


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

ล าดบั งานจดัซ้ือ วงเงิน
งบประมาณ 

วธีิจดัซ้ือ ผูเ้สนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 

เลขท่ีและวนัท่ี
ของตกลงราคา

ซ้ือ 

เหตุผลท่ีคดัเลือก
โดยสรุป 

1 วสัดุเช้ือเพลิง 1669 1,170 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร 186/2562  
 9001   1,170 1,170 1 ก.ค.62  
2 วสัดุเช้ือเพลิง (ขยะ) 4,262.40 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร 187/2562  
 9335   4,262.40 4,262.40 1 ก.ค.62  
3 น ้ามนัรถบรรทุกเททา้ย 550 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร 188/2562  
 5370   550 550 1 ก.ค.62  
4 วสัดุเช้ือเพลิง(สนง) 3,148.93 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร 189/2562  
 7612   3,148.93 3,148.93 1 ก.ค.62  
5 น ้ามนัรถบรรทุก - เฉพาะเจาะจง - - 190/2562  
 8324     1 ก.ค.62  
6 น ้ามนัเคร่ืองตดัหญา้ 508.50 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร 191/2562  
 (ส านกัปลดั)   508.50 508.50 1 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 



 
 

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

ล าดบั งานจดัซ้ือ วงเงิน
งบประมาณ 

วธีิจดัซ้ือ ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 

เลขท่ีและวนัท่ี
ของตกลงราคาซ้ือ 

เหตุผลท่ีคดัเลือก
โดยสรุป 

7 จดัซ้ือหินคลุก คสล.ซอยหนอง 86,000 เฉพาะเจาะจง นายจตุพงษ ์สืบส าราญ นายจตุพงษ ์สืบส าราญ 192/2562  
 เตง็-สปก. ม.6   86,000 86,000 10 ก.ค.62  

8 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 3,517 เฉพาะเจาะจง บ.เทอดซิเมนต ์จ ากดั บ.เทอดซิเมนต ์จ ากดั 193/2562  
 (กองช่าง )   3,517 3,517 12 ก.ค.62  
9 จดัซ้ือวสัดุคอนกรีตเสริมเหล็ก 123,000 เฉพาะเจาะจง บ.เทอดซิเมนต ์จ ากดั บ.เทอดซิเมนต ์จ ากดั 194/2562  
 เส้นหนา้ ร.พ.ต่อของเดิม   123,000 123,000 19 ก.ค.62  
10 จดัซ้ืออาหารเสริมนม ส.ค.62 44,010.96 เฉพาะเจาะจง บ.คนัทร่ีเฟรชแดร่ี จ  ากดั บ.คนัทร่ีเฟรชแดร่ี จ  ากดั 195/2562  

 (กองการศึกษา)   44,010.96 44,010.96 23 ก.ค.62  
11 จดัซ้ือถงัดบัเพลิง 12 ถงั 19,200 เฉพาะเจาะจง โคราชซีคิว โคราชซีคิว 196/2562  

 (ส านกัปลดั)   19,200 19,200 27 ก.ค.62  
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สรุปผลการจดัซ้ือในรอบเดือน  กรกฏาคม.....พ.ศ. 2562 
                                                                                                      เทศบาลต าบลขยุ อ าเภอล าทะเมนชยั  จงัหวดันครราชสีมา 

ล าดบั งานจดัซ้ือ วงเงิน
งบประมาณ 

วธีิจดัซ้ือ ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 

เลขท่ีและวนัท่ี
ของตกลงราคาซ้ือ 

เหตุผลท่ีคดัเลือก
โดยสรุป 

12 จดัซ้ือเส้ือคลุมดบัเพลิง 2 ชุด 17,000 เฉพาะเจาะจง นาซ่าไฟร์โปรดคัส์ แอนดเ์ซฟต้ี นาซ่าไฟร์โปรดคัส์ แอนดเ์ซฟต้ี 197/2562  
 (ส านกัปลดั)   17,000 17,000 24 ก.ค.62  
13 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง ห้องน ้า 2,300 เฉพาะเจาะจง บ.เทอดซิเมนต ์จ ากดั บ.เทอดซิเมนต ์จ ากดั 198/2562  

 ประตู (ส านกัปลดั)   2,300 2,300 26 ก.ค.62  
14 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 21,253 เฉพาะเจาะจง ร้านโอเค 20 ร้านโอเค 20 199/2562  

 (ส านกัปลดั)   21,253 21,253 31 ก.ค.62  
15 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์(หมึก) 1,900 เฉพาะเจาะจง หจก.แอดไวซ์ ชุมพวง หจก.แอดไวซ์ ชุมพวง 200/2562  

 (กองคลงั)   1,900 1,900 31 ก.ค.62  
16 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้างถนน คสล. 164,000 เฉพาะเจาะจง บ.เทอดซิเมนต ์จ ากดั บ.เทอดซิเมนต ์จ ากดั 201/2562  

 ซอยชูศรี 1 ม.5   164,000 164,000 31 ก.ค.62  
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