




                                                                              สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2565                                                                       แบบ สขร.1 
                                                                                                     เทศบาลต าบลขยุ อ าเภอล าทะเมนชยั  จงัหวดันครราชสีมา 

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วธีิจดัซ้ือ รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ เหตผุลท่ี
คดัเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการจดัซ้ือ 
ช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

(บาท) 
ผูท่ี้ไดรั้บคดัเลือก จ านวนเงิน

(บาท) 
1 วสัดุเช้ือเพลิง 1669 

9001 
1,700 1,700 เฉพาะเจาะจง บ.พีโอออยส์ จ ากดั 1,700 บ.พีโอออยส์ จ ากดั 1,700 ราคาต ่าสุด 48/2565 

4 ม.ค.65 
2 วสัดุเช้ือเพลิง (ขยะ) 

9335 
4,297.60 4,297.60 เฉพาะเจาะจง บ.พีโอออยส์ จ ากดั 4,297.60 บ.พีโอออยส์ จ ากดั 4,297.60 ราคาต ่าสุด 49/2565 

4 ม.ค.65 
3 จดัซ้ือน ้ ามนัเล่ือย 

โซ่ยนต ์
612 612 เฉพาะเจาะจง บ.พีโอออยส์ จ ากดั 612 บ.พีโอออยส์ จ ากดั 612 ราคาต ่าสุด 50/2565 

4 ม.ค.65 

4 วสัดุเช้ือเพลิง(สนง) 
7612 

2,966.96 2,966.96 เฉพาะเจาะจง บ.พีโอออยส์ จ ากดั 2,966.96 บ.พีโอออยส์ จ ากดั 2,966.96 ราคาต ่าสุด 
 

51/2565 
4 ม.ค.65 

5 น ้ามนัเคร่ืองตดัหญา้
ส านกัปลดั 

579.60 579.60 เฉพาะเจาะจง บ.พีโอออยส์ จ ากดั 579.60 บ.พีโอออยส์ จ ากดั 579.60 ราคาต ่าสุด 52/2565 
4 ม.ค.65 

6 จดัซ้ือน ้ ามนัรถยนต ์
งธ 2677(กองคลงั) 

1,800 1,800 เฉพาะเจาะจง บ.พีโอออยส์ จ ากดั 1,800 บ.พีโอออยส์ จ ากดั 1,800 ราคาต ่าสุด 53/2565 
4 ม.ค.65 

7 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน
(น ้ าด่ืม)กองคลงั 

690 690 เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านกนกนภา 690 ร้านกนกนภา 690 ราคาต ่าสุด 54/2565 
4 ม.ค.65 

8 จดัซ้ือวสัดุ
วทิยาศาสตร์และ
การแพทย(์กองช่าง) 

26,600 26,600 เฉพาะเจาะจง ทองทวกีารคา้ 26,600 ทองทวกีารคา้ 26,600 ราคาต ่าสุด 55/2565 
11 ม.ค.65 

9 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 
(กองช่าง) 

6,074 6,074 เฉพาะเจาะจง บ.เอสยเูอสแมชชีน
เนอร่ี 

6,074 บ.เอสยเูอสแมชชีนเนอร่ี 6,074 ราคาต ่าสุด 56/2565 
11 ม.ค.65 
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ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วธีิจดัซ้ือ รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ เหตผุลท่ี
คดัเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการจดัซ้ือ 
ช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

(บาท) 
ผูท่ี้ไดรั้บคดัเลือก จ านวนเงิน

(บาท) 
10 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน

(กองคลงั) 
9,526 9,526 เฉพาะเจาะจง ร้านโอเค 20 9,526 ร้านโอเค 20 9,526 ราคาต ่าสุด 57/2565 

14 ม.ค.65 
11 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 

(กองช่าง) 
1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง บ.เทอดซีเมนต ์จ ากดั 1,000 บ.เทอดซีเมนต ์จ ากดั 1,000 ราคาต ่าสุด 58/2565 

18 ม.ค.65 
12 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและ

วทิย(ุกองช่าง) 
17,772 17,772 เฉพาะเจาะจง หจก.จินตพร คอน

สตรัคชัน่ 
17,772 หจก.จินตพร คอน

สตรัคชัน่ 
17,772 ราคาต ่าสุด 59/2565 

19 ม.ค.65 
13 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 

(กองช่าง) 
11,947 11,947 เฉพาะเจาะจง หจก.จินตพร คอน

สตรัคชัน่ 
11,947 หจก.จินตพร คอน

สตรัคชัน่ 
11,947 ราคาต ่าสุด 60/2565 

19 ม.ค.65 
14 จดัซ้ือวสัดุอ่ืนๆ 

(กองช่าง) 
7,460 7,460 เฉพาะเจาะจง บ.อาร์พีซี ทูลมาร์ท 7,460 บ.อาร์พีซี ทูลมาร์ท 7,460 ราคาต ่าสุด 61/2565 

19 ม.ค.65 
15 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 

(กองการศึกษา) 
2,700 2,700 เฉพาะเจาะจง บ.เทอดซีเมนต ์จ ากดั 2,700 บ.เทอดซีเมนต ์จ ากดั 2,700 ราคาต ่าสุด 62/2565 

24 ม.ค.65 
16 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน

(กองคลงั) 
5,394 5,394 เฉพาะเจาะจง มยรีุพาณิชย ์ 5,394 มยรีุพาณิชย ์ 5,394 ราคาต ่าสุด 63/2565 

25 ม.ค.65 
17 จดัซ้ือไมคโ์ครโฟน

หอ้งประชุม(สป) 
7,130 7,130 เฉพาะเจาะจง บุรีรัมยมิ์วสิคซาวด ์ 7,130 บุรีรัมยมิ์วสิคซาวด ์ 7,130 ราคาต ่าสุด 64/2565 

25 ม.ค.65 
18 จดัซ้ืออาหารเสริม

(นม) ก.พ.65 
(กองการศึกษา) 

48,796.80 48,796.80 เฉพาะเจาะจง บ.คนัทรีเฟรชแดร่ี 
จ ากดั 

48,796.80 

48,796.80 บ.คนัทรีเฟรชแดร่ี จ ากดั 
48,796.80 

48,796.80 ราคาต ่าสุด 65/2565 
25 ม.ค.65 

 


