
 
ประกาศเทศบาลต าบลเชียงยืน 

เรื่อง สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565 

……………………………….. 

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

บัดนี้เทศบาลต าบลเชียงยืนได้จัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 
2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดังเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมกันนี้ 

 
 

           ประกาศ ณ วันที่  12  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2565 

 

                    
(นายชาญวิทย์  พุดบุรี) 

นายกเทศมนตรีต าบลเชียงยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565 
เทศบาลต าบลเชียงยืน อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

 
         

แบบ สขร.1 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลง 

วันท่ีของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลง 

1 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,210.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยรัตนภ์ัณฑ ์ 12,210.00 ร้านชัยรัตนภ์ัณฑ ์ 12,210.00 
เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ตามที่เทศบาลฯ
ก าหนด 

13/2565 
(CNTR-
00306/65) 

1-มี.ค.-65 

2 
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานช่วยเหลือ
การปฏิบัติงาน 

27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุระพงศ์ ตรีเดช 27,000.00 นายสุระพงศ์ ตรีเดช 27,000.00 
เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ตามที่เทศบาลฯ
ก าหนด 

CNTR-
00279/65 

1-มี.ค.-65 

3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยส์ิน 4,494.00 เฉพาะเจาะจง 
ร้านอัคร ออยล์ แอนด์ 
เซอร์วิส 

4,494.00 
ร้านอัคร ออยล์ 
แอนด์ เซอร์วิส 

4,494.00 
เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ตามที่เทศบาลฯ
ก าหนด 

109/2565 
(CNTR-
00256/65) 

1-มี.ค.-65 

4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 256.80 เฉพาะเจาะจง 
ร้านอัคร ออยล์ แอนด์ 
เซอร์วิส 

256.80 
ร้านอัคร ออยล์ 
แอนด์ เซอร์วิส 

256.80 
เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ตามที่เทศบาลฯ
ก าหนด 

112/2565 
(CNTR-
00257/65) 

3-มี.ค.-65 

5 วัสดุคอมพิวเตอร ์ 2,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปิยะภัณฑค์อมพิวเตอร ์ 2,550.00 
ร้านปิยะภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

2,550.00 
เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ตามที่เทศบาลฯ
ก าหนด 

113/2565 
(CNTR-
00258/65) 

3-มี.ค.-65 

6 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5,029.00 เฉพาะเจาะจง 
ร้านอัคร ออยล์ แอนด์ 
เซอร์วิส 

5,029.00 
ร้านอัคร ออยล์ 
แอนด์ เซอร์วิส 

5,029.00 
เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ตามที่เทศบาลฯ
ก าหนด 

114/2565 
(CNTR-
00287/65) 

14-มี.ค.-65 



ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลง 

วันท่ีของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลง 

7 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,262.60 เฉพาะเจาะจง 
ร้านอัคร ออยล์ แอนด์ 
เซอร์วิส 

1,262.60 
ร้านอัคร ออยล์ 
แอนด์ เซอร์วิส 

1,262.60 
เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ตามที่เทศบาลฯ
ก าหนด 

115/2565 
(CNTR-
00275/65) 

14-มี.ค.-65 

8 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,760.60 เฉพาะเจาะจง 
ร้านอัคร ออยล์ แอนด์ 
เซอร์วิส 

2,760.60 
ร้านอัคร ออยล์ 
แอนด์ เซอร์วิส 

2,760.60 
เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ตามที่เทศบาลฯ
ก าหนด 

116/2565 
(CNTR-
00276/65) 

14-มี.ค.-65 

9 
ค่าปรับปรุงภมูิทัศน์สถานท่ีสาธารณะ
และถนนสายต่างๆในเขตเทศบาล 

26,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยิ่งเจรญิทรัพย ์ 26,200.00 ร้านยิ่งเจรญิทรัพย ์ 26,200.00 
เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ตามที่เทศบาลฯ
ก าหนด 

32/2565 
(CNTR-
00274/65) 

17-มี.ค.-65 

10 
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

22,000.00 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท สายชล ลอจิก 
คอนชัลแทนท์ จ ากัด 

22,000.00 
บริษัท สายชล ลอจิก 
คอนชัลแทนท์ จ ากัด 

22,000.00 
เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ตามที่เทศบาลฯ
ก าหนด 

28/2565 
(CNTR-
00280/65) 

24-มี.ค.-65 

11 
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
แบบติดผนัง(ระบบ Inverter) ขนาด 
18,000 BTU 

55,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอนันต์แอร์ เซอร์วิส 55,000.00 
ร้านอนันต์แอร์ 
เซอร์วิส 

55,000.00 
เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ตามที่เทศบาลฯ
ก าหนด 

17/2565 
(CNTR-
00277/65) 

29-มี.ค.-65 

12 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเกี่ยวกบั
การรับรองและพิธีการ 

1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรุ่งโรจน์ จันทะวงษ ์ 1,000.00 
นายรุ่งโรจน์ จันทะ
วงษ ์

1,000.00 
เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ตามที่เทศบาลฯ
ก าหนด 

110/2565 
(CNTR-
00286/65) 

30-มี.ค.-65 

13 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 49,755.00 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท ทรัพย์อินช่ืน บอดี้ 
จ ากัด 

49,755.00 
บริษัท ทรัพย์อินช่ืน 
บอดี้ จ ากัด 

49,755.00 
เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ตามที่เทศบาลฯ
ก าหนด 

55/2565 
(CNTR-
00288/65) 

31-มี.ค.-65 

14 
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานช่วยเหลือ
การปฏิบัติงาน 

57,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชฎาพร ชาล ี 57,000.00 นางสาวชฎาพร ชาล ี 57,000.00 
เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ตามทีก่ าหนด 

CNTR-
00282/65 

31-มี.ค.-65 



ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลง 

วันท่ีของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลง 

15 
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานช่วยเหลือ
การปฏิบัติงาน 

27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกพันธ ์ ภูมิพนา 27,000.00 
นายเอกพันธ ์ ภูมิ
พนา 

27,000.00 
เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ตามที่เทศบาลฯ
ก าหนด 

CNTR-
00284/65 

31-มี.ค.-65 

16 
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานช่วยเหลือ
การปฏิบัติงาน 

27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยรรยง  ฤทธิ์ทรงเมือง 27,000.00 
นายยรรยง  ฤทธิ์ทรง
เมือง 

27,000.00 
เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ตามที่เทศบาลฯ
ก าหนด 

CNTR-
00290/65 

31-มี.ค.-65 

17 
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานช่วยเหลือ
การปฏิบัติงาน 

27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวภา สะตะ 27,000.00 
นางสาวเสาวภา สะ
ตะ 

27,000.00 
เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ตามที่เทศบาลฯ
ก าหนด 

CNTR-
00291/65 

31-มี.ค.-65 

18 
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานช่วยเหลือ
การปฏิบัติงาน 

27,900.00 เฉพาะเจาะจง นายค าพันธ์ โพธิ์หล้า 27,900.00 นายค าพันธ์ โพธิ์หล้า 27,900.00 
เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ตามที่เทศบาลฯ
ก าหนด 

CNTR-
00292/65 

31-มี.ค.-65 

19 
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานช่วยเหลือ
การปฏิบัติงาน 

27,900.00 เฉพาะเจาะจง นางวรรณี ไชยทัพ 27,900.00 นางวรรณี ไชยทัพ 27,900.00 
เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ตามที่เทศบาลฯ
ก าหนด 

CNTR-
00293/65 

31-มี.ค.-65 

20 
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานช่วยเหลือ
การปฏิบัติงาน 

27,900.00 เฉพาะเจาะจง 
นางสาวนิชานันท์ มูล
สุวรรณ 

27,900.00 
นางสาวนิชานันท์ มูล
สุวรรณ 

27,900.00 
เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ตามที่เทศบาลฯ
ก าหนด 

CNTR-
00294/65 

31-มี.ค.-65 

 

 

 

 

 

 

 


