


สรุปผลการจดัจา้งในรอบเดือน. สิงหาคม  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 2,900 เฉพาะเจาะจง นางอุษา ทองไทย นางอุษา ทองไทย 145/2562  
 ด่ืมส าหรับประชุมสภา(ส านกัปลดั)   2,900 2,900 1 ส.ค.62  
2 จา้งเหมาแรงงานโครงการชูศรี 1 ม.5 71,680 เฉพาะเจาะจง ราษฏรแรงงาน ราษฏรแรงงาน 146/2562  
 บา้นโนนชุมพวง ต.ขยุ   71,680 71,680 7 ส.ค.62  
3 จา้งเหมาเคร่ืองจกัรโครงการชูศรี 1 ม.5 7,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดซิเมนต ์จ ากดั หจก.เทอดซิเมนต ์จ ากดั 147/2562  
    7,000 7,000 7 ส.ค.62  
4 ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 2,500 เฉพาะเจาะจง ร้านเอน็เจไอทีเซอร์วสิ ร้านเอน็เจไอทีเซอร์วสิ 148/2562  
 (กองช่าง)   2,500 2,500 9 ส.ค.62  
5 จา้งเหมาผา้คลุมเกา้อ้ี 12 ส.ค.62 3,500 เฉพาะเจาะจง โตะ๊จีนแมวทอง โตะ๊จีนแมวทอง 149/2562  
 (ศพด.)   3,500 3,500 9 ส.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 สิงหาคม...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 จา้งเหมาจ าท าอาหารโครงการรักน ้า รักป่า  12,000 เฉพาะเจาะจง นางอุษา ทองไทย นางอุษา ทองไทย 150/2562  
 รักษาแผน่ดิน   12,000 12,000 9 ส.ค.62  
7 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการรักน ้า รักป่า 600 เฉพาะเจาะจง ร้านพิภพการพิมพ ์ ร้านพิภพการพิมพ ์ 151/2562  
 รักษาแผน่ดิน (สป)   600 600 9 ส.ค.62  
8 จา้งเหมาจดัท าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ือง 3,300 เฉพาะเจาะจง นางอุษา ทองไทย นางอุษา ทองไทย 152/2562  
 ด่ืมส าหรับประชุมสภา(ส านกัปลดั)   3,300 3,300 14 ส.ค.62  
9 จา้งเหมาจดัท าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ือง 5,300 เฉพาะเจาะจง นางเตือนใจ ทองไทย นางเตือนใจ ทองไทย 153/2562  
 โครงการมือ เทา้ ปาก (ศพด.)   5,300 5,300 21ส.ค.62  
10 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการ มือ เทา้ ปาก 432 เฉพาะเจาะจง ร้านพิภพการพิมพ ์ ร้านพิภพการพิมพ ์ 154/2562  

 (ศพด.)   432 432 21 ส.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 สิงหาคม 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 จา้งเหมาจดัท าคู่มือโครงการ มือ เทา้ ปาก 795 เฉพาะเจาะจง ร้านมยรีุพาณิชย ์ ร้านมยรีุพาณิชย ์ 155/2562  
 (ศพด.)   795 795 21 ส.ค.62  
12 จา้งเหมาขดุเจาะบ่อน ้าบาดาลบ่อใหม่ ม.4 225,000 เฉพาะเจาะจง พีพีราชาบาดาล พีพีราชาบาดาล 156/2562  

 (กองช่าง)   225,000 225,000 23 ส.ค.62  
13 จา้งเหมาจดัท าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ือง 3,200 เฉพาะเจาะจง นางอุษา ทองไทย นางอุษา ทองไทย 157/2562  

 ด่ืมส าหรับประชุมสภา(ส านกัปลดั)   3,200 3,200 23 ส.ค.62  
14 จา้งเหมาเคร่ืองจกัรก่อสร้าง คสล.ม.6 4,500 เฉพาะเจาะจง บ.เทอดซิเมนต ์จ ากดั บ.เทอดซิเมนต ์จ ากดั 158/2562  

    4,500 4,500 23 ส.ค.62  
15 จา้งเหมาแรงงานก่อสร้าง คสล.ม.6 46,080 เฉพาะเจาะจง บ.เทอดซิเมนต ์จ ากดั บ.เทอดซิเมนต ์จ ากดั 159/2562  

    46,080 46,080 23 ส.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 สิงหาคม.....พ.ศ. 2562 
                                                                                                      เทศบาลต าบลขยุ อ าเภอล าทะเมนชยั  จงัหวดันครราชสีมา 

ล าดบั งานจดัจา้ง วงเงิน
งบประมาณ 

วธีิจดัจา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก
ราคาท่ีตกลงจา้ง 

เลขท่ีและวนัท่ี
ของตกลงราคา

จา้ง 

เหตุผลท่ีคดัเลือก
โดยสรุป 

16 จา้งเหมาเคร่ืองจกัรกล 55,200 เฉพาะเจาะจง นายพิณ แก่นมณี นายพิณ แก่นมณี 160/2562  
 (กองช่าง)   55,200 55,200 27 ส.ค.62  
17 จา้งเหมาจดัท าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ือง 3,450 เฉพาะเจาะจง นางอุษา ทองไทย นางอุษา ทองไทย 161/2562  

 โครงการ    3,450 3,450 29 ส.ค.62  
18 จา้งเหมาจดัท าอาหารกลางวนั ศพด.ขยุ 15,120 เฉพาะเจาะจง นางเตือนใจ ทองไทย นางเตือนใจ ทองไทย 162/2562  

 ก.ย.(กองการศึกษา)   15,120 15,120 30 ส.ค.62  
19 จา้งเหมาจดัท าอาหารกลางวนั ศพด.ขยุ 7,140 เฉพาะเจาะจง น.ส.แตงอ่อน เท่ียงคุณ น.ส.แตงอ่อน เท่ียงคุณ 163/2562  

  หนองไผ ่ก.ย.(กองการศึกษา)   7,140 7,140 30 ส.ค.62  
        
        

 
(ลงช่ือ)..........................................                   (ลงช่ือ)...................................................         (ลงช่ือ)...........................................            (ลงช่ือ).................................. 

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

 


