


สรุปผลการจดัจา้งในรอบเดือน. พฤษภาคม  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 จา้งเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซม(แอร์) 3,050 เฉพาะเจาะจง ร้านแมวการไฟฟ้า ร้านแมวการไฟฟ้า 104/2562  
 (ส านกัปลดั)   3,050 3,050 1 พ.ค.62  
2 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการงานพระราชพิธี 4,182 เฉพาะเจาะจง ร้านพิภพการพิมพ ์ ร้านพิภพการพิมพ ์ 105/2562  
 บรมราชาภิเษก(กองการศึกษา)   4,182 4,182 2 พ.ค.62  
3 จา้งเหมาจอ LED โครการงานพระราชพิธี 12,000 เฉพาะเจาะจง นายวศิรุพงค ์เฉลิมวรวงค์ นายวศิรุพงค ์เฉลิมวรวงค ์ 106/2562  
 บรมราชาภิเษก(กองการศึกษา)   12,000 12,000 2 พ.ค.62  
4 จา้งเหมาจดัท าอาหารกลางวนั ศพด.ขยุ 5,460 เฉพาะเจาะจง นางเตือนใจ ทองไทย นางเตือนใจ ทองไทย 107/2562  
 (กองการศึกษา)   5,460 5,460 16 พ.ค.62  
5 จา้งเหมาจดัท าอาหารกลางวนั ศพด. 2,380 เฉพาะเจาะจง นางแตงอ่อน เท่ียงคุณ นางแตงอ่อน เท่ียงคุณ 108/2562  
 หนองไผ ่(กองการศึกษา)   2,380 2,380 16 พ.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 พฤษภาคม...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 จา้งเหมาเคร่ืองจกัรกล 200 เฉพาะเจาะจง จตุพงษพ์าณิชย ์ จตุพงษพ์าณิชย ์ 109/2562  
    200 200 16 พ.ค.62  
7 จา้งเหมาก่อสร้างทางระบายน ้า 498,000 เฉพาะเจาะจง หจก.นวตักรรมถงัตวง หจก.นวตักรรมถงัตวง 110/2562  
    498,000 498,000 17 พ.ค.62  
8 จา้งเหมารถโดยสารไม่ประจ าทาง รสบสั 96,000 เฉพาะเจาะจง นายศกัด์ิชยั วลิยัรัตน์ นายศกัด์ิชยั วลิยัรัตน์ 111/2562  
 (ส านกัปลดั)   96,000 96,000 22 พ.ค.62  
9 จา้งเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 4,900 เฉพาะเจาะจง นายหาร ไพลด า นายหาร ไพลด า 112/2562  
 ประตูศูนยเ์ด็ก(ศพด.)   4,900 4,900 22 พ.ค.62  
10 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการส่งเสริม 432 เฉพาะเจาะจง พิภพการพิมพ ์ พิภพการพิมพ ์ 113/2562  

 พฒันาการเด็ก(ศพด.)   432 432 24 พ.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 พฤษภาคม 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 าอาหาร อาหารวา่งและ 2,650 เฉพาะเจาะจง นางอนุรัตน์ เจริญรัมย ์ นางอนุรัตน์ เจริญรัมย ์ 114/2562  
 เคร่ืองด่ืม(ศพด.)   2,650 2,650 24 พ.ค.62  
12 จา้งเหมาจดัท าเอกสารประกอบโครงการ 3,375 เฉพาะเจาะจง ตน้ขา้วช็อป ตน้ขา้วช็อป 115/2562  

 ศึกษาดูงาน(ส านกัปลดั)   3,375 3,375 24 พ.ค.62  
13 จา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ 1,500 เฉพาะเจาะจง พิภพการพิมพ ์ พิภพการพิมพ ์ 116/2562  

 ศึกษาดูงาน(ส านกัปลดั)   1,500 1,500 24 พ.ค.62  
14 จา้งเหมาจดัท าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 2,650 เฉพาะเจาะจง น.ส.แต่งอ่อน เท่ียงคุณ น.ส.แต่งอ่อน เท่ียงคุณ 117/2562  

 (กองการศึกษา)   2,650 2,650 24  พ.ค.62  
15 จา้งเหมาจดัท าอาหารโครงการศึกษาดูงาน 4,500 เฉพาะเจาะจง นางอุษา ทองไทย นางอุษา ทองไทย 118/2562  

 (ส านกัปลดั)   4,500 4,500 27 พ.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 พฤษภาคม.....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 จา้งเหมารถบสัปรับอากาศโครงการจิตอาสา 7,500 เฉพาะเจาะจง นางอรุณ กตญัญู นางอรุณ กตญัญู 119/2562  
 (ส านกัปลดั)   7,500 7,500 28 พ.ค.62  
17 จา้งเหมาตกแต่งสถานท่ีงานพระชนมพรรษา 16,000 เฉพาะเจาะจง ร้านน ้าออ้ยดอกไมส้ด ร้านน ้าออ้ยดอกไมส้ด 120/2562  

 (กองการศึกษา)   16,000 16,000 31 พ.ค.62  
18 จา้งเหมาจดัท าอาหารกลางวนั ศพด.หนองไผ ่ 6,460 เฉพาะเจาะจง น.ส.แต่งอ่อน เท่ียงคุณ น.ส.แต่งอ่อน เท่ียงคุณ 121/2562  

 (กองการศึกษา)   6,460 6,460 31 พ.ค.62  
19 จา้งเหมาจดัท าอาหารกลางวนั ศพด.ขยุ 14,820 เฉพาะเจาะจง นางเตือนใจ ทองไทย นางเตือนใจ ทองไทย 122/2562  

 (กองการศึกษา)   14,820 14,820 31 พ.ค.62  
20 - - เฉพาะเจาะจง - - 123/2562  

      31 พ.ค.62  
 

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

 


