


สรุปผลการจดัซ้ือในรอบเดือน  พฤษภาคม  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 4,093.14 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร 135/2562  
 9001   4,093.14 4,093.14 1 พ.ค.62  
2 วสัดุเช้ือเพลิง (ขยะ) 2,247.20 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร 136/2562  
 9335   2,247.20 2,247.20 1 พ.ค.62  
3 จดัซ้ือน ้าด่ืม 900 เฉพาะเจาะจง ร้านกนกนภา ร้านกนกนภา 137/2562  
 (กองคลงั)   900 900 1 พ.ค.62  
4 วสัดุเช้ือเพลิง(สนง) 1,196.58 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร 138/2562  
 7612   1,196.58 1,196.58 1 พ.ค.62  
5 น ้ามนัเคร่ืองตดัหญา้ 539.10 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร 139/2562  
 (ส านกัปลดั)   539.10 539.10 1 พ.ค.62  
6 น ้ามนัเล่ือยโซ่ยนต ์ 639.10 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร 140/2562  
 (กองช่าง)   639.10 639.10 1 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 



 
 

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

ล าดบั งานจดัซ้ือ วงเงิน
งบประมาณ 

วธีิจดัซ้ือ ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 

เลขท่ีและวนัท่ี
ของตกลงราคาซ้ือ 

เหตุผลท่ีคดัเลือก
โดยสรุป 

7 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 4,480 เฉพาะเจาะจง ร้านมยรีุพาณิชย ์ ร้านมยรีุพาณิชย ์ 141/2562  
 (ส านกัปลดั)   4,480 4,480 1 พ.ค.62  

8 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 4,990 เฉพาะเจาะจง ร้านมยรีุพาณิชย ์ ร้านมยรีุพาณิชย ์ 142/2562  
 (กองช่าง)   4,990 4,990 1 พ.ค.62  
9 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ 290 เฉพาะเจาะจง บ.เทอดซิเมนต ์จ ากดั บ.เทอดซิเมนต ์จ ากดั 143/2562  
 (กองช่าง)   290 290 2 พ.ค.62  
10 จดัซ้ือผา้ต่วนโครงการงาน 10,900 เฉพาะเจาะจง ร้านมยรีุพาณิชย ์ ร้านมยรีุพาณิชย ์ 144/2562  

 พระราชพิธีราชาภิเษก(ศพด.)   10,900 10,900 2 พ.ค.62  
11 จดัซ้ือวสัดุอ่ืนๆสารส้ม 26,600 เฉพาะเจาะจง ทองทวกีารคา้ ทองทวกีารคา้ 145/2562  

 (กองช่าง)   26,600 26,600 3 พ.ค.62  
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ตกลงซ้ือ 
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ของตกลงราคาซ้ือ 

เหตุผลท่ีคดัเลือก
โดยสรุป 

12 จดัซ้ือวสัดุ 13,300 เฉพาะเจาะจง บ.ยิง่สวสัด์ิ  บ.ยิง่สวสัด์ิ 146/2562  
 (กองช่าง)   13,300 13,300 15 พ.ค.62  
13 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 11,525 เฉพาะเจาะจง ร้านมยรีุพาณิชย ์ ร้านมยรีุพาณิชย ์ 147/2562  

 (ส านกัปลดั)   11,525 11,525 16 พ.ค.62  
14 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) 60,550.26 เฉพาะเจาะจง บ.คนัทร่ีเฟรชแดร่ี จ  ากดั บ.คนัทร่ีเฟรชแดร่ี จ  ากดั 148/2562  

 พ.ค-มิ.ย.62(ศพด.)   60,550.26 60,550.26 16 พ.ค.62  
15 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 3,598 เฉพาะเจาะจง ร้านโอเค 20 ร้านโอเค 20 149/2562  

 (กองคลงั)   3,598 3,598 17 พ.ค.62  
16 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 4,185 เฉพาะเจาะจง ทองทวกีารคา้ ทองทวกีารคา้ 150/2562  

 (กองช่าง)   4,185 4,185 17 พ.ค.62  
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ล าดบั งานจดัซ้ือ วงเงิน
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17 จดัซ้ือครุภณัฑเ์กา้อ้ีเอนก 24,000 เฉพาะเจาะจง ร้านหนุนทรัพย ์ ร้านหนุนทรัพย ์ 151/2562  
 ประสงค ์24 ตวั(ส านกัปลดั)   24,000 24,000 17 พ.ค.62  
18 จดัซ้ือครุภณัฑชุ์ดโตะ๊รับแขก 40,000 เฉพาะเจาะจง ร้านหนุนทรัพย ์ ร้านหนุนทรัพย ์ 152/2562  

 (ส านกัปลดั)   40,000 40,000 17 พ.ค.62  
19 จดัซ้ือครุภณัฑเ์กา้อ้ีผูบ้ริหาร 15,000 เฉพาะเจาะจง ร้านหนุนทรัพย ์ ร้านหนุนทรัพย ์ 153/2562  

 (ส านกัปลดั)   15,000 15,000 17 พ.ค.62  
20 จดัซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ 2,970 เฉพาะเจาะจง หจก.แอดไวซ์ ชุมพวง หจก.แอดไวซ์ ชุมพวง 154/2562  

 (กองการศึกษา)   2,970 2,970 22 พ.ค.62  
21 จดัซ้ืออุปกรณ์ในการอบรม 2,468 เฉพาะเจาะจง ร้านมยรีุพาณิชย ์ ร้านมยรีุพาณิชย ์ 155/2562  

 โครงการส่งเสริมพฒันาการ   2,468 2,468 24 พ.ค.62  
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22 จดัซ้ือของสมนาคุณโครงการ 4,500 เฉพาะเจาะจง 9 เจริญ 9 เจริญ 156/2562  
 ศึกษาดูงาน(สป.)   4,500 4,500 24 พ.ค.62  

23 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ 26,000 เฉพาะเจาะจง ทองทวกีารคา้ ทองทวกีารคา้ 157/2562  
 (กองช่าง)   26,000 26,000 28 พ.ค.62  

24 จดัซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน 18,000 เฉพาะเจาะจง ร้านหนุนทรัพย ์ ร้านหนุนทรัพย ์ 158/2562  
 ตูเ้อกสาร(ส านกัปลดั)   18,000 18,000 30 พ.ค.62  

25 จดัซ้ือน ้ามนัเบนซินและดีเซล 14,405 เฉพาะเจาะจง นายวรโชติ จนัทร์เพง็ นายวรโชติ จนัทร์เพง็ 159/2562  
 ส าหรับฉีดพน่ยุง่(สาธารณสุข)   14,405 14,405 31 พ.ค.62  
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