


สรุปผลการจดัจา้งในรอบเดือน. มีนาคม 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 จา้งเหมาเคร่ืองจกัร คลส.สามแยกอ่างหนอง 11,000 เฉพาะเจาะจง จตุพงษพ์าณิชย ์ จตุพงษพ์าณิชย ์ 73/2562  
 ไผถึ่งตน้สะเดา   11,000 11,000 1 มี.ค.62  
2 จา้งเหมาแรงงาน คลส.สามแยกอ่างหนอง 112,640 เฉพาะเจาะจง แรงงานราษฏร แรงงานราษฏร 74/2562  
 ไผถึ่งตน้สะเดา   112,640 112,640 1 มี.ค.62  
3 - - เฉพาะเจาะจง - - 75/2562  
      7 มี.ค.62  
4 จา้งเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต ์ 7,950 เฉพาะเจาะจง เอส.เค.เจริญเซอร์วสิ เอส.เค.เจริญเซอร์วสิ 76/2562  
 ส่วนกลาง 7612 (ส านกัปลดั)   7,950 7,950 12 มี.ค.62  
5 จา้งเหมาจดัท าป้ายวคัซีนโรคพิษสุนขับา้ 390 เฉพาะเจาะจง พิภพการพิมพ ์ พิภพการพิมพ ์ 77/2562  
 (สาธารณสุข)   390 390 13 มี.ค.62  

 
 

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

 
 



 
 

สรุปผลการจดัจา้งในรอบเดือน มีนาคม...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 จา้งเหมาจดัท าป้ายยาคุมก าเนิดแมว 390 เฉพาะเจาะจง พิภพการพิมพ ์ พิภพการพิมพ ์ 78/2562  
 (สาธารณสุข)   390 390 13 มี.ค.62  
7 จา้งเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต ์ 10,432.50 เฉพาะเจาะจง บ.เอม็ไพร์ เทค จ ากดั บ.เอม็ไพร์ เทค จ ากดั 79/2562  
 ส่วนกลางรถน ้า  (ส านกัปลดั)   10,432.50 10,432.50 13 มี.ค.62  
8 จา้งเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 7,880 เฉพาะเจาะจง หจก.แอดไวซ์ ชุมพวง หจก.แอดไวซ์ ชุมพวง 80/2562  
 (ส านกัปลดั)   7,880 7,880 13 มี.ค.62  
9 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,000 เฉพาะเจาะจง หจก.แอดไวซ์ ชุมพวง หจก.แอดไวซ์ ชุมพวง 81/2562  
 (ส านกัปลดั)   1,000 1,000 14 มี.ค.62  
10 จา้งเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต ์ 46,823.20 เฉพาะเจาะจง บ.เอม็ไพร์ เทค จ ากดั บ.เอม็ไพร์ เทค จ ากดั 82/2562  

 ส่วนกลางรถขยะ (สาธารณสุข)   46,823.20 46,823.20 15 มี.ค.62  
 
 

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



 
 

สรุปผลการจดัจา้งในรอบเดือน มีนาคม 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 จา้งเหมาค่าจดัสถานท่ีพร้อมดอกไม ้ 13,500 เฉพาะเจาะจง ร้านน ้าออ้ยดอกไมส้ด ร้านน ้าออ้ยดอกไมส้ด 83/2562  
 วนัทอ้งถ่ินไทย ปี 2562(ส านกัปลดั)   13,500 13,500 15 มี.ค.62  
12 จา้งเหมาซ่อมแซม เล่ือยโซ่ยนต ์ 1,300 เฉพาะเจาะจง บ.อาร์ซีพี มาร์เก็ตต้ิง จก. บ.อาร์ซีพี มาร์เก็ตต้ิง จก. 84/2562  

 (กองช่าง)   1,300 1,300 18 มี.ค.62  
13 จา้งเหมาเคร่ืองจกัรซอยถงัประปา ม.7 8,000 เฉพาะเจาะจง จตุพงษพ์าณิชย ์ จตุพงษพ์าณิชย ์ 85/2562  

    8,000 8,000 26 มี.ค.62  
14 จา้งเหมาแรงงาน ซอยถงัประปา ม.7 81,920 เฉพาะเจาะจง แรงงานราษฏร แรงงานราษฏร 86/2562  

    81,920 81,920 26 มี.ค.62  
15 จา้งเหมารถปรับอากาศ โครงการเพิ่ม 25,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณฐัณิชา จนัทร์ล้ิม น.ส.ณฐัณิชา จนัทร์ล้ิม 87/2562  

 ประสิทธิภาพวนัท่ี 3-4 เมษายน 62   25,000 25,000 27 มี.ค.62  
 
 

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



 
สรุปผลการจดัจา้งในรอบเดือน  มีนาคม.....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 จา้งเหมาตกแต่งสถานท่ีฝึกอบรม 6,000 เฉพาะเจาะจง บ.โรงแรมเขาใหญ่ บ.โรงแรมเขาใหญ่ 88/2562  
 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 3-4 เมษายน 62   6,000 6,000 27 มี.ค.62  
17 จา้งเหมาจดัท าป้าย 500 เฉพาะเจาะจง พิภพการพิมพ ์ พิภพการพิมพ ์ 89/2562  

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 3-4 เมษายน 62   500 500 29 มี.ค.62  
18 จา้งเหมาจดัท าเอกสารประกอบการบรรยาย 2,850 เฉพาะเจาะจง ตน้ขา้วช็อป ตน้ขา้วช็อป 90/2562  

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 3-4 เมษายน 62   2,850 2,850 29 มี.ค.62  
19 จา้งเหมาจดัท าอาหารกลางวนั ศพด.ขยุ 12,480 เฉพาะเจาะจง นางเตือนใจ  ทองไทย นางเตือนใจ  ทองไทย 91/2562  

 (กองการศึกษา)   12,480 12,480 29 มี.ค.62  
20 จา้งเหมาจดัท าอาหารกลางวนั ศพด.ขยุ 2 5,440 เฉพาะเจาะจง น.ส.แตงอ่อน เท่ียงคุณ น.ส.แตงอ่อน เท่ียงคุณ 92/2562  

 หนองไผ ่(กองการศึกษา)   5,440 5,440 29 มี.ค.62  
 
 
 

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


