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ประกาศเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ 

เรื่อง  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน มิถุนายน 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 มิถุนายน  
พ.ศ. 2564 ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) 
   
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ ณ  วันที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ.2564 
                                                       
 

  (นายตี  โพธิสาร) 
  นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์กระสังข์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที่ งานจดัจา้ง
วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจดัซ้ือ/จา้ง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผู้ชนะการคัดเลอืกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสงัเขป

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ

ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จ้างเหมางานแผนที่ภาษแีละ

ทะเบยีนทรัพย์สิน
9,000                 9,000           เฉพาะเจาะจง

นางสาวเบญจวรรณ  มณีวงษ์ นางสาวเบญจวรรณ  มณีวงษ์
คุณสมบติัครบถ้วน 1/2564 ลว.1ม.ิย.64

2 จ้างเหมาผู้ข่วยช่างทกุประเภท 9,000                 9,000            - นายบ ารุง  เรืองค า นายบ ารุง  เรืองค า คุณสมบติัครบถ้วน 2/2564 ลว.1ม.ิย.64

3 จ้างเหมาผู้ช่วยจัดเกบ็รายได้ 9,000                 9,000                     - นางสาวอมัพร  เกษอนิทร์ นางสาวอมัพร  เกษอนิทร์ คุณสมบติัครบถ้วน 3/2564 ลว.1ม.ิย.64

4 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 34,230               34,230         เฉพาะเจาะจง หจก.ขุนหาญปโิตรเลียม หจก.ขุนหาญปโิตรเลียม คุณสมบติัครบถ้วน 5/2564 ลว.1ม.ิย.64

5 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 25,775               25,775         เฉพาะเจาะจง ร้าน ฌ เฌอ ร้าน ฌ เฌอ คุณสมบติัครบถ้วน 6/2564 ลว.3ม.ิย.64

6 ซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 96,388               96,388         เฉพาะเจาะจง หจก.ฟา้ลิขิต หจก.ฟา้ลิขิต คุณสมบติัครบถ้วน 7/2564 ลว.4ม.ิย.64

7 ซ้ือวัสดุส านกังาน 58,888               58,888         เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา หจก.ไพศาลวิทยา คุณสมบติัครบถ้วน 8/2564 ลว.5ม.ิย.64

8 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองตัดหญ้า 3,030                 3,030           เฉพาะเจาะจง ร้านสมนกึเจริญการช่าง ร้านสมนกึเจริญการช่าง คุณสมบติัครบถ้วน 9/2564 ลว.6ม.ิย.64

9 จ้างเหมาติดต้ังผ้ามา่นหอ้งนายก 22,300               22,300         เฉพาะเจาะจง บ.ฟา้ไทยมั่งมคีรีเอชั่น จ ากดั บ.ฟา้ไทยมั่งมคีรีเอชั่น จ ากดั คุณสมบติัครบถ้วน 10/2564 ลว.7ม.ิย.64

10 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 24,645               24,645         เฉพาะเจาะจง   ดีดี พาณิชย์   ดีดี พาณิชย์ คุณสมบติัครบถ้วน 11/2564 ลว.8ม.ิย.64

11 ซ้ือวัสดุซ่อมบ ารุงทาง 341,500             341,500        เฉพาะเจาะจง ส.เสรีพาวเวอร์ ส.เสรีพาวเวอร์ คุณสมบติัครบถ้วน 12/2564 ลว.9ม.ิย.64

12
จ้างเหมาอาหารประชุมสภา 

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

นางอรุณี พหรมรินทร์ นางอรุณี พหรมรินทร์
คุณสมบติัครบถ้วน 13/2564 ลว.11ม.ิย.64

13
จ้างเหมาอาคารโครงการพฒันา

ครูและบคุลากรทางการศึกษา
7,500                 7,500 เฉพาะเจาะจง นางวัน  เรืองค า นางวัน  เรืองค า คุณสมบติัครบถ้วน 14/2564 ลว.12ม.ิย.64

14
ซ้ือวัสดุโครงการพฒันาครูและ

บคุลากรทางการศึกษา
1,000                 1,000 เฉพาะเจาะจง ร้านอสิราภรณ์  ปร้ินต้ิง ร้านอสิราภรณ์  ปร้ินต้ิง คุณสมบติัครบถ้วน 15/2564 ลว.13ม.ิย.64

สรุปผลการจดัซ้ือประจ าปงีบประมาณ 2564

เทศบาลต าบลโพธิ์กระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จงัหวัดศรีสะเกษ

ประจ าเดอืน มถุินายน 2564



15

ซ้ือวัสดุโครงการจัดสถานที่เนื่อง

ในโอกาศวันเฉลิมพระชน

มพรรษสมเด็จพระนางเจ้า สิริกติ
39,595               39,595 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา หจก.ไพศาลวิทยา คุณสมบติัครบถ้วน 16/2564 ลว.14ม.ิย.64

16 ซ้ือยางมะตอยส าเร็จรูป 198,880             198,880 เฉพาะเจาะจง หจก.ฟา้ลิขิต หจก.ฟา้ลิขิต คุณสมบติัครบถ้วน 17/2564 ลว.16ม.ิย.64

17

จ้างเหมาจัดท าปา้ยโครงการ

พฒันาครูและบคุลากร

ทางการศคกษา
1,000                 1,000 เฉพาะเจาะจง ร้านพลไว ร้านพลไว คุณสมบติัครบถ้วน 18/2564 ลว.17ม.ิย.64

18 ซ้ือครุภณัฑืส านกังาน 118,300             118,300 บ.จตุรโชคกรุ๊ป บ.จตุรโชคกรุ๊ป คุณสมบติัครบถ้วน 19/2564 ลว.18ม.ิย.64

19 จ้างเหมาบริการเกล่ียขยะมลู

ฝอย

3,600                 3,600 นายนรินทร์  เรืองค า นายนรินทร์  เรืองค า คุณสมบติัครบถ้วน 20/2564 ลว.18ม.ิย.64

20 จ้างเหมาบริการจัดท าปา้ยไวนลิ 18,500               18,500 บ.ปราชสกรีน  จ ากดั บ.ปราชสกรีน  จ ากดั คุณสมบติัครบถ้วน 21/2564 ลว.19ม.ิย.64

21 จ้างเหมาซ่อมแอร์ 45,750               45,750 ร้าน ช.ศิริโสภาเอน็จิเนยีร่ิง ร้าน ช.ศิริโสภาเอน็จิเนยีร่ิง คุณสมบติัครบถ้วน 22/2564 ลว.21ม.ิย.64

22
จ้างเหมาเพื่อติดต้ังวัสดุเพื่อการ

ประชาสัมพนัธ์
3,390                 3,390 ธนากรซาว อ.ขุนหาญ ธนากรซาว อ.ขุนหาญ คุณสมบติัครบถ้วน 23/2564 ลว.22ม.ิย.64

23
จ้างเหมาซ่อมถนนภายในต าบล

โพธิก์ระสังข์
13,200               13,200 นายเอกชัย  รังสี นายเอกชัย  รังสี คุณสมบติัครบถ้วน 24/2564 ลว.23ม.ิย.64

24 ซ้ือนมโรงเรียน 284,072             284,072 หจก.วารินทร์ มลิล์ หจก.วารินทร์ มลิล์ คุณสมบติัครบถ้วน 25/2564 ลว.24ม.ิย.64

25 จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนลิ 5,500                 5,500 บ.ปราชสกรีน  จ ากดั บ.ปราชสกรีน  จ ากดั คุณสมบติัครบถ้วน 26/2564 ลว.26ม.ิย.64


