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ประกาศเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ 

เรื่อง  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน สิงหาคม 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 สิงหาคม  
พ.ศ. 2564 ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) 
   
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ ณ  วันที่  1  กันยายน  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.1 ส.ค.64

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

3 จ้างเหมาผู้ช่วยจัดเกบ็รายได้ 9,000                 9,000                     - นางสาวอมัพร  เกษอนิทร์ นางสาวอมัพร  เกษอนิทร์ คุณสมบติัครบถ้วน 3/2564 ลว.1 ส.ค.64

4 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 19,420               19,420         เฉพาะเจาะจง หจก.ขุนหาญปโิตรเลียม หจก.ขุนหาญปโิตรเลียม คุณสมบติัครบถ้วน 4/2564 ลว.1 ส.ค.64

5 ซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน 18,000               18,000         เฉพาะเจาะจง หจก.ฟา้ลิขิต หจก.ฟา้ลิขิต คุณสมบติัครบถ้วน 5/2564 ลว.1 ส.ค.64

6 ซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 9,500                 9,500           เฉพาะเจาะจง หจก.ฟา้ลิขิต หจก.ฟา้ลิขิต คุณสมบติัครบถ้วน 6/2564 ลว. 2 ส.ค.64

7
จ้างเหมาบ าบดัน้ าเสียศูนย์พกั

คอย
6,000                 6,000           เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทน ี งอนสวรรค์ นางสาวจันทน ี งอนสวรรค์ คุณสมบติัครบถ้วน 7/2564 ลว. 2  ส.ค.64

8
จ้างเหมาตกแต่งภมูทิศัน์

ส านกังาน 60,000               60,000         
เฉพาะเจาะจง นายมงคล  นพพนัธ์ นายมงคล  นพพนัธ์ คุณสมบติัครบถ้วน 8/2564 ลว. 3 ส.ค.64

9
จ้างเหมาอาหารประชุมสภา 

สมยัที่2/2564
7,000                 7,000           เฉพาะเจาะจง นางสาวอรุณี  พรหมรินทร์ นางสาวอรุณี  พรหมรินทร์ คุณสมบติัครบถ้วน 9/2564 ลว. 4 ส.ค.64

10 จ้างซ่อมรถ กข 4420 24,490               24,480         เฉพาะเจาะจง ร้านอู่ปอ๊ปเซอร์วิส ร้านอู่ปอ๊ปเซอร์วิส คุณสมบติัครบถ้วน 10/2564 ลว. 6 ส.ค.64

11 จ้างซ่อมคอมพวิเตอร์ 44,800               44,800         เฉพาะเจาะจง บ.แอดไวขุนหาญ บ.แอดไวขุนหาญ คุณสมบติัครบถ้วน 11/2564 ลว. 7 ส.ค.64

12 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 40,900               40,900         เฉพาะเจาะจง ดีดี พาณิชย์ ดีดี พาณิชย์ คุณสมบติัครบถ้วน 12/2564 ลว.8 ส.ค.64

13 ซ้ือวัสดุส านกังาน 31,107               31,107         เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา หจก.ไพศาลวิทยา คุณสมบติัครบถ้วน 13/2564 ลว.9 ส.ค.64

14 จ้างเหมาท าเว๊ปไซร์เทศบาล 20,000               20,000 เฉพาะเจาะจง บ.ดังภมู ิจ ากดั บ.ดังภมู ิจ ากดั คุณสมบติัครบถ้วน 14/2564 ลว.11 ส.ค.64

15 จ้างเหมาอาหารประชุมสภา สมยัที่ 2/2564 ครังที่ 37,000                 7,000           นางอรุณี  พรหมรินทร์ นางอรุณี  พรหมรินทร์ คุณสมบติัครบถ้วน 15/2564 ลว.13 ส.ค.64

สรุปผลการจดัซ้ือประจ าปงีบประมาณ 2564

เทศบาลต าบลโพธิ์กระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จงัหวัดศรีสะเกษ

ประจ าเดอืนสงิหาคม 2564



16
จ้างเหมาโรงการปรับปรุง

ซ่อมแซมอาคารหอ้งประชุม 210000 210,000 นายเสรี  นพพนัธ์ นายเสรี  นพพนัธ์ คุณสมบติัครบถ้วน 16/2564 ลว.14 ส.ค.64

17 กอ่สร้างถนน คลส ซอยบา้นนายส าเริง  โพธิสาร239,000             239,000        หจก.เจ็ทดีเวลลอบเมนท์ หจก.เจ็ทดีเวลลอบเมนท์ คุณสมบติัครบถ้วน 17/2564 ลว.15 ส.ค.64

18
กอ่สร้างถนน คสล.สายบา้น

นายบวัผัน สุดสังข์ 255,000             255,000        หจก.เจ็ทดีเวลลอบเมนท์ หจก.เจ็ทดีเวลลอบเมนท์
คุณสมบติัครบถ้วน 18/2564 ลว.15 ส.ค.64

19
กอ่สร้างถนน คสล.สายบา้น

สด า-หนองกอก
500,000             500,000

หจก.เจ็ทดีเวลลอบเมนท์ หจก.เจ็ทดีเวลลอบเมนท์
คุณสมบติัครบถ้วน 19/2564 ลว.16 ส.ค.64

20 กอ่สร้างถนน คสล.สาย รร.บา้นหนองคู 324,000             324,000        หจก.เจ็ทดีเวลลอบเมนท์ หจก.เจ็ทดีเวลลอบเมนท์ คุณสมบติัครบถ้วน 20/2564 ลว.16 ส.ค.64

21 กอ่สร้างถนน คสล -ม 11 500,000             500,000        หจก.เจ็ทดีเวลลอบเมนท์ หจก.เจ็ทดีเวลลอบเมนท์ คุณสมบติัครบถ้วน 21/2564 ลว.16 ส.ค.64

22
กอ่สร้างถนน คสล.ซอยบา้น

นางสุลี  จันทร์เปรียง
198,000             198,000        

หจก.เจ็ทดีเวลลอบเมนท์ หจก.เจ็ทดีเวลลอบเมนท์
คุณสมบติัครบถ้วน 22/2564 ลว.18 ส.ค.64

23
กอ่สร้างถนน คลส.สายบา้น

ผู้ใหญ่บา้น ม.4
105,000             105,000        

หจก.เจ็ทดีเวลลอบเมนท์ หจก.เจ็ทดีเวลลอบเมนท์
คุณสมบติัครบถ้วน 23/2564 ลว.18 ส.ค.64

24
กอ่สร้างถนนสายบา้นนายจันทร์

เปรียง
196,000             196,000        

หจก.เจ็ทดีเวลลอบเมนท์ หจก.เจ็ทดีเวลลอบเมนท์
คุณสมบติัครบถ้วน 24/2564 ลว.21 ส.ค.64

25
กอ่สร้างถนน คสลสาย รร.บา้น

หนองคู
117,000             117,000

หจก.เจ็ทดีเวลลอบเมนท์ หจก.เจ็ทดีเวลลอบเมนท์
คุณสมบติัครบถ้วน 25/2564 ลว.20 ส.ค.64

26 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 43,120               43,120         หจก.ไพศาลวิทยา หจก.ไพศาลวิทยา คุณสมบติัครบถ้วน 26/2564 ลว.22 ส.ค.64

27 ซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 47,035               47,035         หจก.ฟา้ลิขิต หจก.ฟา้ลิขิต คุณสมบติัครบถ้วน 27/2564 ลว.23 ส.ค.64

28 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 67,249               67,249         บ.แอดไวขุนหาญ บ.แอดไวขุนหาญ คุณสมบติัครบถ้วน 28/2564 ลว.24 ส.ค.64

29
ซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบ

ดิจิตอล
360,000             360,000        หจก.ฟา้ลิขิต หจก.ฟา้ลิขิต คุณสมบติัครบถ้วน 29/2564 ลว.25 ส.ค.64



30

จ้างเหมาบริการซ่อมถนนบา้น

บา้นโพธิก์ระสังข์เหนอื-บา้น

โคกพยอม
15,500               15,500         นายมงคล  นพพนัธ์ นายมงคล  นพพนัธ์ คุณสมบติัครบถ้วน 30/2564 ลว.26 ส.ค.64


