


 
สรุปผลการจดัซ้ือในรอบเดือน  เมษายน  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 1,650 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร 119/2562  
 9001   1,650 1,650 1 เม.ย.62  
2 วสัดุเช้ือเพลิง (ขยะ) 2,247.20 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร 120/2562  
 9335   2,247.20 2,247.20 1 เม.ย.62  
3 น ้ามนัรถบรรทุกเททา้ย 993.24 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร 121/2562  
 5370   993.24 993.24 1 เม.ย.62  
4 วสัดุเช้ือเพลิง(สนง) 3,085.30 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร 122/2562  
 7612   3,085.30 3,085.30 1 เม.ย.62  
5 น ้ามนัรถบรรทุก 2,303.38 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร 123/2562  
 8324   2,303.38 2,303.38 1 เม.ย.62  
6 น ้ามนัเล่ือยโซ่ยนต ์ 533.70 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร 124/2562  
 (กองช่าง)   533.70 533.70 1 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 



 
 

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

ล าดบั งานจดัซ้ือ วงเงิน
งบประมาณ 

วธีิจดัซ้ือ ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 

เลขท่ีและวนัท่ี
ของตกลงราคาซ้ือ 

เหตุผลท่ีคดัเลือก
โดยสรุป 

7 จดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 700 เฉพาะเจาะจง หจก.แอดไวซ์ ชุมพวง หจก.แอดไวซ์ ชุมพวง 125/2562  
 Smart Gard(กองคลงั)   700 700 2 เม.ย.62  

8 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 8,200 เฉพาะเจาะจง นางนภสักร เสนพริก นางนภสักร เสนพริก 126/2562  
 ใบเสร็จค่าขยะ ค่าขยะมูลฝอย   8,200 8,200 2 เม.ย.62  
9 จดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 700 เฉพาะเจาะจง หจก.แอดไวซ์ ชุมพวง หจก.แอดไวซ์ ชุมพวง 127/2562  
 Smart Gard(กองการศึกษา)   700 700 2 เม.ย.62  
10 จดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 1,400 เฉพาะเจาะจง หจก.แอดไวซ์ ชุมพวง หจก.แอดไวซ์ ชุมพวง 128/2562  

 Smart Gard(ส านกัปลดั)   1,400 1,400 5 เม.ย.62  
11 จดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 700 เฉพาะเจาะจง หจก.แอดไวซ์ ชุมพวง หจก.แอดไวซ์ ชุมพวง 129/2562  

 Smart Gard(กองช่าง)   700 700 5 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 
 
 



 
 

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

ล าดบั งานจดัซ้ือ วงเงิน
งบประมาณ 

วธีิจดัซ้ือ ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 

เลขท่ีและวนัท่ี
ของตกลงราคาซ้ือ 

เหตุผลท่ีคดัเลือก
โดยสรุป 

12 -   - - 130/2562  
        
13 จดัซ้ือวสัดุ คสล.คุม้อ่างทอง 116,000 เฉพาะเจาะจง บ.เทอดซิเมนต ์จ ากดั บ.เทอดซิเมนต ์จ ากดั 131/2562  

 ม.7 หนองไผ ่   116,000 116,000 5 เม.ย.62  
14 จดัซ้ือวสัดุโครงการบ ารุงรักษา 387,000 เฉพาะเจาะจง หจก.นวตักรรมถงัตวง หจก.นวตักรรมถงัตวง 132/2562  

 ซ่อมแซม   387,000 387,000 23 เม.ย.62  
15 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง เสา 4,500 เฉพาะเจาะจง บ.เทอดซิเมนต ์จ ากดั บ.เทอดซิเมนต ์จ ากดั 133/2562  

 (กองช่าง)   4,500 4,500 26 เม.ย.62  
16 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 3,800 เฉพาะเจาะจง บ.เทอดซิเมนต ์จ ากดั บ.เทอดซิเมนต ์จ ากดั 134/2562  

 (กองช่าง)   3,800 3,800 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 
 


