


 
สรุปผลการจดัซ้ือในรอบเดือน  มิถุนายน  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  เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร 160/2562  
 9001     4 มิ.ย.62  
2 วสัดุเช้ือเพลิง (ขยะ)  เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร 161/2562  
 9335     4 มิ.ย.62  
3 น ้ามนัรถบรรทุกเททา้ย  เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร 162/2562  
 5370     4 มิ.ย.62  
4 วสัดุเช้ือเพลิง(สนง)  เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร 163/2562  
 7612     4 มิ.ย.62  
5 น ้ามนัรถบรรทุก  เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร 164/2562  
 8324     4 มิ.ย.62  
6 น ้ามนั  เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร 165/2562  
      4 มิ.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  มิถุนายน  พ.ศ. 2562 
                                                                                                      เทศบาลต าบลขยุ อ าเภอล าทะเมนชยั  จงัหวดันครราชสีมา 

ล าดบั งานจดัซ้ือ วงเงิน
งบประมาณ 

วธีิจดัซ้ือ ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 

เลขท่ีและวนัท่ี
ของตกลงราคาซ้ือ 

เหตุผลท่ีคดัเลือก
โดยสรุป 

7 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิงเป่าลา้ง 34,461.63 เฉพาะเจาะจง วรโชติ จนัทร์เพง็ วรโชติ จนัทร์เพง็ 166/2562  
 บ่อบาดาล(ส านกัปลดั)   34,461.63 34,461.63 4 มิ.ย.62  

8 - - เฉพาะเจาะจง - - 167/2562  
      4 มิ.ย.62  
9 จดัซ้ือชุดทดสอบหาสาร 12,400 เฉพาะเจาะจง องคก์รเภสัชกรรม องคก์รเภสัชกรรม 168/2562  
 เสพติดในปัสวะ(ส านกัปลดั)   12,400 12,400 4 มิ.ย.62  
10 จดัซ้ือโครงการบ ารุงรักษา  เฉพาะเจาะจง จตุพงษพ์าณิชย ์ จตุพงษพ์าณิชย ์ 169/2562  

 และซ่อมแซม(กองช่าง)     4 มิ.ย.62  
11 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 2,900 เฉพาะเจาะจง บ.เทอดซิเมนต ์จ ากดั บ.เทอดซิเมนต ์จ ากดั 170/2562  

 (ศพด.ขยุ)   2,900 2,900 10 มิ.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  มิถุนายน.....พ.ศ. 2562 
                                                                                                      เทศบาลต าบลขยุ อ าเภอล าทะเมนชยั  จงัหวดันครราชสีมา 

ล าดบั งานจดัซ้ือ วงเงิน
งบประมาณ 

วธีิจดัซ้ือ ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 

เลขท่ีและวนัท่ี
ของตกลงราคาซ้ือ 

เหตุผลท่ีคดัเลือก
โดยสรุป 

12 จดัซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน 84,000 เฉพาะเจาะจง แมวการไฟฟ้า แมวการไฟฟ้า 171/2562  
 (เคร่ืองปรับอากาศ) ศพด.   84,000 84,000 10 มิ.ย.62  
13 จดัซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน 21,000 เฉพาะเจาะจง แมวการไฟฟ้า แมวการไฟฟ้า 172/2562  

 (เคร่ืองปรับอากาศ) ศพด.   21,000 21,000 10 มิ.ย.62  
14 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 2,600 เฉพาะเจาะจง บ.เทอดซิเมนต ์จ ากดั บ.เทอดซิเมนต ์จ ากดั 173/2562  

 ศพด.ขยุ   2,600 2,600 11 มิ.ย.62  
15 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์(หมึก) 9,490 เฉพาะเจาะจง หจก.แอดไวซ์ ชุมพวง หจก.แอดไวซ์ ชุมพวง 174/2562  

 กองคลงั   9,490 9,490 12 มิ.ย.62  
16 - - เฉพาะเจาะจง - - 175/2562  

      13 มิ.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  มิถุนายน.....พ.ศ. 2562 
                                                                                                      เทศบาลต าบลขยุ อ าเภอล าทะเมนชยั  จงัหวดันครราชสีมา 

ล าดบั งานจดัซ้ือ วงเงิน
งบประมาณ 

วธีิจดัซ้ือ ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 

เลขท่ีและวนัท่ี
ของตกลงราคาซ้ือ 

เหตุผลท่ีคดัเลือก
โดยสรุป 

17 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้างโครงการ 40,000 เฉพาะเจาะจง บ.เทอดซิเมนต ์จ ากดั บ.เทอดซิเมนต ์จ ากดั 176/2562  
 ปรับสภาพท่ีอยูอ่าศยั(สป)   40,000 40,000 13 มิ.ย.62  
18 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์โครงการ 2,468 เฉพาะเจาะจง ร้านโอเค 20 ร้านโอเค 20 177/2562  

 ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก(ศพด)   2,468 2,468 14 มิ.ย.62  
19 จดัซ้ือวสัดุ(กระดาษ A4) 7,000 เฉพาะเจาะจง ร้านมยรีุพาณิชย ์ ร้านมยรีุพาณิชย ์ 178/2562  

 (กองคลงั)   7,000 7,000 18 มิ.ย.62  
20 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 1,690 เฉพาะเจาะจง ร้านมยรีุพาณิชย ์ ร้านมยรีุพาณิชย ์ 179/2562  

 (กองช่าง)   1,690 1,690 18 มิ.ย.62  
21   เฉพาะเจาะจง   180/2562  

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


