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ประกาศเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ 

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

  (นายตี  โพธิสาร) 
  นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์กระสังข์ 

 
 



ที่ งานจดัจา้ง
วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจดัซ้ือ/จา้ง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผู้ชนะการคัดเลอืกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสงัเขป

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ

ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จัดซ้ือวัสดุส ำนกังำน 300                   300              เฉพำะเจำะจง โรงพมิพอ์ำสำรักษำดินแดน โรงพมิพอ์ำสำรักษำดินแดน คุณสมบติัครบถ้วน 1/2564 ลว.1 ก.ย.64

2 ซ้ือวัสดุไฟฟำ้และวิทยุ 15,770               15,770         เฉพำะเจำะจง หจก.ฟำ้ลิขิต หจก.ฟำ้ลิขิต คุณสมบติัครบถ้วน 2/2564 ลว.1 ก.ย.64

3 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง 29,500               29,500         เฉพำะเจำะจง ขุนหำญปโิตรเลียม ขุนหำญปโิตรเลียม คุณสมบติัครบถ้วน 3/2564 ลว.1 ก.ย.64

4 จ้ำงซ่อมรถยนต์ส่วนกลำง 

หมำยเลขทะเบยีน 82-5004 ศก.
900                   900              เฉพำะเจำะจง ร้ำนพลใสกำรไฟฟำ้ ร้ำนพลใสกำรไฟฟำ้ คุณสมบติัครบถ้วน 4/2564 ลว.2 ก.ย.64

5 จ้ำงซ่อมรถยนต์ส่วนกลำง 

หมำยเลขทะเบยีน 82-5715 ศก.
52,300               52,300         เฉพำะเจำะจง ร้ำนหนอ่ยกำรยำง ร้ำนหนอ่ยกำรยำง คุณสมบติัครบถ้วน 5/2564 ลว.2 ก.ย.64

6 จ้ำงเหมำงำนแผนที่ภำษแีละ

ทะเบยีนทรัพย์สิน
9,000                 9,000           เฉพำะเจำะจง

นำงสำวเบญจวรรณ  มณีวงษ์ นำงสำวเบญจวรรณ  มณีวงษ์
คุณสมบติัครบถ้วน 6/2564 ลว.3 ก.ย.64

7 จ้ำงเหมำผู้ข่วยช่ำงทกุประเภท 9,000                 9,000            - นำยบ ำรุง  เรืองค ำ นำยบ ำรุง  เรืองค ำ คุณสมบติัครบถ้วน 7/2564 ลว.3 ก.ย.64

8 จ้ำงเหมำผู้ช่วยจัดเกบ็รำยได้ 9,000                 9,000                     - นำงสำวอมัพร  เกษอนิทร์ นำงสำวอมัพร  เกษอนิทร์ คุณสมบติัครบถ้วน 8/2564 ลว.5 ก.ย.64

9 ซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว 25,605               25,605         เฉพำะเจำะจง ดีดี พำณฺชย์ ดีดี พำณฺชย์ คุณสมบติัครบถ้วน 9/2564 ลว.6 ก.ย.64

10 จ้ำงซ่อมรถหมำยเลขทะเบยีน บบ 5681 6,935                 6,935           เฉพำะเจำะจง ร้ำนอู๋ปอปเซอร์วิส ร้ำนอู๋ปอปเซอร์วิส คุณสมบติัครบถ้วน 10/2564 ลว.12 ก.ย.64

11 ซ้ือวัสดุส ำนกังำน 27,860               27,830         เฉพำะเจำะจง หจก.ไพศำลวิทยำ หจก.ไพศำลวิทยำ คุณสมบติัครบถ้วน 11/2564 ลว.13 ก.ย.64

12 ซ้ือวัสดุไฟฟำ้และวิทยุ 13,045               13,045         เฉพำะเจำะจง หจก.ฟำ้ลิขิต หจก.ฟำ้ลิขิต คุณสมบติัครบถ้วน 12/2564 ลว.14 ก.ย.64

13 จ้ำงเหมำท ำปำ้ยโรงกำรจัดท ำ

แผนทอ้งถิ่น พ.ศ.2566-2570 900                   900              
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนพลไว ร้ำนพลไว
คุณสมบติัครบถ้วน 13/2564 ลว.15 ก.ย.64

14 ซ้ือวัสดุส ำนกังำน 15,800               15,800         เฉพำะเจำะจง หจก.ฟำ้ลิขิต หจก.ฟำ้ลิขิต คุณสมบติัครบถ้วน 14/2564 ลว.16 ก.ย.64

สรุปผลการจดัซ้ือประจ าปงีบประมาณ 2564

เทศบาลต าบลโพธิ์กระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จงัหวัดศรีสะเกษ

ประจ าเดอืนกันยายน 2564



15 จ้ำงซ่อมรถหมำยเลขทะเบยีน 

82-5004
5,730                 5,730           เฉพำะเจำะจง

ร้ำนอู่ช่ำงแดง ร้ำนอู่ช่ำงแดง
คุณสมบติัครบถ้วน 15/2564 ลว.17 ก.ย.64

16 ซ้ือวัสดุส ำนกังำน 35,650               35,650 เฉพำะเจำะจง ร้ำนวันชัย  โพธิสำร ร้ำนวันชัย  โพธิสำร คุณสมบติัครบถ้วน 16/2564 ลว.18 ก.ย.64

17 จ้ำงเหมำบริกำรแกไ้ขปญัหำ

ทำงเดินน้ ำ
7,500                 7,500 เฉพำะเจำะจง นำยเจย  สุดสังข์ นำยเจย  สุดสังข์ คุณสมบติัครบถ้วน 17/2564 ลว.19 ก.ย.64

18 ซ้ือวัสดุส ำนกังำน 16,000 16,000 เฉพำะเจำะจง นำงวัน  เรืองค ำ นำงวัน  เรืองค ำ คุณสมบติัครบถ้วน 18/2564 ลว.21 ก.ย.64

19 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 67,249               67,249         เฉพำะเจำะจง บ.แอดไวขุนหำญ บ.แอดไวขุนหำญ คุณสมบติัครบถ้วน 19/2564 ลว.21 ก.ย.64

20 จ้ำงซ่อมรถหมำยเลขทะเบยีน บธ 7085 14,850               14,850         เฉพำะเจำะจง ร้ำนอู่ปอปเซอร์วิส ร้ำนอู่ปอปเซอร์วิส คุณสมบติัครบถ้วน 20/2564 ลว.22 ก.ย.64

21 ซ้ือวัสดุซ่อมบ ำรุงทำง 29,650               29,650 เฉพำะเจำะจง ส.เจริญทรัพย์ ส.เจริญทรัพย์ คุณสมบติัครบถ้วน 21/2564 ลว.23 ก.ย.64

22 ซ้ือวัสดุแกไ้ขปญัหำทำงเดินน้ ำ 12,650               12,650 เฉพำะเจำะจง ศักชัย  รุ่งเรืองวัสดุ ศักชัย  รุ่งเรืองวัสดุ คุณสมบติัครบถ้วน 22/2564 ลว.24 ก.ย.64

23 ซ้ือนม 435,578             435,758        เฉพำะเจำะจง วำรินมลิล์ วำรินมลิล์ คุณสมบติัครบถ้วน 23/2564 ลว.24 ก.ย.64

24 ซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว 40,300               40,300 เฉพำะเจำะจง ดีดี พำณิชย์ ดีดี พำณิชย์ คุณสมบติัครบถ้วน 24/2564 ลว.25ก.ย.64

25 ซ้ือวัสดุส ำนกังำน 17,764               17,764         เฉพำะเจำะจง หจก.ไพศำลวิทยำ หจก.ไพศำลวิทยำ คุณสมบติัครบถ้วน 25/2564 ลว.25 ก.ย.64

26 ซ้ือยำงมะตอยส ำเร็จรูป 36,800               36,800 เฉพำะเจำะจง คุณสมบติัครบถ้วน 26/2564 ลว.27 ก.ย.64

27 ซ้ือวัสดุส ำนกังำน 7,665                 7,665 เฉพำะเจำะจง ร้ำนธะเคร่ืองเขียน ร้ำนธะเคร่ืองเขียน คุณสมบติัครบถ้วน 27/2564 ลว.27ก.ย.64

28 ซ้ือวัสดุไฟฟำ้และวิทยุ 15,770               15,770 เฉพำะเจำะจง หจก.ฟำ้ลิขิต หจก.ฟำ้ลิขิต คุณสมบติัครบถ้วน 28/2564 ลว.27ก.ย.64


