
 
ประกาศเทศบาลต าบลเชียงยืน 

เรื่อง สรุปผลการด าเนนนการัดดืืออัดดัาางในรอบเดือนกุมภาพดนธ์ 2565 ประั าปีงบประมาณ 2565 

……………………………….. 

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง การก าหนดให้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับผลการพิจารณากาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน
ตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 โดยก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือนทุกๆเดือน เพ่ือให้ประชาชนเข้าตรวจดู
ไดน้ั้น 

บัดนี้ เทศบาลต าบลเชียงยืนได้จัดท าสรุปผลการด า เนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
กุมภาพันธ์ 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดังเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมกันนี้ 

 
 

ประกาศ ณ วันที่  10  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2565 
 

 
(นายชาญวิทย์  พุดบุรี) 

นายกเทศมนตรีต าบลเชียงยืน 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนนนการัดดืืออัดดัาางในรอบเดือนกุมภาพดนธ์ 2565 
เทศบาลต าบลเชียงยืน อ าเภอเชียงยืน ัดงหวดดมหาสารคาม 

 
        

แบบ สขร.1 

ล าดดบ
ที ่

งานัดดืืออ/ัดดัาาง 
วงเงนน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วนธีืืออ/ัาาง ผูาเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูาไดารดบการคดดเลือก ราคา 
เหตุผลที่คดดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวดนที่ของ
สดญญาหรือขาอตกลง
ในการืืออหรือการ

ัาาง 

1 
ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ 
ประจ าเดือน กุมภาพันธ ์ 2565 
ส านักปลดั 

      
6,600.00  

เฉพาะเจาะจง 
บริษัท ซัสโก้ จ ากดั 
(มหาชน) 

      
6,600.00  

บริษัท ซัสโก้ จ ากดั 
(มหาชน) 

      
6,600.00  

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ตามที่เทศบาลฯ
ก าหนด 

    95/2565 ลว.        
1  กุมภาพันธ์ 

2565 

2 
ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565  งาน
ป้องกัน 

    
13,500.00  

เฉพาะเจาะจง 
บริษัท ซัสโก้ จ ากดั 
(มหาชน) 

   13,500.00  
บริษัท ซัสโก้ จ ากดั 
(มหาชน) 

   
13,500.00  

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ตามที่เทศบาลฯ
ก าหนด 

    96/2565 ลว.        
1 กุมภาพันธ ์ 

2565 

3 
ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
กองคลัง 

      
6,500.00  

เฉพาะเจาะจง 
บริษัท ซัสโก้ จ ากดั 
(มหาชน) 

      
6,500.00  

บริษัท ซัสโก้ จ ากดั 
(มหาชน) 

      
6,500.00  

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ตามที่เทศบาลฯ
ก าหนด 

    12/2565 ลว.         
1 กุมภาพันธ์ 2565 

4 ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์  กองคลัง 
      
3,290.00  

เฉพาะเจาะจง 
ร้านชัยรัตนภ์ัณฑ ์   โดย     
นายรณชัย  พันธ์นนท ์

      
3,290.00  

ร้านชัยรัตนภ์ัณฑ ์   โดย     
นายรณชัย  พันธ์นนท ์

      
3,290.00  

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ตามที่เทศบาลฯ
ก าหนด 

    13/2565 ลว.     
22 กุมภาพันธ์ 

2565 

5 ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน   กองคลัง 
    
29,584.00  

เฉพาะเจาะจง 
ร้านชัยรัตนภ์ัณฑ ์   โดย     
นายรณชัย  พันธ์นนท ์

   29,584.00  
ร้านชัยรัตนภ์ัณฑ ์   โดย     
นายรณชัย  พันธ์นนท ์

   
29,584.00  

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ตามที่เทศบาลฯ
ก าหนด 

    14/2565 ลว.     
22 กุมภาพันธ์ 

2565 

6 

จ้างเหมาแรงงานช่วยปฏิบตัิงาน
ส ารวจ  ตรวจสอบ  และปรับปรุง
ข้อมูลเกี่ยวกับงานแผนทีภ่าษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน ประจ าเดือน
กุมภาพันธ ์ 2565 

      
6,300.00  

เฉพาะเจาะจง นายเอกพันธ ์ ภูมิพนา 
      
6,300.00  

นายเอกพันธ ์ ภูมิพนา 
      
6,300.00  

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ตามที่เทศบาลฯ
ก าหนด 

       4/2565 ลว.     
7  กุมภาพันธ ์ 

2565 



ล าดดบ
ที ่

งานัดดืืออ/ัดดัาาง 
วงเงนน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วนธีืืออ/ัาาง ผูาเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูาไดารดบการคดดเลือก ราคา 
เหตุผลที่คดดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวดนที่ของ
สดญญาหรือขาอตกลง
ในการืืออหรือการ

ัาาง 

7 
ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
กองการศึกษา 

         
800.00  

เฉพาะเจาะจง 
บริษัท ซัสโก้ จ ากดั 
(มหาชน) 

         
800.00  

บริษัท ซัสโก้ จ ากดั 
(มหาชน) 

         
800.00  

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ตามที่เทศบาลฯ
ก าหนด 

     5/2565 ลว.        
1 กุมภาพันธ์ 2565 

8 
ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
กองช่าง 

      
3,900.00  

เฉพาะเจาะจง 
บริษัท ซัสโก้ จ ากดั 
(มหาชน) 

      
3,900.00  

บริษัท ซัสโก้ จ ากดั 
(มหาชน) 

      
3,900.00  

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ตามที่เทศบาลฯ
ก าหนด 

       29/2565 ลว.    
1 กุมภาพันธ์ 2565 

9 
ค่าจัดซื้อครภุณัฑ์ส านักงาน 
(เครื่องปรับอากาศ) กองช่าง 

    
27,900.00  

เฉพาะเจาะจง ร้านลานทองเครื่องเย็น    27,900.00  ร้านลานทองเครื่องเย็น 
   
27,900.00  

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ตามที่เทศบาลฯ
ก าหนด 

       30/2565 ลว.    
22 กุมภาพันธ์ 

2565 

10 
ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์  2565  
กองสาธารณสุข 

    
34,600.00  

เฉพาะเจาะจง 
บริษัท ซัสโก้ จ ากดั 
(มหาชน) 

   34,600.00  
บริษัท ซัสโก้ จ ากดั 
(มหาชน) 

   
34,600.00  

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ตามที่เทศบาลฯ
ก าหนด 

       21/2565 ลว.     
1 กุมภาพันธ์ 2565 

11 ค่าจัดซื้อน้ ามันไฮโดรลิก 
      
1,658.50  

เฉพาะเจาะจง 
ร้าน อัคร ออยล์ แอนด์ 
เซอร์วิส 

      
1,658.50  

ร้าน อัคร ออยล์ แอนด์ 
เซอร์วิส 

      
1,658.50  

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ตามที่เทศบาลฯ
ก าหนด 

        22/2565 
ลว.    1 กุมภาพันธ์ 

2565 

12 ค่าจัดซื้อน้ ามันไฮโดรลิก 
      
3,317.00  

เฉพาะเจาะจง 
ร้าน อัคร ออยล์ แอนด์ 
เซอร์วิส 

      
3,317.00  

ร้าน อัคร ออยล์ แอนด์ 
เซอร์วิส 

      
3,317.00  

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ตามที่เทศบาลฯ
ก าหนด 

        26/2565 
ลว.  25 กุมภาพันธ์ 

2565 

13 
ค่าจ้างเหมาเครื่องจัดกลปฎิบตัิงาน
ในบ่อก าจัดขยะ ประจ าวันท่ี 1 - 
31 มีนาคม  2565 

  
165,354.00  

เฉพาะเจาะจง นายกวินท ์ บุญรอด  165,354.00  นายกวินท ์ บุญรอด 
 
165,354.00  

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ตามที่เทศบาลฯ
ก าหนด 

    40/2565 ลว.    
28 กุมภาพันธ์ 

2565 

14 
ค่าซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง (JCB) 
หมายเลขทะเบียน ตค 1810 

         
850.00  

เฉพาะเจาะจง ร้านแอ๊ด การยาง 
         

850.00  
ร้านแอ๊ด การยาง 

         
850.00  

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ตามที่เทศบาลฯ
ก าหนด 

8  กุมภาพันธ ์ 
2565 



 


