


สรุปผลการจดัซ้ือในรอบเดือน  กนัยายน  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 2,140.60 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร 226/2562  
 9001   2,140.60 2,140.60 2 ก.ย.62  
2 วสัดุเช้ือเพลิง (ขยะ) 4,190.40 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร 227/2562  
 9335   4,190.40 4,190.40 2 ก.ย.62  
3 น ้ามนัรถบรรทุกเททา้ย - เฉพาะเจาะจง - - 228/2562  
 5370     2 ก.ย.62  
4 วสัดุเช้ือเพลิง(สนง) 2,867.95 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร 229/2562  
 7612   2,867.95 2,867.95 2 ก.ย.62  
5 น ้ามนัรถบรรทุก 2,001.75 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร 230/2562  
 8324   2,001.75 2,001.75 2 ก.ย.62  
6 น ้ามนัเล่ือยโซ่ยนต ์ 6,167.34 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร 231/2562  
 เคร่ืองสูบน ้า(ช่าง)   6,167.34 6,167.34 2 ก.ย.62  

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



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

ล าดบั งานจดัซ้ือ วงเงิน
งบประมาณ 

วธีิจดัซ้ือ ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 

เลขท่ีและวนัท่ี
ของตกลงราคาซ้ือ 

เหตุผลท่ีคดัเลือก
โดยสรุป 

7 จดัซ้ือวสัดุ คสล.จากบา้น 187,000 เฉพาะเจาะจง บ.เทอดซีเมนต ์จ ากดั บ.เทอดซีเมนต ์จ ากดั 232/2562  
 หนองไผ ่– มาบป่าแดง   187,000 187,000 2 ก.ย.62  

8 เคร่ืองทดสอบหาค่าก าลงั 28,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย 233/2562  
 ตา้นทานของคอนกรีต   28,000 28,000 2 ก.ย.62  
9 จดัซ้ือเคร่ืองมือเจาะท่อแยก 8,800 เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย 234/2562  

 ส าหรับพีวซีี(กองช่าง)   8,800 8,800 2 ก.ย.62  

10 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์(หมึก) 3,060 เฉพาะเจาะจง บ.แอดไวซ์ ชุมพวง บ.แอดไวซ์ ชุมพวง 235/2562  
 (กองคลงั)   3,060 3,060 4 ก.ย.62  
11 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 954 เฉพาะเจาะจง เพื่อนช่าง – การเกษตร เพื่อนช่าง – การเกษตร 236/2562  

 (ส านกัปลดั)   954 954 9 ก.ย.62  
      
 
 
            (ลงช่ือ)..........................................                 (ลงช่ือ)...................................................       (ลงช่ือ)...........................................             (ลงช่ือ).................................. 
                              (นางวรินดา ชนะคา้)                                     (นางจิตฐิมา        หย ัง่บุญ)                             (นางเสาวภา  ประภาสโนบล)                    (นายสมพงษ ์  นกแกว้) 
     เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี รักษาการแทน                                ผูอ้  านวยการกองคลงั                                        ปลดัเทศบาลต าบลขยุ                        นายกเทศมนตรีต าบลขยุ 
                             เจา้พนกังานพสัดุ 
 
 



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

ล าดบั งานจดัซ้ือ วงเงิน
งบประมาณ 

วธีิจดัซ้ือ ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 

เลขท่ีและวนัท่ี
ของตกลงราคาซ้ือ 

เหตุผลท่ีคดัเลือก
โดยสรุป 

12 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 470 เฉพาะเจาะจง เอน็เจไอทีเซอร์วสิ เอน็เจไอทีเซอร์วสิ 237/2562  
 (ส านกัปลดั)   470 470 9 ก.ย.62  
13 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 200 เฉพาะเจาะจง บ.เทอดซีเมนต ์จ ากดั บ.เทอดซีเมนต ์จ ากดั 238/2562  

 (ส านกัปลดั)   200 200 9 ก.ย.62  
14 จดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงหล่อล่ืน 2,817.72 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ออมทรัพย ์ สหกรณ์ออมทรัพย ์ 239/2562  

 (กองช่าง)   2,817.72 2,817.72 10 ก.ย.62  
15 จดัซ้ือดินถมคนัทาง 9,474.85 เฉพาะเจาะจง นายวรโชติ จนัทร์เพง็ นายวรโชติ จนัทร์เพง็ 240/2562  

 (กองช่าง)   9,474.85 9,474.85 11 ก.ย.62  
16 จดัซ้ือวสัดุอ่ืนๆ(ปูนขาว) 23,600 เฉพาะเจาะจง บ.สุภวชัร์ เอน็วายเซ็นเตอร์ บ.สุภวชัร์ เอน็วายเซ็นเตอร์ 241/2562  

 (กองช่าง)   23,600 23,600 12 ก.ย.62  
      
 
              (ลงช่ือ)..........................................                 (ลงช่ือ)...................................................       (ลงช่ือ)...........................................             (ลงช่ือ).................................. 
                            (นางวรินดา ชนะคา้)                                     (นางจิตฐิมา        หย ัง่บุญ)                             (นางเสาวภา  ประภาสโนบล)                    (นายสมพงษ ์  นกแกว้) 
      เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี รักษาการแทน                             ผูอ้  านวยการกองคลงั                                        ปลดัเทศบาลต าบลขยุ                        นายกเทศมนตรีต าบลขยุ 
                             เจา้พนกังานพสัดุ 
 
 
 



 
สรุปผลการจดัซ้ือในรอบเดือน  กนัยายน.....พ.ศ. 2562 

                                                                                                      เทศบาลต าบลขยุ อ าเภอล าทะเมนชยั  จงัหวดันครราชสีมา 
ล าดบั งานจดัซ้ือ วงเงิน

งบประมาณ 
วธีิจดัซ้ือ ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกราคาท่ี

ตกลงซ้ือ 
เลขท่ีและวนัท่ี

ของตกลงราคาซ้ือ 
เหตุผลท่ีคดัเลือก

โดยสรุป 
17 จดัซ้ือวสัดุอ่ืนๆ(สารส้ม) 26,600 เฉพาะเจาะจง ทองทวกีารคา้ ทองทวกีารคา้ 242/2562  

 (กองช่าง)   26,600 26,600 12 ก.ย.62  
18 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ 860 เฉพาะเจาะจง เอน็เจไอทีเซอร์วสิ เอน็เจไอทีเซอร์วสิ 243/2562  

 (กองคลงั)   860 860 13 ก.ย.62  
19 จดัซ้ือดินถมคนัทางเส้น ม.3 13,700 เฉพาะเจาะจง นายวรโชติ  จนัทร์เพง็ นายวรโชติ  จนัทร์เพง็ 244/2562  

 เช่ือม ม.4 (กองช่าง)   13,700 13,700 13 ก.ย.62  
20 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 4,599 เฉพาะเจาะจง มยรีุพาณิชย ์ มยรีุพาณิชย ์ 245/2562  

 (สาธารณสุข)   4,599 4,599 16 ก.ย.62  
21 จดัซ้ือครุภณัฑก์ารเกษตร 10,500 เฉพาะเจาะจง สุภวชัร์เซ็นเตอร์ สุภวชัร์เซ็นเตอร์ 246/2562  

 (กองช่าง)   10,500 10,500 16 ก.ย.62  
      
 
           (ลงช่ือ)..........................................                 (ลงช่ือ)...................................................       (ลงช่ือ)...........................................             (ลงช่ือ).................................. 
                        (นางวรินดา ชนะคา้)                                     (นางจิตฐิมา        หย ัง่บุญ)                          (นางเสาวภา  ประภาสโนบล)                    (นายสมพงษ ์  นกแกว้) 
         เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี รักษาการแทน                      ผูอ้  านวยการกองคลงั                                     ปลดัเทศบาลต าบลขยุ                        นายกเทศมนตรีต าบลขยุ 
                        เจา้พนกังานพสัดุ 
 
 



 
สรุปผลการจดัซ้ือในรอบเดือน กนัยายน พ.ศ. 2562 

                                                                                                      เทศบาลต าบลขยุ อ าเภอล าทะเมนชยั  จงัหวดันครราชสีมา 
ล าดบั งานจดัซ้ือ วงเงิน

งบประมาณ 
วธีิจดัซ้ือ ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกราคาท่ี

ตกลงซ้ือ 
เลขท่ีและวนัท่ี

ของตกลงราคาซ้ือ 
เหตุผลท่ีคดัเลือก

โดยสรุป 
22 จดัซ้ือครุภณัฑโ์รงงาน 8,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย 247/2562  

 (เคร่ืองป๊ัมลม)   8,000 8,000 16 ก.ย.62  
23 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 1,325 เฉพาะเจาะจง บ.เทอดซีเมนต ์จ ากดั บ.เทอดซีเมนต ์จ ากดั 248/2562  

 (กองช่าง)   1,325 1,325 17 ก.ย.62  
24 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 40,296 เฉพาะเจาะจง บ.สุภวชัร์ เอน็วายเซ็นเตอร์ บ.สุภวชัร์ เอน็วายเซ็นเตอร์ 249/2562  

 (กองช่าง)   40,296 40,296 17 ก.ย.62  
25 จดัซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน(แอร์) 28,000 เฉพาะเจาะจง แมวการไฟฟ้า แมวการไฟฟ้า 250/2562  

 (ส านกัปลดั)   28,000 28,000 17 ก.ย.62  
26 จดัซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน(แอร์) 57,000 เฉพาะเจาะจง แมวการไฟฟ้า แมวการไฟฟ้า 251/2562  

 (ส านกัปลดั)   57,000 57,000 17 ก.ย.62  
      
 
           (ลงช่ือ)..........................................                 (ลงช่ือ)...................................................       (ลงช่ือ)...........................................             (ลงช่ือ).................................. 
                        (นางวรินดา ชนะคา้)                                     (นางจิตฐิมา        หย ัง่บุญ)                          (นางเสาวภา  ประภาสโนบล)                    (นายสมพงษ ์  นกแกว้) 
         เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี รักษาการแทน                      ผูอ้  านวยการกองคลงั                                     ปลดัเทศบาลต าบลขยุ                        นายกเทศมนตรีต าบลขยุ 
                        เจา้พนกังานพสัดุ 
 
 



 
สรุปผลการจดัซ้ือในรอบเดือน  กนัยายน.....พ.ศ. 2562 

                                                                                                      เทศบาลต าบลขยุ อ าเภอล าทะเมนชยั  จงัหวดันครราชสีมา 
ล าดบั งานจดัซ้ือ วงเงิน

งบประมาณ 
วธีิจดัซ้ือ ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกราคาท่ี

ตกลงซ้ือ 
เลขท่ีและวนัท่ี

ของตกลงราคาซ้ือ 
เหตุผลท่ีคดัเลือก

โดยสรุป 
27 จดัซ้ือน ้ามนัเป่าลา้งท่อ ม.6 4,581.09 เฉพาะเจาะจง ร้านป๊ัมล าทะเมนชยั ร้านป๊ัมล าทะเมนชยั 252/2562  

 (กองช่าง)   4,581.09 4,581.09 18 ก.ย.62  
28 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 4,976 เฉพาะเจาะจง มยรีุพาณิชย ์ มยรีุพาณิชย ์ 253/2562  

 (ส านกัปลดั)   4,976 4,976 18 ก.ย.62  
29 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ โครงการ 1,500 เฉพาะเจาะจง มยรีุพาณิชย ์ มยรีุพาณิชย ์ 254/2562  

 สนบัสนุนพฒันาผูเ้รียน(ศพด)   1,500 1,500 20 ก.ย.62  
30 จดัซ้ือบตัรผา่นประตู โครงการ 3,000 เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ อวนขอ้ง นายประเสริฐ อวนขอ้ง 255/2562  

 สนบัสนุนพฒันาผูเ้รียน(ศพด)   3,000 3,000 20 ก.ย.62  
31 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 4,730 เฉพาะเจาะจง บ.เทอดซิเมนต ์จ ากดั บ.เทอดซิเมนต ์จ ากดั 256/2562  

 (ส านกัปลดั)   4,730 4,730 20 ก.ย.62  
      
 
           (ลงช่ือ)..........................................                 (ลงช่ือ)...................................................       (ลงช่ือ)...........................................             (ลงช่ือ).................................. 
                        (นางวรินดา ชนะคา้)                                     (นางจิตฐิมา        หย ัง่บุญ)                          (นางเสาวภา  ประภาสโนบล)                    (นายสมพงษ ์  นกแกว้) 
         เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี รักษาการแทน                      ผูอ้  านวยการกองคลงั                                     ปลดัเทศบาลต าบลขยุ                        นายกเทศมนตรีต าบลขยุ 
                        เจา้พนกังานพสัดุ 
 
 



 
สรุปผลการจดัซ้ือในรอบเดือน  กนัยายน.....พ.ศ. 2562 

                                                                                                      เทศบาลต าบลขยุ อ าเภอล าทะเมนชยั  จงัหวดันครราชสีมา 
ล าดบั งานจดัซ้ือ วงเงิน

งบประมาณ 
วธีิจดัซ้ือ ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกราคาท่ี

ตกลงซ้ือ 
เลขท่ีและวนัท่ี

ของตกลงราคาซ้ือ 
เหตุผลท่ีคดัเลือก

โดยสรุป 
32 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 4,730 เฉพาะเจาะจง บ.เทอดซิเมนต ์จ ากดั บ.เทอดซิเมนต ์จ ากดั 257/2562  

 (ส านกัปลดั)   4,730 4,730 20 ก.ย.62  
33 จดัซ้ือหนงัสือนิทานพฒันาการ 6,000 เฉพาะเจาะจง มยรีุพาณิชย ์ มยรีุพาณิชย ์ 258/2562  

 เด็ก ศพด.   6,000 6,000 23 ก.ย.62  
34 จดัซ้ือวสัดุ คสล.ซอยกลางบา้น 70,000 เฉพาะเจาะจง บ.เทอดซิเมนต ์จ ากดั บ.เทอดซิเมนต ์จ ากดั 259/2562  

 นายชยั เจริญกลาง   70,000 70,000 24 ก.ย.62  
35 จดัซ้ือวสัดุ คสล. ซอย 26,000 เฉพาะเจาะจง บ.เทอดซิเมนต ์จ ากดั บ.เทอดซิเมนต ์จ ากดั 260/2562  

 นายไกรทอง สีสิทธ์ิ ม.6   26,000 26,000 24 ก.ย.62  
36 จดัซ้ือน ้ามนัไฮดรอลิครถขยะ 900 เฉพาะเจาะจง นายวรโชติ  จนัทร์เพง็ นายวรโชติ  จนัทร์เพง็ 261/2562  

 87-9335 นม(สธ)   900 900 24 ก.ย.62  
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