


 
สรุปผลการจดัซ้ือในรอบเดือน  มกราคม 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 2,529.41 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร 52/2562  
 9001   2,529.41 2,529.41 2 ม.ค.62  
2 วสัดุเช้ือเพลิง (ขยะ) 4,626.55 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร 53/2562  
 9335   4,626.55 4,626.55 2 ม.ค.62  
3 น ้ามนัรถบรรทุกเททา้ย 953.42 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร 54/2562  
 5370   953.42 953.42 2 ม.ค.62  
4 วสัดุเช้ือเพลิง(สนง) 2,251.12 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร 55/2562  
 7612   2,251.12 2,251.12 2 ม.ค.62  
5 น ้ามนัรถบรรทุก 3,481.75 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร 56/2562  
 8324   3,481.75 3,481.75 2 ม.ค.62  
6 - - เฉพาะเจาะจง - - 57/2562  
      2 ม.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  มกราคม พ.ศ. 2562 
                                                                                                      เทศบาลต าบลขยุ อ าเภอล าทะเมนชยั  จงัหวดันครราชสีมา 

ล าดบั งานจดัซ้ือ วงเงิน
งบประมาณ 

วธีิจดัซ้ือ ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 

เลขท่ีและวนัท่ี
ของตกลงราคาซ้ือ 

เหตุผลท่ีคดัเลือก
โดยสรุป 

7 จดัซ้ือส่ือการเรียนการสอน 83,300 เฉพาะเจาะจง ร้านบณัฑิตยแ์อนดซ์พัพลาย ร้านบณัฑิตยแ์อนดซ์พัพลาย 58/2562  
 (ศพด.ขยุ กองการศึกษา)   83,300 83,300 4 ม.ค.62  

8 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้างถนน คสล. 100,000 เฉพาะเจาะจง บ.เทอดซิเมนต ์จ ากดั บ.เทอดซิเมนต ์จ ากดั 59/2562  
 สามแยกนาตาลอยเช่ือมม.10-6   100,000 100,000 4 ม.ค.62  
9 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้างถนน คสล. 176,000 เฉพาะเจาะจง บ.เทอดซิเมนต ์จ ากดั บ.เทอดซิเมนต ์จ ากดั 60/2562  
 เส้นป่าชา้ ม.10   176,000 176,000 4 ม.ค.62  
10 จดัซ้ือมาตรวดัน ้า 400 เฉพาะเจาะจง บ.เทอดซิเมนต ์จ ากดั บ.เทอดซิเมนต ์จ ากดั 61/2562  

 (กองช่าง)   400 400 9 ม.ค.61  
11 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ 26,650 เฉพาะเจาะจง บ.เทอดซิเมนต ์จ ากดั บ.เทอดซิเมนต ์จ ากดั 62/2562  

 (กองช่าง)   26,650 26,650 10 ม.ค.61  
      
(ลงช่ือ)..........................................                 (ลงช่ือ)...................................................       (ลงช่ือ)...........................................             (ลงช่ือ).................................. 
            (นางวรินดา ชนะคา้)                                     (นางจิตฐิมา        หย ัง่บุญ)                             (นางเสาวภา  ประภาสโนบล)                    (นายสมพงษ ์  นกแกว้) 
     เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี รักษาการแทน               ผูอ้  านวยการกองคลงั                                        ปลดัเทศบาลต าบลขยุ                        นายกเทศมนตรีต าบลขยุ 
               เจา้พนกังานพสัดุ 
 
 



 
 

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

ล าดบั งานจดัซ้ือ วงเงิน
งบประมาณ 

วธีิจดัซ้ือ ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 

เลขท่ีและวนัท่ี
ของตกลงราคาซ้ือ 

เหตุผลท่ีคดัเลือก
โดยสรุป 

12 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ 1,080 เฉพาะเจาะจง หจก.แอดไวซ์ ชุมพวง หจก.แอดไวซ์ ชุมพวง 63/2562  
 (ส านกัปลดั)   1,080 1,080 14 ม.ค.62  
13 - - เฉพาะเจาะจง - - 64/2562  

      18 ม.ค.62  
14 จดัซ้ืออาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 1,100 เฉพาะเจาะจง ร้านมยรีุพาณิชย ์ ร้านมยรีุพาณิชย ์ 65/2562  

 (ศพด.ขยุ)   1,100 1,100 18 ม.ค.62  
15 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 2,486 เฉพาะเจาะจง ร้านโอเค 20 ร้านโอเค 20 66/2562  

 (กองคลงั)   2,486 2,486 21 ม.ค.62  
16 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์(หมึก) 3,060 เฉพาะเจาะจง หจก.แอดไวซ์ ชุมพวง หจก.แอดไวซ์ ชุมพวง 67/2562  

 (กองคลงั)   3,060 3,060 22 ม.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  มกราคม.....พ.ศ. 2562 
                                                                                                      เทศบาลต าบลขยุ อ าเภอล าทะเมนชยั  จงัหวดันครราชสีมา 

ล าดบั งานจดัซ้ือ วงเงิน
งบประมาณ 

วธีิจดัซ้ือ ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 

เลขท่ีและวนัท่ี
ของตกลงราคาซ้ือ 

เหตุผลท่ีคดัเลือก
โดยสรุป 

17 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ 700 เฉพาะเจาะจง บ.เทอดซิเมนต ์จ ากดั บ.เทอดซิเมนต ์จ ากดั 68/2562  
 (ส านกัปลดั)   700 700 23 ,.8.62  
18 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 4,714 เฉพาะเจาะจง ร้านมยรีุพาณิชย ์ ร้านมยรีุพาณิชย ์ 69/2562  

 (ส านกัปลดั)   4,714 4,714 24 ,.8.62  
19 จดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 2,600 เฉพาะเจาะจง หจก.แอดไวซ์ ชุมพวง หจก.แอดไวซ์ ชุมพวง 70/2562  

 (ปร้ินเตอร์)กองคลงั   2,600 2,600 25 ม.ค.62  
20 - - เฉพาะเจาะจง - - 71/2562  

        
21 - - เฉพาะเจาะจง - - 72/2562  

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



 
 

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

ล าดบั งานจดัซ้ือ วงเงิน
งบประมาณ 

วธีิจดัซ้ือ ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 

เลขท่ีและวนัท่ี
ของตกลงราคาซ้ือ 

เหตุผลท่ีคดัเลือก
โดยสรุป 

22 จดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 7,900 เฉพาะเจาะจง หจก.แอดไวซ์ ชุมพวง หจก.แอดไวซ์ ชุมพวง 73/2562  
 (เคร่ืองพิมพ)์กองช่าง   7,900 7,900 28 ม.ค.62  

23 - - เฉพาะเจาะจง - - 74/2562  
      29 ม.ค.62  

24 บ ารุงรักษาซ่อมแซมรถยนต ์ 20,150 เฉพาะเจาะจง เอส.เค.เจริญเซอร์วสิ เอส.เค.เจริญเซอร์วสิ 75/2562  
 ส่วนกลาง 9001   20,150 20,150 31 ม.ค.62  
        
        
        
        

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


