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ประกาศเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ 

เรื่อง  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน เมษายน 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 เมษายน พ.ศ. 
2564 ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) 
   
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ ณ  วันที่  3  พฤษภาคม  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.1เม.ษ. 64

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

3 จ้างเหมาผู้ช่วยจัดเกบ็รายได้ 9,000                 9,000                     - นางสาวอมัพร  เกษอนิทร์ นางสาวอมัพร  เกษอนิทร์ คุณสมบติัครบถ้วน 3/2564 ลว.1เม.ษ. 64

4 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 22,400               22,400         เฉพาะเจาะจง หจก.ขุนหาญปโิตรเลียม หจก.ขุนหาญปโิตรเลียม คุณสมบติัครบถ้วน 4/2564 ลว.1เม.ษ. 64

5
จัดท าปา้ยไวนลิแสดงเปน็เขต

ปลอดบหุร่ีหนว่ยราชการ

1,980                 1,980           
เฉพาะเจาะจง

ร้านพลไว ร้านพลไว
คุณสมบติัครบถ้วน 52564 ลว.2เม.ษ. 64

6
ซ้ืออปุกรณ์ลดอบุติัเหตุช่วงเท

กาลสงกรานต์ 23,900               23,900         
เฉพาะเจาะจง

ร้านภฝู้าย เซอร์วิส ร้านภฝู้าย เซอร์วิส
คุณสมบติัครบถ้วน 6/2564 ลว.3เม.ษ. 64

7

จัดท าปา้ยไวนลิโครงการ

ปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุช่วง

เทศกาลสงกรานต์

8,200                 8,200           

เฉพาะเจาะจง

ร้านพทิกัศิลป์ ร้านพทิกัศิลป์

คุณสมบติัครบถ้วน 7/2564 ลว.4เม.ษ. 64

8 ซ้ือวัสดุส านกังาน 10,500               10,500         เฉพาะเจาะจง ร้านธีระเคร่ืองเขียน ร้านธีระเคร่ืองเขียน คุณสมบติัครบถ้วน 8/2564 ลว.8เม.ษ. 64

9 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 11,070               11,070         เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา หจก.ไพศาลวิทยา คุณสมบติัครบถ้วน 9/2564 ลว.11เม.ษ. 64

10 จ้างท าปา้ยไวนลิภาษเีคล่ือนที่ 17,700               17,700 เฉพาะเจาะจง บ.ปราชญ์สกรีน บ.ปราชญ์สกรีน คุณสมบติัครบถ้วน 10/2564 ลว.11เม.ษ. 64

11
ซ้ืออปุกรณ์ลดอบุติัเหตุช่วงเท

กาลสงกรานต์
9,500                 9,500 เฉพาะเจาะจง ร้านธระเคร่ืองเขียน คุณสมบติัครบถ้วน 11/2564 ลว.16เม.ษ. 64

12 จัดซ้ือวัสดุส านกังาน 11,629               11,629 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา หจก.ไพศาลวิทยา คุณสมบติัครบถ้วน 12/2564 ลว.17เม.ษ. 64

สรุปผลการจดัซ้ือประจ าปงีบประมาณ 2564

เทศบาลต าบลโพธิ์กระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จงัหวัดศรีสะเกษ

ประจ าเดอืน เมษายน 2564



13
จ้างเหมาไปรษณีตามโครงการ

เลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล
700                   700              เฉพาะเจาะจง ไปรษณีษไ์ทย จ ากดั ไปรษณีษไ์ทย จ ากดั คุณสมบติัครบถ้วน 13/2564 ลว.18เม.ษ. 64

14
จ้างเหมาท าปา้ยประชาสัมพนัธ์

โครงการส ารวจหมา แมว
1,200                 1,200           เฉพาะเจาะจง ร้านพลไว ร้านพลไว คุณสมบติัครบถ้วน 14/2564 ลว.19เม.ษ. 64

15 จ้างเหมาแผ่นพบัประชาสัมพนัธ์ 3,000                 3,000           เฉพาะเจาะจง ร้านอสิราภรณ์ ปร้ินต้ิง ร้านอสิราภรณ์ ปร้ินต้ิง คุณสมบติัครบถ้วน 15/2564 ลว.20เม.ษ. 64

16
จ้างเหมาไปรษณีตามโครงการ

เลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล
5,733                 5,733           เฉพาะเจาะจง ไปรษณีษไ์ทย จ ากดั ไปรษณีษไ์ทย จ ากดั คุณสมบติัครบถ้วน 16/2564 ลว.21เม.ษ. 64

17
จ้างเหมาซ่อมถนนสายบา้นตา

ตา บา้นบก บา้นโคกพยอม
35,000               35,000         เฉพาะเจาะจง นายมงคล  นพพนัธ์ นายมงคล  นพพนัธ์ คุณสมบติัครบถ้วน 17/2564 ลว.22 เม.ษ. 64

18 ซ้ือวัคซีนพษิสุนขับา้ 54,000               54,000         เฉพาะเจาะจง ดีหนึ่ง เภสัช ดีหนึ่ง เภสัช คุณสมบติัครบถ้วน 18/2564 ลว.23เม.ษ. 64

19
ซ้ือวัสดุในการด าเนนิการฉีด

วัคซีน
2,740                 2,740           เฉพาะเจาะจง ดีหนึ่ง เภสัช ดีหนึ่ง เภสัช คุณสมบติัครบถ้วน 19/2564 ลว.24เม.ษ. 64

20 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 5,870                 2,870           เฉพาะเจาะจง ร้านแอดไวขุนหาญ ร้านแอดไวขุนหาญ คุณสมบติัครบถ้วน 20/2564 ลว.25เม.ษ. 64

21 ซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 50,000               50,000         เฉพาะเจาะจง ร้านธีระเคร่ืองเขียน ร้านธีระเคร่ืองเขียน คุณสมบติัครบถ้วน 21/2564 ลว.26เม.ษ. 64

22 ซ้ือวัสดุส านกังาน 41,940               41,940         เฉพาะเจาะจง ร้านธีระเคร่ืองเขียน ร้านธีระเคร่ืองเขียน คุณสมบติัครบถ้วน 22/2564 ลว.26เม.ษ. 64

23 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 28,750               28,750         เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา หจก.ไพศาลวิทยา คุณสมบติัครบถ้วน 23/2564 ลว.28เม.ษ. 64

24
ซ้ือวัสดุซ่อมแซมถนนสายบา้น

ตาตา บา้นบก บา้นโคกพยอม
62,760               62,760         เฉพาะเจาะจง ส.เสรีพาวเวอร์ ส.เสรีพาวเวอร์ คุณสมบติัครบถ้วน 24/2564 ลว.28เม.ษ. 64

25
จ้างเหมาส ารวจประชากรสุนขั

และแมว
7,080                 7,080 เฉพาะเจาะจง นางค าพร  จันทสนธ์ นางค าพร  จันทสนธ์ คุณสมบติัครบถ้วน 25/2564 ลว.28เม.ษ.64


