


สรุปผลการจดัจา้งในรอบเดือน. กรกฏาคม  พ.ศ. 2562 
                                                                                                      เทศบาลต าบลขยุ อ าเภอล าทะเมนชยั  จงัหวดันครราชสีมา 

ล าดบั งานจดัจา้ง วงเงิน
งบประมาณ 

วธีิจดัจา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกราคา
ท่ีตกลงจา้ง 

เลขท่ีและวนัท่ี
ของตกลงราคา

จา้ง 

เหตุผลท่ีคดัเลือก
โดยสรุป 

1 จา้งเหมาจดัท าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ือง 3,000 เฉพาะเจาะจง นางอุษา ทองไทย นางอุษา ทองไทย 134/2562  
 ด่ืมส าหรับประชุมสภา(ส านกัปลดั)   3,000 3,000 2 ก.ค.62  
2 จา้งเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแอร์ 1,300 เฉพาะเจาะจง แมวการไฟฟ้า แมวการไฟฟ้า 135/2562  
 (ส านกัปลดั)   1,300 1,300 8 ก.ค.62  
3 จา้งเหมาเคร่ืองจกัรซอยหนองเตง็ 2,000 เฉพาะเจาะจง นายจตุพงษ ์สืบส าราญ นายจตุพงษ ์สืบส าราญ 136/2562  
 ทาง สปก.ม.6   2,000 2,000 10 ก.ค.62  
4 -  เฉพาะเจาะจง - - 137/2562  
      10 ก.ค.62  
5 จา้งเหมาเติมน ้ายาถงัดบัเพลิง 2,320 เฉพาะเจาะจง โคราชซีคิ้ว โคราชซีคิ้ว 138/2562  
 (ส านกัปลดั)   2,320 2,320 24 ก.ค.62  

 
 
 

(ลงช่ือ)..........................................                 (ลงช่ือ)...................................................             (ลงช่ือ)...........................................                (ลงช่ือ).................................. 
               (นางวรินดา ชนะคา้)                                    (นางจิตฐิมา        หย ัง่บุญ)                             (นางเสาวภา  ประภาสโนบล)                   (นายสมพงษ ์  นกแกว้) 
       เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี รักษาการแทน                    ผูอ้  านวยการกองคลงั                                        ปลดัเทศบาลต าบลขยุ                         นายกเทศมนตรีต าบลขยุ 
                              เจา้พนกังานพสัดุ 

 



สรุปผลการจดัจา้งในรอบเดือน กรกฏาคม...พ.ศ. 2562 
                                                                                                      เทศบาลต าบลขยุ อ าเภอล าทะเมนชยั  จงัหวดันครราชสีมา 

ล าดบั งานจดัจา้ง วงเงิน
งบประมาณ 

วธีิจดัจา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก
ราคาท่ีตกลงจา้ง 

เลขท่ีและวนัท่ี
ของตกลงราคา

จา้ง 

เหตุผลท่ีคดัเลือก
โดยสรุป 

6 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล ร.10 6,792 เฉพาะเจาะจง ร้านพิภพการพิมพ ์ ร้านพิภพการพิมพ ์ 139/2562  
 วนัท่ี 28 ก.ค.62 (กองการศึกษา)   6,792 6,792 25 ก.ค.62  
7 จา้งเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ือง 4,120 เฉพาะเจาะจง เพื่อนช่าง-การเกษตร เพื่อนช่าง-การเกษตร 140/2562  
 ตดัหญา้(ส านกัปลดั)   4,120 4,120 31 ก.ค.62  
8 จา้งเหมาจดัท าอาหารกลางวนั ศพด.ขยุ 15,120 เฉพาะเจาะจง นางเตือนใจ ทองไทย นางเตือนใจ ทองไทย 141/2562  
 สิงหาคม 62(กองการศึกษา)   15,120 15,120 31 ก.ค.62  
9 จา้งเหมาจดัท าอาหารกลางวนั ศพด.หนองไผ ่ 7,140 เฉพาะเจาะจง น.ส.แตงอ่อน เท่ียงคุณ น.ส.แตงอ่อน เท่ียงคุณ 142/2562  
 สิงหาคม 62(กองการศึกษา)   7,140 7,140 31 ก.ค.62  
10 จา้งเหมาแรงงาน คอนกรีตเสริมเหล็กเส้น 56,320 เฉพาะเจาะจง ราษฏรแรงงาน ราษฏรแรงงาน 143/2562  

 โรงพยาบาลล าทะเมนชยั   56,320 56,320 31 ก.ค.62  
 
 
 

(ลงช่ือ)..........................................                   (ลงช่ือ)...................................................         (ลงช่ือ)...........................................            (ลงช่ือ).................................. 
               (นางวรินดา ชนะคา้)                                  (นางจิตฐิมา        หย ัง่บุญ)                             (นางเสาวภา  ประภาสโนบล)                   (นายสมพงษ ์  นกแกว้) 
       เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี รักษาการแทน                   ผูอ้  านวยการกองคลงั                                        ปลดัเทศบาลต าบลขยุ                         นายกเทศมนตรีต าบลขยุ 
                              เจา้พนกังานพสัดุ 

 



สรุปผลการจดัจา้งในรอบเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2562 
                                                                                                      เทศบาลต าบลขยุ อ าเภอล าทะเมนชยั  จงัหวดันครราชสีมา 

ล าดบั งานจดัจา้ง วงเงิน
งบประมาณ 

วธีิจดัจา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก
ราคาท่ีตกลงจา้ง 

เลขท่ีและวนัท่ี
ของตกลงราคา

จา้ง 

เหตุผลท่ีคดัเลือก
โดยสรุป 

11 จา้งเหมาเคร่ืองจกัร คอนกรีตเสริมเหล็กเส้น 5,000 เฉพาะเจาะจง บ.เทอดซิเมนต ์จ ากดั บ.เทอดซิเมนต ์จ ากดั 144/2562  
 โรงพยาบาลล าทะเมนชยั   5,000 5,000 31 ก.ค.62  
        
        
        
        
        
        
        
        

 
 
 

(ลงช่ือ)..........................................                   (ลงช่ือ)...................................................         (ลงช่ือ)...........................................            (ลงช่ือ).................................. 
               (นางวรินดา ชนะคา้)                                  (นางจิตฐิมา        หย ัง่บุญ)                             (นางเสาวภา  ประภาสโนบล)                   (นายสมพงษ ์  นกแกว้) 
       เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี รักษาการแทน                   ผูอ้  านวยการกองคลงั                                        ปลดัเทศบาลต าบลขยุ                         นายกเทศมนตรีต าบลขยุ 
                              เจา้พนกังานพสัดุ 

 


