


 
สรุปผลการจดัซ้ือในรอบเดือน  ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

                                                                                                     เทศบาลต าบลขยุ อ าเภอล าทะเมนชยั  จงัหวดันครราชสีมา 
ล าดบั งานจดัซ้ือ วงเงิน

งบประมาณ 
วธีิจดัซ้ือ ผูเ้สนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกราคา

ท่ีตกลงซ้ือ 
เลขท่ีและวนัท่ี
ของตกลงราคา

ซ้ือ 

เหตุผลท่ีคดัเลือก
โดยสรุป 

1 วสัดุเช้ือเพลิง 1669 1,430 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร 39/2562  
 9001   1,430 1,430 3 ธ.ค.61  
2 วสัดุเช้ือเพลิง (ขยะ) 2,167.20 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร 40/2562  
 9335   2,167.20 2,167.20 3 ธ.ค.61  
3 น ้ามนัรถบรรทุกเททา้ย 1,059.82 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร 41/2562  
 5370   1,059.82 1,059.82 3 ธ.ค.61  
4 วสัดุเช้ือเพลิง(สนง) 2,186.61 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร 42/2562  
 7612   2,186.61 2,186.61 3 ธ.ค.61  
5 น ้ามนัเคร่ืองตดัหญา้ 1,111.60 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร 43/2562  
 (ส านกัปลดั)   1,111.60 1,111.60 3 ธ.ค.61  
6 น ้ามนัเล่ือยโซ่ยนต ์ 601.30 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร 44/2562  
 (กองช่าง)   601.30 601.30 3 ธ.ค.61  

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



 
 

สรุปผลการจดัซ้ือในรอบเดือน  ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
                                                                                                      เทศบาลต าบลขยุ อ าเภอล าทะเมนชยั  จงัหวดันครราชสีมา 

ล าดบั งานจดัซ้ือ วงเงิน
งบประมาณ 

วธีิจดัซ้ือ ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 

เลขท่ีและวนัท่ี
ของตกลงราคาซ้ือ 

เหตุผลท่ีคดัเลือก
โดยสรุป 

7 จดัซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ 2,600 เฉพาะเจาะจง หจก.แอดไวช์ ชุมพวง หจก.แอดไวช์ ชุมพวง 45/2562  
 (กองการศึกษา)   2,600 2,600 3 ธ.ค.61  

8 จดัซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควนั 59,000 เฉพาะเจาะจง ร้านมยรีุพาณิชย ์ ร้านมยรีุพาณิชย ์ 46/2562  
 (สาธารณสุข)   59,000 59,000 17 ธ.ค.62  
9 จดัซ้ือทรายอะเบทและ 91,800 เฉพาะเจาะจง ร้านมยรีุพาณิชย ์ ร้านมยรีุพาณิชย ์ 47/2562  
 น ้ายาเคมี(สาธารณสุข)   91,800 91,800 17 ธ.ค.62  
10 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิงส าหรับ 14,405 เฉพาะเจาะจง วรโชติจนัทเ์พง็ วรโชติจนัทเ์พง็ 48/2562  

 ฉีดพน่หมอกควนัยงุลาย(สธ.)   14,405 14,405 17 ธ.ค.62  
11 จดัซ้ืออุปกรณ์ก่อสร้าง 3,810 เฉพาะเจาะจง บ.เทอดซีเมนต ์จ ากดั บ.เทอดซิเมนต ์จ ากดั 49/2562  

 ซ่อมแซมหอ้งน ้า(สป.)   3,810 3,810 17 ธ.ค.62  
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ล าดบั งานจดัซ้ือ วงเงิน
งบประมาณ 

วธีิจดัซ้ือ ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 

เลขท่ีและวนัท่ี
ของตกลงราคาซ้ือ 

เหตุผลท่ีคดัเลือก
โดยสรุป 

12 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) ม.ค.61 44,214.28 เฉพาะเจาะจง บ.คนัทร่ีเฟรชแดร่ี จ  ากดั บ.คนัทร่ีเฟรชแดร่ี จ  ากดั 50/2562  
 (กองการศึกษา)   44,214.28 44,214.28 27 ธ.ค.61  
13 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง(โรงรถ) 9,894 เฉพาะเจาะจง บ.เทอดซีเมนต ์จ ากดั บ.เทอดซิเมนต ์จ ากดั 51/2562  

 (ส านกัปลดั)   9,894 9,894 28 ธ.ค.61  
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