


 
สรุปผลการจดัซ้ือในรอบเดือน  กุมภาพนัธ์ 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 จดัซ้ือครุภณัฑ์ 1,250 เฉพาะเจาะจง แมวการไฟฟ้า แมวการไฟฟ้า 76/2562  
 ส านกังาน(กองคลงั)   1,250 1,250 1 ก.พ.62  
2 วสัดุเช้ือเพลิง 1669 2,770 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร 77/2562  
 9001   2,770 2,770 1 ก.พ.62  
3 วสัดุเช้ือเพลิง (ขยะ) 4,286.40 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร 78/2562  
 9335   4,286.40 4,286.40 1 ก.พ.62  
4 น ้ามนัรถบรรทุกเททา้ย 961.63 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร 79/2562  
 5370   961.63 961.63 1 ก.พ.62  
5 วสัดุเช้ือเพลิง(สนง) 1,450 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร 80/2562  
 7612   1,450 1,450 1 ก.พ.62  
6 จดัซ้ือน ้าด่ืม 700 เฉพาะเจาะจง ร้านกนกนภา ร้านกนกนภา 81/2562  
 (กองคลงั)   700 700 1 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 



 
 

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

ล าดบั งานจดัซ้ือ วงเงิน
งบประมาณ 

วธีิจดัซ้ือ ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 

เลขท่ีและวนัท่ี
ของตกลงราคาซ้ือ 

เหตุผลท่ีคดัเลือก
โดยสรุป 

7 น ้ามนัเคร่ืองตดัหญา้ 481.50 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร 82/2562  
 (ส านกัปลดั)   481.50 481.50 1 ก.พ.62  

8 จดัซ้ือวสัดุอ่ืนๆสารส้ม คลอรีน 26,600 เฉพาะเจาะจง ร้านทองทวกีารคา้ ร้านทองทวกีารคา้ 83/2562  
 (กองช่าง)   26,600 26,600 4 ก.พ.62  
9 จดัซ้ือสระวา่ยน ้าโครงการเฝ้า 16,000 เฉพาะเจาะจง ร้านตน้ขา้วช็อป ร้านตน้ขา้วช็อป 84/2562  
 ระวงัเด็กจมน ้า(สป)   16,000 16,000 7 ก.พ.62  
10 จดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 10,000 เฉพาะเจาะจง หจก.แอดไวซ์ ชุมพวง หจก.แอดไวซ์ ชุมพวง 85/2562  

 ปร้ินเตอร์หวัเขม็(กองคลงั)   10,000 10,000 7 ก.พ.62  
11 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 910 เฉพาะเจาะจง บ.เทอดซิเมนต ์จ ากดั บ.เทอดซิเมนต ์จ ากดั 86/2562  

 (สป)   910 910 7 ก.พ.62  
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        เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี รักษาการแทน                               ผูอ้  านวยการกองคลงั                                        ปลดัเทศบาลต าบลขยุ                         นายกเทศมนตรีต าบลขยุ 
                               เจา้พนกังานพสัดุ 
 
 



 
 

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

ล าดบั งานจดัซ้ือ วงเงิน
งบประมาณ 

วธีิจดัซ้ือ ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 

เลขท่ีและวนัท่ี
ของตกลงราคาซ้ือ 

เหตุผลท่ีคดัเลือก
โดยสรุป 

12 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 4,575 เฉพาะเจาะจง ร้านโอเค 20 ร้านโอเค 20 87/2562  
 (กองคลงั)   4,575 4,575 12 ก.พ.62  
13 ปรับปรุงรางระบายน ้าสามแยก 8,500 เฉพาะเจาะจง บ.ยิง่สวสัด์ิอุตสาหกรรม จก. บ.ยิง่สวสัด์ิอุตสาหกรรม จก. 88/2562  

 นาตาลอย ม.6   8,500 8,500 12 ก.พ.62  
14 จดัซ้ือแบตเตอร่ี 5,400 เฉพาะเจาะจง มิสเตอร์ แบตเตอร่ี มิสเตอร์ แบตเตอร่ี 89/2562  

 (สาธารณสุข)   5,400 5,400 13 ก.พ.62  
15 จดัซ้ืออุปกรณ์จดัท าป้าย 11,795 เฉพาะเจาะจง บ.เทอดซิเมนต ์จ ากดั บ.เทอดซิเมนต ์จ ากดั 90/2562  

 เลือกตั้ง(สป.)   11,795 11,795 13 ก.พ.62  
16 - - เฉพาะเจาะจง - - 91/2562  

      14 ก.พ.62  
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            (นางวรินดา ชนะคา้)                                     (นางจิตฐิมา        หย ัง่บุญ)                             (นางเสาวภา  ประภาสโนบล)                    (นายสมพงษ ์  นกแกว้) 
     เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี รักษาการแทน               ผูอ้  านวยการกองคลงั                                        ปลดัเทศบาลต าบลขยุ                        นายกเทศมนตรีต าบลขยุ 
               เจา้พนกังานพสัดุ 
 
 



 
 

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

ล าดบั งานจดัซ้ือ วงเงิน
งบประมาณ 

วธีิจดัซ้ือ ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 

เลขท่ีและวนัท่ี
ของตกลงราคาซ้ือ 

เหตุผลท่ีคดัเลือก
โดยสรุป 

17 จดัซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ 2,600 เฉพาะเจาะจง หจก.แอดไวซ์ ชุมพวง หจก.แอดไวซ์ ชุมพวง 92/2562  
 (สาธารณสุข)   2,600 2,600 15 ก.พ.62  
18 จดัซ้ือวสัดุคสล.ซอบถงัประปา 192,000 เฉพาะเจาะจง บ.เทอดซิเมนต ์จ ากดั บ.เทอดซิเมนต ์จ ากดั 93/2562  

 หนองไผ ่ม.7   192,000 192,000 15 ก.พ.62  
19 จดัซ้ือวสัดุ คสล.สามแยกทาง 287,000 เฉพาะเจาะจง บ.เทอดซิเมนต ์จ ากดั บ.เทอดซิเมนต ์จ ากดั 94/2562  

 ลงอ่างหนองไผ ่   287,000 287,000 15 ก.พ.62  
20 จดัซ้ือล าโพงขยายเสียงเคล่ือน 10,000 เฉพาะเจาะจง หจก.แอดไวซ์ ชุมพวง หจก.แอดไวซ์ ชุมพวง 95/2562  

 ท่ีลอ้ลาก(สป.)   10,000 10,000 18 ก.พ.62  
21 จดัซ้ือครุภณัฑก์ารเกษตร 52,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย 96/2562  

 1.5 แรง(กองช่าง)   52,000 52,000 21 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 
 
 



 
 

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

ล าดบั งานจดัซ้ือ วงเงิน
งบประมาณ 

วธีิจดัซ้ือ ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 

เลขท่ีและวนัท่ี
ของตกลงราคาซ้ือ 

เหตุผลท่ีคดัเลือก
โดยสรุป 

22 จดัซ้ือครุภณัฑก์ารเกษตร 64,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย 97/2562  
 2  แรง(กองช่าง)   64,000 64,000 21 ก.พ.62  

23 จดัซ้ือดอกไมส้ดโครงการ 1,500 เฉพาะเจาะจง มยรีุพาณิชย ์ มยรีุพาณิชย ์ 98/2562  
 รักน ้า รักป่า(สป.)   1,500 1,500 22 ก.พ.62  

24 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) 89,359.14 เฉพาะเจาะจง บ.คนัทร่ีเฟรชแดร่ี จ  ากดั บ.คนัทร่ีเฟรชแดร่ี จ  ากดั 99/2562  
 มีนาคม 2562(กองการศึกษา)   89,359.14 89,359.14 26 ก.พ.62  

25 บ ารุงรักษาและปรับปรุงคุม้ 17,000 เฉพาะเจาะจง จตุพงษพ์าณิชย ์ จตุพงษพ์าณิชย ์ 100/2562  
 เมืองยางเขา้ดงหนองไผ ่   17,000 17,000 27 ก.พ.62  

26 - - เฉพาะเจาะจง - - 101/2562  
      27 ก.พ.62  
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                        (นางวรินดา ชนะคา้)                                     (นางจิตฐิมา        หย ัง่บุญ)                          (นางเสาวภา  ประภาสโนบล)                    (นายสมพงษ ์  นกแกว้) 
         เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี รักษาการแทน                      ผูอ้  านวยการกองคลงั                                     ปลดัเทศบาลต าบลขยุ                        นายกเทศมนตรีต าบลขยุ 
                        เจา้พนกังานพสัดุ 
 
 



 
 

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

ล าดบั งานจดัซ้ือ วงเงิน
งบประมาณ 

วธีิจดัซ้ือ ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 

เลขท่ีและวนัท่ี
ของตกลงราคาซ้ือ 

เหตุผลท่ีคดัเลือก
โดยสรุป 

27 บ ารุงรักษาและปรับปรุงซอย 20,000 เฉพาะเจาะจง จตุพงษพ์าณิชย ์ จตุพงษพ์าณิชย ์ 102/2562  
 เช่ือมคุม้เมืองยาง-อ่างทอง   20,000 20,000  27 ก.พ.62  

28 บ ารุงรักษาและปรับปรุงซอย 52,000 เฉพาะเจาะจง จตุพงษพ์าณิชย ์ จตุพงษพ์าณิชย ์ 103/2562  
 ศาลปู่ตา บา้นหนองไผ ่ม.7   52,000 52,000 27 ก.พ.62  
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