


สรุปผลการจดัจา้งในรอบเดือน. เมษายน  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 จา้งเหมาจดัท าอาหารโครงการส่งเสริม 30,000 เฉพาะเจาะจง นางอุษา ทองไทย นางอุษา ทองไทย 93/2562  
 การออกก าลงักาย ผูสู้งอาย(ุสาธารณสุข)   30,000 30,000 1 เม.ย.62  
2 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการส่งเสริม 390 เฉพาะเจาะจง พิภพการพิมพ ์ พิภพการพิมพ ์ 94/2562  
 การออกก าลงักาย ผูสู้งอาย(ุสาธารณสุข)   390 390 1 เม.ย.62  
3 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการเฝ้าระวงั 390 เฉพาะเจาะจง พิภพการพิมพ ์ พิภพการพิมพ ์ 95/2562  
 ลดอุบติัเหตุบนทางถนนช่วงสงกรานต(์สป)   390 390 5 เม.ย.62  
4 -  เฉพาะเจาะจง - - 96/2562  
      9 เม.ย.62  
5 จา้งเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 3,750 เฉพาะเจาะจง หจก.แอดไวซ์ ชุมพวง หจก.แอดไวซ์ ชุมพวง 97/2562  
 (คอมพิวเตอร์) กองคลงั   3,750 3,750 17 เม.ย.62  

 
 
 

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

 



 
สรุปผลการจดัจา้งในรอบเดือน เมษายน...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 จา้งเหมาเคร่ืองจกัรคุม้ยายพูนถึงบา้นยายหนูจี 5,000 เฉพาะเจาะจง บ.เทอดซิเมนต ์จ ากดั บ.เทอดซิเมนต ์จ ากดั 98/2562  
    5,000 5,000 17 เม.ย.62  
7 จา้งเหมาแรงงานคอนกรีตเสริมเหล็ก 51,200 เฉพาะเจาะจง แรงงานราษฏร แรงงานราษฏร 99/2562  
 คุม้ยายพูน   51,200 51,200 17 เม.ย.62  
8 จา้งเหมาโครงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 28,000 เฉพาะเจาะจง จตุพงษพ์าณิช จตุพงษพ์าณิช 100/2562  
    28,000 28,000 23 เม.ย.62  
9 จา้งเหมาจดัท าอาหารและอาหารวา่ง 3,400 เฉพาะเจาะจง นางอุษา ทองไทย นางอุษา ทองไทย 101/2562  
 ประชุมสภา 2/2562   3,400 3,400 25 เม.ย.62  
10 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการสร้างแรงจูงใจ 432 เฉพาะเจาะจง ร้านพิภพการพิมพ ์ ร้านพิภพการพิมพ ์ 102/2562  

 (กองการศึกษา)   432 432 26 เม.ย.62  
 
 
 

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



 
สรุปผลการจดัจา้งในรอบเดือน เมษายน 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 จา้งเหมาตกแต่งสถานท่ีโครงการสร้างแรง 2,500 เฉพาะเจาะจง ร้านน ้าออ้ยดอกไมส้ด ร้านน ้าออ้ยดอกไมส้ด 103/2562  
 จูงใจ(กองการศึกษา)   2,500 2,500 26 เม.ย.62  
        
        
        
        
        
        
        
        

 
 
 

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


