


 
สรุปผลการจดัซ้ือในรอบเดือน  สิงหาคม  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 4,511.40 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร 202/2562  
 9001   4,511.40 4,511.40 1 ส.ค.62  
2 วสัดุเช้ือเพลิง (ขยะ) 2,111.20 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร 203/2562  
 9335   2,111.20 2,111.20 1 ส.ค.62  
3 น ้ามนัรถบรรทุกเททา้ย 983.82 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร 204/2562  
 5370   983.82 983.82 1 ส.ค.62  
4 วสัดุเช้ือเพลิง(สนง) 1,190.94 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร 205/2562  
 7612   1,190.94 1,190.94 1 ส.ค.62  
5 น ้ามนัรถบรรทุก 2,234.65 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร 206/2562  
 8324   2,234.65 2,234.65 1 ส.ค.62  
6 น ้ามนัเล่ือยโซ่ยนต ์ 497.70 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร 207/2562  
 (กองช่าง)   497.70 497.70 1 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 



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

ล าดบั งานจดัซ้ือ วงเงิน
งบประมาณ 

วธีิจดัซ้ือ ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 

เลขท่ีและวนัท่ี
ของตกลงราคาซ้ือ 

เหตุผลท่ีคดัเลือก
โดยสรุป 

7 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 4,940 เฉพาะเจาะจง ร้านโอเค 20 ร้านโอเค 20 208/2562  
 (สาธารณสุข)   4,940 4,940 5 ส.ค.62  

8 จดัซ้ือกรวยยางจราจร 5,200 เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชซีคิว หจก.โคราชซีคิว 209/2562  
 (ส านกัปลดั)   5,200 5,200 7 ส.ค.62  
9 จดัซ้ือครุภณัฑ ์ทีวี 24,000 เฉพาะเจาะจง ชอ้นเงินการไฟฟ้า ชอ้นเงินการไฟฟ้า 210/2562  
 (ส านกัปลดั)   24,000 24,000 7 ส.ค.62  
10 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 2,299 เฉพาะเจาะจง ร้านโอเค 20 ร้านโอเค 20 211/2562  

 (ศพด.)   2,299 2,299 8 ส.ค.62  
11 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ ผา้ต่วน 4,900 เฉพาะเจาะจง ร้านมยรีุพาณิชย ์ ร้านมยรีุพาณิชย ์ 212/2562  

 งาน 12/8/62(ศพด.)   4,900 4,900 8 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 
 
 
 



 
สรุปผลการจดัซ้ือในรอบเดือน  สิงหาคม.....พ.ศ. 2562 

                                                                                                      เทศบาลต าบลขยุ อ าเภอล าทะเมนชยั  จงัหวดันครราชสีมา 
ล าดบั งานจดัซ้ือ วงเงิน

งบประมาณ 
วธีิจดัซ้ือ ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกราคาท่ี

ตกลงซ้ือ 
เลขท่ีและวนัท่ี

ของตกลงราคาซ้ือ 
เหตุผลท่ีคดัเลือก

โดยสรุป 
12 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ 1,370 เฉพาะเจาะจง ร้านเอน็เจไอทีเซอร์วสิ ร้านเอน็เจไอทีเซอร์วสิ 213/2562  

 ปลัก๊ไฟ (ส านกัปลดั)   1,370 1,370 9 ส.ค.62  
13 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์(หมึก) 4,161 เฉพาะเจาะจง ร้านเอน็เจไอทีเซอร์วสิ ร้านเอน็เจไอทีเซอร์วสิ 214/2562  

 (ศพด.)   4,161 4,161 13 ส.ค.62  
14 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ 2,100 เฉพาะเจาะจง ร้านเอน็เจไอทีเซอร์วสิ ร้านเอน็เจไอทีเซอร์วสิ 215/2562  

 ปลัก๊ไป(ศพด.)   2,100 2,100 13 ส.ค.62  
15 จดัซ้ือวาลว์ มิเตอร์ 530 เฉพาะเจาะจง บ.เทอดซิเมนต ์จ ากดั บ.เทอดซิเมนต ์จ ากดั 216/2562  

 (ส านกัปลดั)   530 530 14 ส.ค.62  
16 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้างคนัเล่ือย 295 เฉพาะเจาะจง บ.เทอดซิเมนต ์จ ากดั บ.เทอดซิเมนต ์จ ากดั 217/2562  

 ตะปู (ส านกัปลดั)   295 295 15 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 
 
 
 



 
สรุปผลการจดัซ้ือในรอบเดือน  สิงหาคม.....พ.ศ. 2562 

                                                                                                      เทศบาลต าบลขยุ อ าเภอล าทะเมนชยั  จงัหวดันครราชสีมา 
ล าดบั งานจดัซ้ือ วงเงิน

งบประมาณ 
วธีิจดัซ้ือ ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกราคาท่ี

ตกลงซ้ือ 
เลขท่ีและวนัท่ี

ของตกลงราคาซ้ือ 
เหตุผลท่ีคดัเลือก

โดยสรุป 
17 จดัซ้ือวสัดุเพื่อจดัท าแผนท่ีภาษี 4,315 เฉพาะเจาะจง ร้านโอเค 20 ร้านโอเค 20 218/2562  

 (กองคลงั)   4,315 4,315 19 ส.ค.62  
18 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 780 เฉพาะเจาะจง บ.เทอดซิเมนต ์จ ากดั บ.เทอดซิเมนต ์จ ากดั 219/2562  

 (กองศึกษา)   780 780 19 ส.ค.62  
19 จดัซ้ือวสัดุอ่ืนๆ สารส้ม 14,000 เฉพาะเจาะจง ทองทวกีารคา้ ทองทวกีารคา้ 220/2562  

 (กองช่าง)   14,000 14,000 20 ส.ค.62  
20 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์โครงการ 1,673 เฉพาะเจาะจง ร้านมยรีุพาณิชย ์ ร้านมยรีุพาณิชย ์ 221/2562  

 มือ เทา้ ปาก(ศพด.)   1,673 1,673 21 ส.ค.62  
21 จดัซ้ือวสัดุ คสล.ซอยหนองเตง็ 89,000 เฉพาะเจาะจง บ.เทอดซิเมนต ์จ ากดั บ.เทอดซิเมนต ์จ ากดั 222/2562  

 ม.6   89,000 89,000 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 
 
 
 



 
สรุปผลการจดัซ้ือในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 

                                                                                                      เทศบาลต าบลขยุ อ าเภอล าทะเมนชยั  จงัหวดันครราชสีมา 
ล าดบั งานจดัซ้ือ วงเงิน

งบประมาณ 
วธีิจดัซ้ือ ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกราคาท่ี

ตกลงซ้ือ 
เลขท่ีและวนัท่ี

ของตกลงราคาซ้ือ 
เหตุผลท่ีคดัเลือก

โดยสรุป 
22 จดัซ้ือวสัดุ คสล.ซอยชูศรี2 89,000 เฉพาะเจาะจง บ.เทอดซิเมนต ์จ ากดั บ.เทอดซิเมนต ์จ ากดั 223/2562  

 ม.5   89,000 89,000 21 ส.ค.62  
23 จดัซ้ืออาหารเสริมนม  44,010.96 เฉพาะเจาะจง บ.คนัทร่ีเฟรชแดร่ี จ  ากดั บ.คนัทร่ีเฟรชแดร่ี จ  ากดั 224/2562  

 เดือน ก.ย.62   44,010.96 44,010.96 27 ส.ค.62  
24 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 9,665 เฉพาะเจาะจง บ.แอดไวซ์ ชุมพวง บ.แอดไวซ์ ชุมพวง 225/2562  

 (กองช่าง)   9,665 9,665 28 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 
 
 
 


