


สรุปผลการจดัจา้งในรอบเดือน. กุมภาพนัธ์......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 จา้งวศิวกรเพื่อทดสอบการรับน ้าหนกัดิน 32,000 เฉพาะเจาะจง นายบุญชอบ พาราษฏร นายบุญชอบ พาราษฏร 52/2562  
 (กองช่าง)   32,000 32,000 4 ก.พ.62  
2 จา้งเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต ์ 10,400 เฉพาะเจาะจง หจก.คิงยนต(์พิมาย) หจก.คิงยนต(์พิมาย) 53/2562  
 ส่วนกลาง 8324 (ส านกัปลดั)   10,400 10,400 4 ก.พ.62  
3 จา้งเหมาจดัท าป้ายเลือกตั้ง 624 เฉพาะเจาะจง พิภพการพิมพ ์ พิภพการพิมพ ์ 54/2562  
 (ส านกัปลดั)   624 624 4 ก.พ.62  
4 จา้งเหมาบริการติดสติกเกอร์ รถยนต์ 2,000 เฉพาะเจาะจง เอส.เค.เจริญเซอร์วสิ เอส.เค.เจริญเซอร์วสิ 55/2562  
 ส่วนกลาง 8324 (ส านกัปลดั)   2,000 2,000 8 ก.พ.62  
5 จา้งเหมาบริการติดสติกเกอร์ รถยนต์ 2,000 เฉพาะเจาะจง เอส.เค.เจริญเซอร์วสิ เอส.เค.เจริญเซอร์วสิ 56/2562  
 ส่วนกลาง 87-9335 (สาธารณสุข)   2,000 2,000 8 ก.พ.62  

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

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

 
 
 



 
สรุปผลการจดัจา้งในรอบเดือน  กุมภาพนัธ์...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 จา้งเหมาจดัซุม้โครงการประเพณีบุญกุม้ 4,700 เฉพาะเจาะจง ร้านน ้าออ้ยดอกไมส้ด ร้านน ้าออ้ยดอกไมส้ด 57/2562  
 (กองการศึกษา)   4,700 4,700 13 ก.พ.62  
7 จา้งเหมาจดัท าป้ายเลือกตั้ง 1,248 เฉพาะเจาะจง ร้านพิภพการพิมพ ์ ร้านพิภพการพิมพ ์ 58/2562  
 (สป.)   1,248 1,248 13 ก.พ.62  
8 ปรับปรุงเส้นทางคุม้หวัท านบ-อ่างหนองไผ ่ 163,000 เฉพาะเจาะจง จตุพงษพ์าณิชย ์ จตุพงษพ์าณิชย ์ 59/2562  
 ม.4 หนองสะแก   163,000 163,000 15 ก.พ.62  
9 ปรับปรุงเส้นทางลงหนองจาน ม.4 67,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ศกัด์ิอนนัการโยธา หจก.ศกัด์ิอนนัการโยธา 60/2562  
 หนองสะแก   67,000 67,000 15 ก.พ.62  
10 จา้งเหมาจดัท าป้าย รักน ้า รักป่า  1,800 เฉพาะเจาะจง ร้านพิภพการพิมพ ์ ร้านพิภพการพิมพ ์ 61/2562  

 (สป.)   1,800 1,800 22 ก.พ.62  
 

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

 
 



สรุปผลการจดัจา้งในรอบเดือน กุมภาพนัธ์.....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 าอาหารโครงการรักน ้า รักป่า 4,500 เฉพาะเจาะจง นางอุษา ทองไทย นางอุษา ทองไทย 62/2562  
 (สป.)   4,500 4,500 22 ก.พ.62  
12 จา้งเหมาจดัท าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 4,500 เฉพาะเจาะจง นางอุษา ทองไทย นางอุษา ทองไทย 63/2562  

 โครงการรักน ้า รักป่า(สป.)   4,500 4,500 22 ก.พ.62  
13 จา้งเหมาจดัท าอาหาร อาหารวา่งและ 30,600 เฉพาะเจาะจง นางอุษา ทองไทย นางอุษา ทองไทย 64/2562  

 เคร่ืองด่ืมโครงการเด็กจมน ้า(สป)   30,600 30,600 25 ก.พ.62  
14 จา้งเหมาจดัท าป้าย 2,470 เฉพาะเจาะจง ร้านพิภพการพิมพ ์ ร้านพิภพการพิมพ ์ 65/2562  

 โครงการเด็กจมน ้า(สป)   2,470 2,470 25 ก.พ.62  
15 จา้งเหมาจดัท าอาหาร อาหารวา่งและ 3,100 เฉพาะเจาะจง นางอุษา ทองไทย นางอุษา ทองไทย 66/2562  

 เคร่ืองด่ืมประชุมสภาวสิามญั(สป.)   3,100 3,100 26 ก.พ.62  
 

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

 
 
 



สรุปผลการจดัจา้งในรอบเดือน กุมภาพนัธ์.....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 บ ารุงรักษาคนัคูหนองกระทุ่ม-ลงท่าสงกราน 118,000 เฉพาะเจาะจง จตุพงษพ์าณิชย ์ จตุพงษพ์าณิชย ์ 67/2562  
 ม.5   118,000 118,000 27 ก.พ.62  
17 บ ารุงรักษาเส้นทางแยกไปบา้นเขวา้ ม.6 41,000 เฉพาะเจาะจง จตุพงษพ์าณิชย ์ จตุพงษพ์าณิชย ์ 68/2562  

    41,000 41,000 27 ก.พ.62  
18 บ ารุงรักษาปรับปรุงคุม้เมือยางเขา้ดง 2,000 เฉพาะเจาะจง จตุพงษพ์าณิชย ์ จตุพงษพ์าณิชย ์ 69/2562  

    2,000 2,000 27 ก.พ.62  
19 บ ารุงรักษาขา้งศาลปู่ตาหนองไผ ่ม.7 4,000 เฉพาะเจาะจง จตุพงษพ์าณิชย ์ จตุพงษพ์าณิชย ์ 70/2562  

    4,000 4,000 27 ก.พ.62  
20 จา้งเหมาจดัท าอาหาร ศพด.ขุย 16,380 เฉพาะเจาะจง นางเตือนใจ ทองไทย นางเตือนใจ ทองไทย 71/2562  

 (กองการศึกษา)   16,380 16,380 28 ก.พ.62  
 

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

 
 
 



สรุปผลการจดัจา้งในรอบเดือน กุมภาพนัธ์.....พ.ศ. 2562 
                                                                                                      เทศบาลต าบลขยุ อ าเภอล าทะเมนชยั  จงัหวดันครราชสีมา 

ล าดบั งานจดัจา้ง วงเงิน
งบประมาณ 

วธีิจดัจา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก
ราคาท่ีตกลงจา้ง 

เลขท่ีและวนัท่ี
ของตกลงราคา

จา้ง 

เหตุผลท่ีคดัเลือก
โดยสรุป 

21 จา้งเหมาจดัท าอาหาร ศพด.ขุย หนองไผ ่ 7,140 เฉพาะเจาะจง น.ส.แตงอ่อน เท่ียงคุณ น.ส.แตงอ่อน เท่ียงคุณ 72/2562  
 (กองการศึกษา)   7,140 7,140 28 ก.พ.62  
        
        
        
        
        
        
        
        

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

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

 
 


