มณีวงษ์
คุณสมบติัครบถ้วน

82 จ้างเหมาผู้ข่วยช่างทกุประเภท 9,000                     9,000                       - นายบ ารุง  เรืองค า นายบ ารุง  เรืองค า คุณสมบติัครบถ้วน

83 จ้างเหมาผู้ช่วยจัดเกบ็รายได้ 9,000                     9,000                                - นางสาวอมัพร  เกษอนิทร์ นางสาวอมัพร  เกษอนิทร์ คุณสมบติัครบถ้วน

84 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 23,260                    23,260                    เฉพาะเจาะจง หจก.ขุนหาญปโิตรเลียม หจก.ขุนหาญปโิตรเลียม คุณสมบติัครบถ้วน

85 ซ้ือวัสดุซ่อมแซมถนนสายบา้น

โคกพยอม-บา้นโพธิก์ระสังข์
59,000                    59,000                    เฉพาะเจาะจง อ านาจกจิการโยธา อ านาจกจิการโยธา คุณสมบติัครบถ้วน

86 ซ่อมรถยนต์ 82-5004 4,100                     4,100                      เฉพาะเจาะจง ร้านหนอ่ยการยาง ร้านหนอ่ยการยาง คุณสมบติัครบถ้วน

87 จ้างเคร่ืองเสียงโครงการ สปอต์

เดย์
1,000                     1,000                      เฉพาะเจาะจง

นายวรวิทย์  บญุเรือง นายวรวิทย์  บญุเรือง
คุณสมบติัครบถ้วน

88 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 92,000                    92,000 เฉพาะเจาะจง นงนชุ มาร์เกตต้ิง นงนชุ มาร์เกตต้ิง คุณสมบติัครบถ้วน

89 ซ้ือแบบพมิพโ์ครงการการ

เลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล 32,590                    32,590                    เฉพาะเจาะจง

โรงพมิพอ์าสารักษาดินแดน โรงพมิพอ์าสารักษาดินแดน

คุณสมบติัครบถ้วน

90 จัดตกแต่งสถานที่โครงการ 

สปอตเดย์
5,000                     5,000                      เฉพาะเจาะจง นายไพฑูณย์ ชนะมาร นายไพฑูณย์ ชนะมาร คุณสมบติัครบถ้วน

91 จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนลิตาม

โครงการเศรษฐกจิพอเพยีง

ต้นแบบ
600                        600 เฉพาะเจาะจง ร้านพลไว ร้านพลไว

คุณสมบติัครบถ้วน

92 ซ้ือวัสดุอปุกรณ์และแบบพมิพท์ี่

ใช้หนว่ยเลือกต้ัง
456,795                  456,795 เฉพาะเจาะจง

โรงพมิพอ์าสารักษาดินแดน โรงพมิพอ์าสารักษาดินแดน

คุณสมบติัครบถ้วน

93 จ้างเหมาท าอาหารว่างและ

อาหารกลางวันโครงการหมู่บา้น
10,000                    10,000                    เฉพาะเจาะจง

นางทองพนู  มงัคละ นางทองพนู  มงัคละ คุณสมบติัครบถ้วน



94 จ้างเหมาบริการรถทวัปรับ

อากาศ 2 ชั้นโครงวการหมู่บา้น

เศรษฐกจิพอเพยีง
24,000                    24,000 เฉพาะเจาะจง นายสุบนิ  งอนสวัน นายสุบนิ  งอนสวัน

คุณสมบติัครบถ้วน

95 จ้างเหมาเคร่ืองปั่นไฟโครงการ

เลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล 15,000                    15,000                    เฉพาะเจาะจง นายวรวิทย์  บญุเรือง นายวรวิทย์  บญุเรือง
คุณสมบติัครบถ้วน

96 จ้างเหมาค่ายานพาหนะ

คณะกรรมการประจ าหนว่ย

เลือกต้ัง
33,000                    33,000                     -

คุณสมบติัครบถ้วน

97 จ้างเหมางานแผนที่ภาษแีละ

ทะเบยีนทรัพย์สิน
9,000                     9,000                      เฉพาะเจาะจง

นางสาวเบญจวรรณ  มณีวงษ์ นางสาวเบญจวรรณ  มณีวงษ์
คุณสมบติัครบถ้วน

98 จ้างเหมาผู้ข่วยช่างทกุประเภท 9,000                     9,000                       - นายบ ารุง  เรืองค า นายบ ารุง  เรืองค า คุณสมบติัครบถ้วน

99 จ้างเหมาผู้ช่วยจัดเกบ็รายได้ 9,000                     9,000                                - นางสาวอมัพร  เกษอนิทร์ นางสาวอมัพร  เกษอนิทร์ คุณสมบติัครบถ้วน

100 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 22,400                    22,400                    เฉพาะเจาะจง หจก.ขุนหาญปโิตรเลียม หจก.ขุนหาญปโิตรเลียม คุณสมบติัครบถ้วน

101 จัดท าปา้ยไวนลิแสดงเปน็เขต

ปลอดบหุร่ีหนว่ยราชการ
1,980                     1,980                      เฉพาะเจาะจง

ร้านพลไว ร้านพลไว
คุณสมบติัครบถ้วน

102 ซ้ืออปุกรณ์ลดอบุติัเหตุช่วงเท

กาลสงกรานต์
23,900                    23,900                    เฉพาะเจาะจง

ร้านภฝู้าย เซอร์วิส ร้านภฝู้าย เซอร์วิส
คุณสมบติัครบถ้วน

103 จัดท าปา้ยไวนลิโครงการ

ปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุช่วง

เทศกาลสงกรานต์
8,200                     8,200                      เฉพาะเจาะจง

ร้านพทิกัศิลป์ ร้านพทิกัศิลป์

คุณสมบติัครบถ้วน

104 ซ้ือวัสดุส านกังาน 10,500                    10,500                    เฉพาะเจาะจง ร้านธีระเคร่ืองเขียน ร้านธีระเคร่ืองเขียน คุณสมบติัครบถ้วน

105 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 11,070                    11,070                    เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา หจก.ไพศาลวิทยา คุณสมบติัครบถ้วน

106 จ้างท าปา้ยไวนลิภาษเีคล่ือนที่ 17,700                    17,700 เฉพาะเจาะจง บ.ปราชญ์สกรีน บ.ปราชญ์สกรีน คุณสมบติัครบถ้วน



107 ซ้ืออปุกรณ์ลดอบุติัเหตุช่วงเท

กาลสงกรานต์
9,500                     9,500 เฉพาะเจาะจง ร้านธระเคร่ืองเขียน คุณสมบติัครบถ้วน

108 จัดซ้ือวัสดุส านกังาน 11,629                    11,629 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา หจก.ไพศาลวิทยา คุณสมบติัครบถ้วน

109 จ้างเหมาไปรษณีตามโครงการ

เลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล
700                        700                        เฉพาะเจาะจง ไปรษณีษไ์ทย จ ากดั ไปรษณีษไ์ทย จ ากดั คุณสมบติัครบถ้วน

110 จ้างเหมาท าปา้ยประชาสัมพนัธ์

โครงการส ารวจหมา แมว
1,200                     1,200                      เฉพาะเจาะจง ร้านพลไว ร้านพลไว คุณสมบติัครบถ้วน

111 จ้างเหมาแผ่นพบัประชาสัมพนัธ์ 3,000                     3,000                      เฉพาะเจาะจง ร้านอสิราภรณ์ ปร้ินต้ิง ร้านอสิราภรณ์ ปร้ินต้ิง คุณสมบติัครบถ้วน

112 จ้างเหมาไปรษณีตามโครงการ

เลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล
5,733                     5,733                      เฉพาะเจาะจง ไปรษณีษไ์ทย จ ากดั ไปรษณีษไ์ทย จ ากดั คุณสมบติัครบถ้วน

113 จ้างเหมาซ่อมถนนสายบา้นตา

ตา บา้นบก บา้นโคกพยอม
35,000                    35,000                    เฉพาะเจาะจง นายมงคล  นพพนัธ์ นายมงคล  นพพนัธ์ คุณสมบติัครบถ้วน

114 ซ้ือวัคซีนพษิสุนขับา้ 54,000                    54,000                    เฉพาะเจาะจง ดีหนึ่ง เภสัช ดีหนึ่ง เภสัช คุณสมบติัครบถ้วน

115 ซ้ือวัสดุในการด าเนนิการฉีด

วัคซีน
2,740                     2,740                      เฉพาะเจาะจง ดีหนึ่ง เภสัช ดีหนึ่ง เภสัช คุณสมบติัครบถ้วน

116 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 5,870                     2,870                      เฉพาะเจาะจง ร้านแอดไวขุนหาญ ร้านแอดไวขุนหาญ คุณสมบติัครบถ้วน

117 ซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 50,000                    50,000                    เฉพาะเจาะจง ร้านธีระเคร่ืองเขียน ร้านธีระเคร่ืองเขียน คุณสมบติัครบถ้วน

118 ซ้ือวัสดุส านกังาน 41,940                    41,940                    เฉพาะเจาะจง ร้านธีระเคร่ืองเขียน ร้านธีระเคร่ืองเขียน คุณสมบติัครบถ้วน

119 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 28,750                    28,750                    เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา หจก.ไพศาลวิทยา คุณสมบติัครบถ้วน

120 ซ้ือวัสดุซ่อมแซมถนนสายบา้น

ตาตา บา้นบก บา้นโคกพยอม
62,760                    62,760                    เฉพาะเจาะจง ส.เสรีพาวเวอร์ ส.เสรีพาวเวอร์ คุณสมบติัครบถ้วน

121 จ้างเหมาส ารวจประชากรสุนขั

และแมว
7,080                     7,080 เฉพาะเจาะจง นางค าพร  จันทสนธ์ นางค าพร  จันทสนธ์ คุณสมบติัครบถ้วน



122 จ้างเหมางานแผนที่ภาษแีละ

ทะเบยีนทรัพย์สิน
9,000                     9,000                      เฉพาะเจาะจง

นางสาวเบญจวรรณ  มณีวงษ์ นางสาวเบญจวรรณ  มณีวงษ์
คุณสมบติัครบถ้วน

123 จ้างเหมาผู้ข่วยช่างทกุประเภท 9,000                     9,000                       - นายบ ารุง  เรืองค า นายบ ารุง  เรืองค า คุณสมบติัครบถ้วน

124 จ้างเหมาผู้ช่วยจัดเกบ็รายได้ 9,000                     9,000                                - นางสาวอมัพร  เกษอนิทร์ นางสาวอมัพร  เกษอนิทร์ คุณสมบติัครบถ้วน

125 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 22,400                    22,400                    เฉพาะเจาะจง หจก.ขุนหาญปโิตรเลียม หจก.ขุนหาญปโิตรเลียม คุณสมบติัครบถ้วน

126 ซ้ือวัสดุส านกังาน 12,190                    12,190                    เฉพาะเจาะจง ร้านธีระเคร่ีองเขียน ร้านธีระเคร่ีองเขียน คุณสมบติัครบถ้วน

127 ซ้ือวัสดุส านกังาน 15,800                    15,800                    เฉพาะเจาะจง หจก.ฟา้ลิขิต หจก.ฟา้ลิขิต คุณสมบติัครบถ้วน

128 ซ้ือนมเยียวยา 162,120                  162,120                  เฉพาะเจาะจง บ.คันทรีเฟรชเดล่ี จ ากดั บ.คันทรีเฟรชเดล่ี จ ากดั คุณสมบติัครบถ้วน

129 จ้างเหมาอาหารประชุมสภา 

สมยัแรก คร้ังที่ 1/2564
6,000                     6,000                      เฉพาะเจาะจง นางอรุณี  พรหมรินทร์ นางอรุณี  พรหมรินทร์ คุณสมบติัครบถ้วน

130 จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พฒันา

เด็กเล็ก
260,000                  260,000                  เฉพาะเจาะจง ส.เสรีพาวเวอร์ ส.เสรีพาวเวอร์ คุณสมบติัครบถ้วน

131 จ้างเหมาจัดท าปา้ยต้ังโต๊ะ 6,099                     6,099                      เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสะเกษหนิออ่นแกรนติ หจก.ศรีสะเกษหนิออ่นแกรนติ คุณสมบติัครบถ้วน

132 จ้างปรับปรุงกระจกในอาคาร

ส านกังานเทศบาลต าบลโพธิ์

กระสังข์
47,500                    47,500                    เฉพาะเจาะจง

พรมพรัิยกระจกอลูมเินยีม พรมพรัิยกระจกอลูมเินยีม

คุณสมบติัครบถ้วน

133 จ้างซ่อมเคร่ืองตัดหญ้า 2,390                     2,390                      เฉพาะเจาะจง ร้านสมนกึเจริญการช่าง ร้านสมนกึเจริญการช่าง คุณสมบติัครบถ้วน

134 จ้างซ่อมโทรทศัน์ 3,500                     3,500 เฉพาะเจาะจง ร้านอาจารย์ค าดีแอร์ เอน็จิเนยีร่ืง ร้านอาจารย์ค าดีแอร์ เอน็จิเนยีร่ืง คุณสมบติัครบถ้วน

135 จ้างเหมาก าจัดปลวกในอาคาร

ส านกังานเทศบาล
35,360                    35,360 เฉพาะเจาะจง ร้านพรหมชาติเจริญพานชิย์ ร้านพรหมชาติเจริญพานชิย์ คุณสมบติัครบถ้วน

136 จ้างติดต้ังวัสดุเพื่อการ

ประชาสัมพนัธ์โควิด-19
9,900                     9,000                      เฉพาะเจาะจง

ธนากรซาว อ าเภอขุนหาญ ธนากรซาว อ าเภอขุนหาญ
คุณสมบติัครบถ้วน

137 จ้างเหมางานแผนที่ภาษแีละ

ทะเบยีนทรัพย์สิน
9,000                     9,000                      เฉพาะเจาะจง

นางสาวเบญจวรรณ  มณีวงษ์ นางสาวเบญจวรรณ  มณีวงษ์
คุณสมบติัครบถ้วน



138 จ้างเหมาผู้ข่วยช่างทกุประเภท 9,000                     9,000                       - นายบ ารุง  เรืองค า นายบ ารุง  เรืองค า คุณสมบติัครบถ้วน

139 จ้างเหมาผู้ช่วยจัดเกบ็รายได้ 9,000                     9,000                                - นางสาวอมัพร  เกษอนิทร์ นางสาวอมัพร  เกษอนิทร์ คุณสมบติัครบถ้วน

140 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 34,230                    34,230                    เฉพาะเจาะจง หจก.ขุนหาญปโิตรเลียม หจก.ขุนหาญปโิตรเลียม คุณสมบติัครบถ้วน

141 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 25,775                    25,775                    เฉพาะเจาะจง ร้าน ฌ เฌอ ร้าน ฌ เฌอ คุณสมบติัครบถ้วน

142 ซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 96,388                    96,388                    เฉพาะเจาะจง หจก.ฟา้ลิขิต หจก.ฟา้ลิขิต คุณสมบติัครบถ้วน

143 ซ้ือวัสดุส านกังาน 58,888                    58,888                    เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา หจก.ไพศาลวิทยา คุณสมบติัครบถ้วน

144 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองตัดหญ้า 3,030                     3,030                      เฉพาะเจาะจง ร้านสมนกึเจริญการช่าง ร้านสมนกึเจริญการช่าง คุณสมบติัครบถ้วน

145 จ้างเหมาติดต้ังผ้ามา่นหอ้งนายก 22,300                    22,300                    เฉพาะเจาะจง บ.ฟา้ไทยมั่งมคีรีเอชั่น จ ากดั บ.ฟา้ไทยมั่งมคีรีเอชั่น จ ากดั คุณสมบติัครบถ้วน

146 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 24,645                    24,645                    เฉพาะเจาะจง   ดีดี พาณิชย์   ดีดี พาณิชย์ คุณสมบติัครบถ้วน

147 ซ้ือวัสดุซ่อมบ ารุงทาง 341,500                  341,500                  เฉพาะเจาะจง ส.เสรีพาวเวอร์ ส.เสรีพาวเวอร์ คุณสมบติัครบถ้วน

148 จ้างเหมาอาหารประชุมสภา 

สมยัแรก คร้ังที่ 2/2564
7,000                     7,000                      เฉพาะเจาะจง

นางอรุณี พหรมรินทร์ นางอรุณี พหรมรินทร์
คุณสมบติัครบถ้วน

149 จ้างเหมาอาคารโครงการพฒันา

ครูและบคุลากรทางการศึกษา
7,500                     7,500 เฉพาะเจาะจง นางวัน  เรืองค า นางวัน  เรืองค า คุณสมบติัครบถ้วน

150 ซ้ือวัสดุโครงการพฒันาครูและ

บคุลากรทางการศึกษา
1,000                     1,000 เฉพาะเจาะจง ร้านอสิราภรณ์  ปร้ินต้ิง ร้านอสิราภรณ์  ปร้ินต้ิง คุณสมบติัครบถ้วน

151 ซ้ือวัสดุโครงการจัดสถานที่เนื่อง

ในโอกาศวันเฉลิมพระชน

มพรรษสมเด็จพระนางเจ้า สิริกติ
39,595                    39,595 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา หจก.ไพศาลวิทยา คุณสมบติัครบถ้วน

152 ซ้ือยางมะตอยส าเร็จรูป 198,880                  198,880 เฉพาะเจาะจง หจก.ฟา้ลิขิต หจก.ฟา้ลิขิต คุณสมบติัครบถ้วน

153 จ้างเหมาจัดท าปา้ยโครงการ

พฒันาครูและบคุลากร

ทางการศคกษา
1,000                     1,000 เฉพาะเจาะจง ร้านพลไว ร้านพลไว คุณสมบติัครบถ้วน

154 ซ้ือครุภณัฑืส านกังาน 118,300                  118,300 บ.จตุรโชคกรุ๊ป บ.จตุรโชคกรุ๊ป คุณสมบติัครบถ้วน

155 จ้างเหมาบริการเกล่ียขยะมลู

ฝอย

3,600                     3,600 นายนรินทร์  เรืองค า นายนรินทร์  เรืองค า คุณสมบติัครบถ้วน



156 จ้างเหมาบริการจัดท าปา้ยไวนลิ 18,500                    18,500 บ.ปราชสกรีน  จ ากดั บ.ปราชสกรีน  จ ากดั คุณสมบติัครบถ้วน

157 จ้างเหมาซ่อมแอร์ 45,750                    45,750 ร้าน ช.ศิริโสภาเอน็จิเนยีร่ิง ร้าน ช.ศิริโสภาเอน็จิเนยีร่ิง คุณสมบติัครบถ้วน

158 จ้างเหมาเพื่อติดต้ังวัสดุเพื่อการ

ประชาสัมพนัธ์
3,390                     3,390 ธนากรซาว อ.ขุนหาญ ธนากรซาว อ.ขุนหาญ คุณสมบติัครบถ้วน

159 จ้างเหมาซ่อมถนนภายในต าบล

โพธิก์ระสังข์
13,200                    13,200 นายเอกชัย  รังสี นายเอกชัย  รังสี คุณสมบติัครบถ้วน

160 ซ้ือนมโรงเรียน 284,072                  284,072 หจก.วารินทร์ มลิล์ หจก.วารินทร์ มลิล์ คุณสมบติัครบถ้วน

161 จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนลิ 5,500                     5,500 บ.ปราชสกรีน  จ ากดั บ.ปราชสกรีน  จ ากดั คุณสมบติัครบถ้วน

162

163 จ้างเหมางานแผนที่ภาษแีละ

ทะเบยีนทรัพย์สิน
9,000                     900                         -

นางสาวเบญจวรรณ  มณีวงษ์ นางสาวเบญจวรรณ  มณีวงษ์
คุณสมบติัครบถ้วน

164 จ้างเหมาผู้ข่วยช่างทกุประเภท 9,000                     9,000                       - นายบ ารุง  เรืองค า นายบ ารุง  เรืองค า คุณสมบติัครบถ้วน

165 จ้างเหมาผู้ช่วยจัดเกบ็รายได้ 9,000                     9,000                                - นางสาวอมัพร  เกษอนิทร์ นางสาวอมัพร  เกษอนิทร์ คุณสมบติัครบถ้วน

166 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 39,050                    39,050                    เฉพาะเจาะจง หจก.ขุนหาญปโิตรเลียม หจก.ขุนหาญปโิตรเลียม คุณสมบติัครบถ้วน

167 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 22,000                    22,000                    เฉพาะเจาะจง บ.แอดไวขุนหาญ บ.แอดไวขุนหาญ คุณสมบติัครบถ้วน

168 ซ้ือวัสดุแกไ้ขปญัหาทางเดินน้ า 101,750                  101,750                  เฉพาะเจาะจง นายคงศักด์ิ  สุดสังข์ นายคงศักด์ิ  สุดสังข์ คุณสมบติัครบถ้วน

169 จ้างเหมาบริการดูดส้วม 2,000                     2,000                      เฉพาะเจาะจง นายสุขสันต์  โพธิสาร นายสุขสันต์  โพธิสาร คุณสมบติัครบถ้วน

170 จ้างเหมาบริการงาวทอ่และปรับปรุงภมูทิศัน์ 103,000                  103,000                  เฉพาะเจาะจง นายมงคล  นพพนัธ์ นายมงคล  นพพนัธ์ คุณสมบติัครบถ้วน

171 จ้างเหมาแกไ้ขปญัหาทางเดินน้ า 80,400                    80,400                    เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทน ี งอนสวรรค์ นางสาวจันทน ี งอนสวรรค์ คุณสมบติัครบถ้วน

172 จ้างเหมาขุดฝังกลบขยะ 60,885                    60,885                    เฉพาะเจาะจง นายมงคล  นพพนัธ์ นายมงคล  นพพนัธ์ คุณสมบติัครบถ้วน

173 จ้างเหมาซ่อมแอร์ 3,800                     3,800                      เฉพาะเจาะจง ร้านอาจารย์ค าดีแอร์ ร้านอาจารย์ค าดีแอร์ คุณสมบติัครบถ้วน

174 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 26,900                    26,900                    เฉพาะเจาะจง บ.แอดไวขุนหาญ บ.แอดไวขุนหาญ คุณสมบติัครบถ้วน

175 ซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 46,070                    46,070                    เฉพาะเจาะจง หจก.ฟา้ลิขิต หจก.ฟา้ลิขิต คุณสมบติัครบถ้วน

176 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 2,800                     2,800                      เฉพาะเจาะจง ดีดี พาณิชย์ ดีดี พาณิชย์ คุณสมบติัครบถ้วน

177 ซ้ือน้ าด่ืม 1,550                     1,550                      เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมกลุธิดา ร้านน้ าด่ืมกลุธิดา คุณสมบติัครบถ้วน



178 จ้างเหมาปา้ยประชาสัมพนัธ์ 8,100                     8,100                      เฉพาะเจาะจง ร้านพลไว ร้านพลไว คุณสมบติัครบถ้วน

179 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 10,900                    10,900                    เฉพาะเจาะจง บ.แอดไวขุนหาญ บ.แอดไวขุนหาญ คุณสมบติัครบถ้วน

180 ซ้ือธงญี่ปุ่นจัดสถานที่วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.1045,000                    45,000                    เฉพาะเจาะจง บ.ปราชญ์สกรีน  จ ากดั บ.ปราชญ์สกรีน  จ ากดั คุณสมบติัครบถ้วน

181 จ้างเหมาแกไ้ขปญัหาถนนช ารุด 27,700                    27,700                    เฉพาะเจาะจง นายมงคล  นพพนัธ์ นายมงคล  นพพนัธ์ คุณสมบติัครบถ้วน

182 จ้างซ่อมแซมหอ้งประชุมและ

หอ้งผู้บริหาร
64,450                    64,450                    เฉพาะเจาะจง นายกติติพนัธ์ จันเปรียง นายกติติพนัธ์ จันเปรียง คุณสมบติัครบถ้วน

183 ซ้ือวัสดุตามโครงการวันเฉลิม

พระชนมพรรษา ร.10
15,145                    15,145                    เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา หจก.ไพศาลวิทยา คุณสมบติัครบถ้วน

184 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 15,000                    15,000                    เฉพาะเจาะจง นางวัน  เรืองค า นางวัน  เรืองค า คุณสมบติัครบถ้วน

185 ซ้ือวัสดุส านกังาน 54,767                    54,767                    เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา หจก.ไพศาลวิทยา คุณสมบติัครบถ้วน

186 ซ้ือวัสดุแกไ้ขปญัหาถนนช ารุด 28,385                    28,385                    เฉพาะเจาะจง ศักชัยรุ่งเรืองวัสดุ ศักชัยรุ่งเรืองวัสดุ คุณสมบติัครบถ้วน

187 จ้างเหมางานแผนที่ภาษแีละ

ทะเบยีนทรัพย์สิน
9,000                     9,000                      เฉพาะเจาะจง

นางสาวเบญจวรรณ  มณีวงษ์ นางสาวเบญจวรรณ  มณีวงษ์
คุณสมบติัครบถ้วน

188 จ้างเหมาผู้ข่วยช่างทกุประเภท 9,000                     9,000                       - นายบ ารุง  เรืองค า นายบ ารุง  เรืองค า คุณสมบติัครบถ้วน

189 จ้างเหมาผู้ช่วยจัดเกบ็รายได้ 9,000                     9,000                                - นางสาวอมัพร  เกษอนิทร์ นางสาวอมัพร  เกษอนิทร์ คุณสมบติัครบถ้วน

190 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 19,420                    19,420                    เฉพาะเจาะจง หจก.ขุนหาญปโิตรเลียม หจก.ขุนหาญปโิตรเลียม คุณสมบติัครบถ้วน

191 ซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน 18,000                    18,000                    เฉพาะเจาะจง หจก.ฟา้ลิขิต หจก.ฟา้ลิขิต คุณสมบติัครบถ้วน

192 ซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 9,500                     9,500                      เฉพาะเจาะจง หจก.ฟา้ลิขิต หจก.ฟา้ลิขิต คุณสมบติัครบถ้วน

193 จ้างเหมาบ าบดัน้ าเสียศูนย์พกั

คอย
6,000                     6,000                      เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทน ี งอนสวรรค์ นางสาวจันทน ี งอนสวรรค์ คุณสมบติัครบถ้วน

194 จ้างเหมาตกแต่งภมูทิศัน์

ส านกังาน
60,000                    60,000                    เฉพาะเจาะจง นายมงคล  นพพนัธ์ นายมงคล  นพพนัธ์ คุณสมบติัครบถ้วน

195 จ้างเหมาอาหารประชุมสภา 

สมยัที่2/2564
7,000                     7,000                      เฉพาะเจาะจง นางสาวอรุณี  พรหมรินทร์ นางสาวอรุณี  พรหมรินทร์ คุณสมบติัครบถ้วน

196 จ้างซ่อมรถ กข 4420 24,490                    24,480                    เฉพาะเจาะจง ร้านอู่ปอ๊ปเซอร์วิส ร้านอู่ปอ๊ปเซอร์วิส คุณสมบติัครบถ้วน



197 จ้างซ่อมคอมพวิเตอร์ 44,800                    44,800                    เฉพาะเจาะจง บ.แอดไวขุนหาญ บ.แอดไวขุนหาญ คุณสมบติัครบถ้วน

198 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 40,900                    40,900                    เฉพาะเจาะจง ดีดี พาณิชย์ ดีดี พาณิชย์ คุณสมบติัครบถ้วน

199 ซ้ือวัสดุส านกังาน 31,107                    31,107                    เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา หจก.ไพศาลวิทยา คุณสมบติัครบถ้วน

200 จ้างเหมาท าเว๊ปไซร์เทศบาล 20,000                    20,000 เฉพาะเจาะจง บ.ดังภมู ิจ ากดั บ.ดังภมู ิจ ากดั คุณสมบติัครบถ้วน

201 จ้างเหมาอาหารประชุมสภา สมยัที่ 2/2564 ครังที่ 37,000                     7,000                      นางอรุณี  พรหมรินทร์ นางอรุณี  พรหมรินทร์ คุณสมบติัครบถ้วน

202 จ้างเหมาโรงการปรับปรุง

ซ่อมแซมอาคารหอ้งประชุม 210000 210,000 นายเสรี  นพพนัธ์ นายเสรี  นพพนัธ์ คุณสมบติัครบถ้วน

203 กอ่สร้างถนน คลส ซอยบา้นนายส าเริง  โพธิสาร 239,000                  239,000                  หจก.เจ็ทดีเวลลอบเมนท์ หจก.เจ็ทดีเวลลอบเมนท์ คุณสมบติัครบถ้วน

204 กอ่สร้างถนน คสล.สายบา้น

นายบวัผัน สุดสังข์
255,000                  255,000                  

หจก.เจ็ทดีเวลลอบเมนท์ หจก.เจ็ทดีเวลลอบเมนท์
คุณสมบติัครบถ้วน

205 กอ่สร้างถนน คสล.สายบา้น

สด า-หนองกอก
500,000                  500,000

หจก.เจ็ทดีเวลลอบเมนท์ หจก.เจ็ทดีเวลลอบเมนท์
คุณสมบติัครบถ้วน

206 กอ่สร้างถนน คสล.สาย รร.บา้นหนองคู 324,000                  324,000                  หจก.เจ็ทดีเวลลอบเมนท์ หจก.เจ็ทดีเวลลอบเมนท์ คุณสมบติัครบถ้วน

207 กอ่สร้างถนน คสล -ม 11 500,000                  500,000                  หจก.เจ็ทดีเวลลอบเมนท์ หจก.เจ็ทดีเวลลอบเมนท์ คุณสมบติัครบถ้วน

208 กอ่สร้างถนน คสล.ซอยบา้น

นางสุลี  จันทร์เปรียง
198,000                  198,000                  

หจก.เจ็ทดีเวลลอบเมนท์ หจก.เจ็ทดีเวลลอบเมนท์
คุณสมบติัครบถ้วน

209 กอ่สร้างถนน คลส.สายบา้น

ผู้ใหญ่บา้น ม.4
105,000                  105,000                  

หจก.เจ็ทดีเวลลอบเมนท์ หจก.เจ็ทดีเวลลอบเมนท์
คุณสมบติัครบถ้วน

210 กอ่สร้างถนนสายบา้นนายจันทร์

เปรียง
196,000                  196,000                  

หจก.เจ็ทดีเวลลอบเมนท์ หจก.เจ็ทดีเวลลอบเมนท์
คุณสมบติัครบถ้วน

211 กอ่สร้างถนน คสลสาย รร.บา้น

หนองคู
117,000                  117,000

หจก.เจ็ทดีเวลลอบเมนท์ หจก.เจ็ทดีเวลลอบเมนท์
คุณสมบติัครบถ้วน

212 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 43,120                    43,120                    หจก.ไพศาลวิทยา หจก.ไพศาลวิทยา คุณสมบติัครบถ้วน

213 ซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 47,035                    47,035                    หจก.ฟา้ลิขิต หจก.ฟา้ลิขิต คุณสมบติัครบถ้วน



214 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 67,249                    67,249                    บ.แอดไวขุนหาญ บ.แอดไวขุนหาญ คุณสมบติัครบถ้วน

215 ซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบ

ดิจิตอล
360,000                  360,000                  หจก.ฟา้ลิขิต หจก.ฟา้ลิขิต คุณสมบติัครบถ้วน

216 จ้างเหมาบริการซ่อมถนนบา้น

บา้นโพธิก์ระสังข์เหนอื-บา้น

โคกพยอม
15,500                    15,500                    นายมงคล  นพพนัธ์ นายมงคล  นพพนัธ์ คุณสมบติัครบถ้วน

217 จัดซ้ือวัสดุส านกังาน 300                        300                        เฉพาะเจาะจง โรงพมิพอ์าสารักษาดินแดน โรงพมิพอ์าสารักษาดินแดน คุณสมบติัครบถ้วน

218 ซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 15,770                    15,770                    เฉพาะเจาะจง หจก.ฟา้ลิขิต หจก.ฟา้ลิขิต คุณสมบติัครบถ้วน

219 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง 29,500                    29,500                    เฉพาะเจาะจง ขุนหาญปโิตรเลียม ขุนหาญปโิตรเลียม คุณสมบติัครบถ้วน

220 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง 

หมายเลขทะเบยีน 82-5004 ศก.
900                        900                        เฉพาะเจาะจง ร้านพลใสการไฟฟา้ ร้านพลใสการไฟฟา้ คุณสมบติัครบถ้วน

221 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง 

หมายเลขทะเบยีน 82-5715 ศก.
52,300                    52,300                    เฉพาะเจาะจง ร้านหนอ่ยการยาง ร้านหนอ่ยการยาง คุณสมบติัครบถ้วน

222 จ้างเหมางานแผนที่ภาษแีละ

ทะเบยีนทรัพย์สิน
9,000                     9,000                      เฉพาะเจาะจง

นางสาวเบญจวรรณ  มณีวงษ์ นางสาวเบญจวรรณ  มณีวงษ์
คุณสมบติัครบถ้วน

223 จ้างเหมาผู้ข่วยช่างทกุประเภท 9,000                     9,000                       - นายบ ารุง  เรืองค า นายบ ารุง  เรืองค า คุณสมบติัครบถ้วน

224 จ้างเหมาผู้ช่วยจัดเกบ็รายได้ 9,000                     9,000                                - นางสาวอมัพร  เกษอนิทร์ นางสาวอมัพร  เกษอนิทร์ คุณสมบติัครบถ้วน

225 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 25,605                    25,605                    เฉพาะเจาะจง ดีดี พาณฺชย์ ดีดี พาณฺชย์ คุณสมบติัครบถ้วน

226 จ้างซ่อมรถหมายเลขทะเบยีน บบ 5681 6,935                     6,935                      เฉพาะเจาะจง ร้านอู๋ปอปเซอร์วิส ร้านอู๋ปอปเซอร์วิส คุณสมบติัครบถ้วน

227 ซ้ือวัสดุส านกังาน 27,860                    27,830                    เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา หจก.ไพศาลวิทยา คุณสมบติัครบถ้วน

228 ซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 13,045                    13,045                    เฉพาะเจาะจง หจก.ฟา้ลิขิต หจก.ฟา้ลิขิต คุณสมบติัครบถ้วน

229 จ้างเหมาท าปา้ยโรงการจัดท า

แผนทอ้งถิ่น พ.ศ.2566-2570
900                        900                        เฉพาะเจาะจง

ร้านพลไว ร้านพลไว
คุณสมบติัครบถ้วน

230 ซ้ือวัสดุส านกังาน 15,800                    15,800                    เฉพาะเจาะจง หจก.ฟา้ลิขิต หจก.ฟา้ลิขิต คุณสมบติัครบถ้วน



231 จ้างซ่อมรถหมายเลขทะเบยีน 

82-5004
5,730                     5,730                      เฉพาะเจาะจง

ร้านอู่ช่างแดง ร้านอู่ช่างแดง
คุณสมบติัครบถ้วน

232 ซ้ือวัสดุส านกังาน 35,650                    35,650 เฉพาะเจาะจง ร้านวันชัย  โพธิสาร ร้านวันชัย  โพธิสาร คุณสมบติัครบถ้วน

233 จ้างเหมาบริการแกไ้ขปญัหา

ทางเดินน้ า
7,500                     7,500 เฉพาะเจาะจง นายเจย  สุดสังข์ นายเจย  สุดสังข์ คุณสมบติัครบถ้วน

234 ซ้ือวัสดุส านกังาน 16,000 16,000 เฉพาะเจาะจง นางวัน  เรืองค า นางวัน  เรืองค า คุณสมบติัครบถ้วน

235 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 67,249                    67,249                    เฉพาะเจาะจง บ.แอดไวขุนหาญ บ.แอดไวขุนหาญ คุณสมบติัครบถ้วน

236 จ้างซ่อมรถหมายเลขทะเบยีน บธ 7085 14,850                    14,850                    เฉพาะเจาะจง ร้านอู่ปอปเซอร์วิส ร้านอู่ปอปเซอร์วิส คุณสมบติัครบถ้วน

237 ซ้ือวัสดุซ่อมบ ารุงทาง 29,650                    29,650 เฉพาะเจาะจง ส.เจริญทรัพย์ ส.เจริญทรัพย์ คุณสมบติัครบถ้วน

238 ซ้ือวัสดุแกไ้ขปญัหาทางเดินน้ า 12,650                    12,650 เฉพาะเจาะจง ศักชัย  รุ่งเรืองวัสดุ ศักชัย  รุ่งเรืองวัสดุ คุณสมบติัครบถ้วน

239 ซ้ือนม 435,578                  435,758                  เฉพาะเจาะจง วารินมลิล์ วารินมลิล์ คุณสมบติัครบถ้วน

240 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 40,300                    40,300 เฉพาะเจาะจง ดีดี พาณิชย์ ดีดี พาณิชย์ คุณสมบติัครบถ้วน

241 ซ้ือวัสดุส านกังาน 17,764                    17,764                    เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา หจก.ไพศาลวิทยา คุณสมบติัครบถ้วน

242 ซ้ือยางมะตอยส าเร็จรูป 36,800                    36,800 เฉพาะเจาะจง คุณสมบติัครบถ้วน

243 ซ้ือวัสดุส านกังาน 7,665                     7,665 เฉพาะเจาะจง ร้านธะเคร่ืองเขียน ร้านธะเคร่ืองเขียน คุณสมบติัครบถ้วน

244 ซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 15,770                    15,770 เฉพาะเจาะจง หจก.ฟา้ลิขิต หจก.ฟา้ลิขิต คุณสมบติัครบถ้วน




