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ประกาศเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ 

เรื่อง  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน กรกฎาคม 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 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2564 ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) 
   
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ ณ  วันที่  2  สิงหาคม  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                 900               -

นางสาวเบญจวรรณ  มณีวงษ์ นางสาวเบญจวรรณ  มณีวงษ์
คุณสมบติัครบถ้วน 1/2564 ลว.1 ก.ค.64

2 จ้างเหมาผู้ข่วยช่างทกุประเภท 9,000                 9,000            - นายบ ารุง  เรืองค า นายบ ารุง  เรืองค า คุณสมบติัครบถ้วน 2/2564 ลว.1 ก.ค.65

3 จ้างเหมาผู้ช่วยจัดเกบ็รายได้ 9,000                 9,000                     - นางสาวอมัพร  เกษอนิทร์ นางสาวอมัพร  เกษอนิทร์ คุณสมบติัครบถ้วน 3/2564 ลว.1 ก.ค.66

4 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 39,050               39,050         เฉพาะเจาะจง หจก.ขุนหาญปโิตรเลียม หจก.ขุนหาญปโิตรเลียม คุณสมบติัครบถ้วน 4/2564 ลว.1 ก.ค.67

5 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 22,000               22,000         เฉพาะเจาะจง บ.แอดไวขุนหาญ บ.แอดไวขุนหาญ คุณสมบติัครบถ้วน 5/2564 ลว.3 ก.ค.64

6 ซ้ือวัสดุแกไ้ขปญัหาทางเดินน้ า 101,750             101,750        เฉพาะเจาะจง นายคงศักด์ิ  สุดสังข์ นายคงศักด์ิ  สุดสังข์ คุณสมบติัครบถ้วน 6/2564 ลว.5 ก.ค.64

7 จ้างเหมาบริการดูดส้วม 2,000                 2,000           เฉพาะเจาะจง นายสุขสันต์  โพธิสาร นายสุขสันต์  โพธิสาร คุณสมบติัครบถ้วน 7/2564 ลว.5 ก.ค.64

8 จ้างเหมาบริการงาวทอ่และปรับปรุงภมูทิศัน์ 103,000             103,000        เฉพาะเจาะจง นายมงคล  นพพนัธ์ นายมงคล  นพพนัธ์ คุณสมบติัครบถ้วน 8/2564 ลว.6 ก.ค.64

9 จ้างเหมาแกไ้ขปญัหาทางเดินน้ า 80,400               80,400         เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทน ี งอนสวรรค์ นางสาวจันทน ี งอนสวรรค์ คุณสมบติัครบถ้วน 9/2564 ลว.7 ก.ค.64

10 จ้างเหมาขุดฝังกลบขยะ 60,885               60,885         เฉพาะเจาะจง นายมงคล  นพพนัธ์ นายมงคล  นพพนัธ์ คุณสมบติัครบถ้วน 10/2564 ลว.8 ก.ค.64

11 จ้างเหมาซ่อมแอร์ 3,800                 3,800           เฉพาะเจาะจง ร้านอาจารย์ค าดีแอร์ ร้านอาจารย์ค าดีแอร์ คุณสมบติัครบถ้วน 11/2564 ลว.9 ก.ค.64

5 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 26,900               26,900         เฉพาะเจาะจง บ.แอดไวขุนหาญ บ.แอดไวขุนหาญ คุณสมบติัครบถ้วน 12/2564 ลว.11 ก.ค.64

13 ซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 46,070               46,070         เฉพาะเจาะจง หจก.ฟา้ลิขิต หจก.ฟา้ลิขิต คุณสมบติัครบถ้วน 13/2564 ลว.12 ก.ค.64

14 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 2,800                 2,800           เฉพาะเจาะจง ดีดี พาณิชย์ ดีดี พาณิชย์ คุณสมบติัครบถ้วน 14/2564 ลว.12 ก.ค.64

15 ซ้ือน้ าด่ืม 1,550                 1,550           เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมกลุธิดา ร้านน้ าด่ืมกลุธิดา คุณสมบติัครบถ้วน 15/2564 ลว.13 ก.ค.64

16 จ้างเหมาปา้ยประชาสัมพนัธ์ 8,100                 8,100           เฉพาะเจาะจง ร้านพลไว ร้านพลไว คุณสมบติัครบถ้วน 16/2564 ลว.14 ก.ค.64

17 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 10,900               10,900         เฉพาะเจาะจง บ.แอดไวขุนหาญ บ.แอดไวขุนหาญ คุณสมบติัครบถ้วน 17/2564 ลว.15 ก.ค.64

18 ซ้ือธงญี่ปุ่นจัดสถานที่วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.1045,000               45,000         เฉพาะเจาะจง บ.ปราชญ์สกรีน  จ ากดั บ.ปราชญ์สกรีน  จ ากดั คุณสมบติัครบถ้วน 18/2564 ลว.16 ก.ค.64

สรุปผลการจดัซ้ือประจ าปงีบประมาณ 2564

เทศบาลต าบลโพธิ์กระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จงัหวัดศรีสะเกษ

ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2564



19 จ้างเหมาแกไ้ขปญัหาถนนช ารุด 27,700               27,700         เฉพาะเจาะจง นายมงคล  นพพนัธ์ นายมงคล  นพพนัธ์ คุณสมบติัครบถ้วน 19/2564 ลว.17 ก.ค.64

20
จ้างซ่อมแซมหอ้งประชุมและ

หอ้งผู้บริหาร
64,450               64,450         เฉพาะเจาะจง นายกติติพนัธ์ จันเปรียง นายกติติพนัธ์ จันเปรียง คุณสมบติัครบถ้วน 20/2564 ลว.18 ก.ค.64

21
ซ้ือวัสดุตามโครงการวันเฉลิม

พระชนมพรรษา ร.10
15,145               15,145         เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา หจก.ไพศาลวิทยา คุณสมบติัครบถ้วน 21/2564 ลว.19 ก.ค.64

22 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 15,000               15,000         เฉพาะเจาะจง นางวัน  เรืองค า นางวัน  เรืองค า คุณสมบติัครบถ้วน 22/2564 ลว.21 ก.ค.64

23 ซ้ือวัสดุส านกังาน 54,767               54,767         เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา หจก.ไพศาลวิทยา คุณสมบติัครบถ้วน 23/2564 ลว.22 ก.ค.64

24 ซ้ือวัสดุแกไ้ขปญัหาถนนช ารุด 28,385               28,385         เฉพาะเจาะจง ศักชัยรุ่งเรืองวัสดุ ศักชัยรุ่งเรืองวัสดุ คุณสมบติัครบถ้วน 24/2564 ลว.23 ก.ค.64


