




                                                                                                   สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564  
                                                                                                     เทศบาลต าบลขยุ อ าเภอล าทะเมนชยั  จงัหวดันครราชสีมา 

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะ
ซ้ือ 

ราคากลาง วธีิจดัซ้ือ รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ เหตผุลท่ี
คดัเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการจดัซ้ือ 
ช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

(บาท) 
ผูท่ี้ไดรั้บคดัเลือก จ านวนเงิน

(บาท) 
1 วสัดุเช้ือเพลิง 1669 

9001 
1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง บริษทั พี โอ ออยล ์จ ากดั 1,500 บริษทั พี โอ ออยล ์จ ากดั 1,500 ราคาต ่าสุด 1/2565 

1 ต.ค.64 
2 วสัดุเช้ือเพลิง (ขยะ) 

9335 
4,838.40 4,838.40 เฉพาะเจาะจง บริษทั พี โอ ออยล ์จ ากดั 4,838.40 บริษทั พี โอ ออยล ์จ ากดั 4,838.40 ราคาต ่าสุด 2/2565 

1 ต.ค.64 
3 น ้ามนัรถบรรทุกเท

ทา้ย 5370 
- - เฉพาะเจาะจง - - - -  3/2565 

1 ต.ค.64 
4 วสัดุเช้ือเพลิง(สนง) 

7612 
2,364.04 2,364.04 เฉพาะเจาะจง บริษทั พ ีโอ ออยล ์จ ากดั 2,364.04 บริษทั พี โอ ออยล ์จ ากดั 2,364.04 ราคาต ่าสุด 4/2565 

1 ต.ค.64 
5 น ้ามนัรถบรรทุก 

8324 
- - เฉพาะเจาะจง - - - -  5/2565 

1 ต.ค.64 
6 จดัซ้ือน ้ ามนัรถยนต ์

งธ 2677(กองคลงั) 
870 870 เฉพาะเจาะจง บริษทั พี โอ ออยล ์จ ากดั 870 บริษทั พี โอ ออยล ์จ ากดั 870 ราคาต ่าสุด 6/2565 

1 ต.ค.64 
7 น ้ามนัน ้ ามนัเคร่ือง

ตดัหญา้ 
1,332.60 1,332.60 เฉพาะเจาะจง บริษทั พี โอ ออยล ์จ ากดั 1,332.60 บริษทั พี โอ ออยล ์จ ากดั 1,332.60 ราคาต ่าสุด 7/2565 

1 ต.ค.64 
8 จดัซ้ือวสัดุ

ส านกังาน(น ้ าด่ืม) 
(กองคลงั) 

680 680 เฉพาะเจาะจง ร้านกนกนภา 
 

680 ร้านกนกนภา 
 

680 ราคาต ่าสุด 8/2565 
1 ต.ค.64 

 
      
 

แบบ สขร.1 
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ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะ
ซ้ือ 

ราคากลาง วธีิจดัซ้ือ รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ เหตผุลท่ี
คดัเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการจดัซ้ือ 
ช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

(บาท) 
ผูท่ี้ไดรั้บคดัเลือก จ านวนเงิน

(บาท) 
9 จดัซ้ือน ้ ามนัไฮดรอ

ลิคและน ้ ามนัเคร่ือง 
(สาธารณสุข) 

1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง วรโชติจนัทร์เพง็ 1,500 วรโชติจนัทร์เพง็ 1,500 ราคาต ่าสุด 9/2565 
8 ต.ค.64 

10 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 
(กองช่าง) 

8,580 8,580 เฉพาะเจาะจง บ.เอสยเูอสแมชชัน่เนอร่ี 
จ ากดั 

8,580 บ.เอสยเูอสแมชชัน่เนอร่ี 
จ ากดั 

8,580 ราคาต ่าสุด 10/2565 
26 ต.ค.64 

11 จดัซ้ืออาหารเสริม
(นม) พ.ย.64 
(กองการศึกษา) 

54,192.60 54,192.60 เฉพาะเจาะจง บ.คนัทร่ีเฟรชแดร่ี จ ากดั 54,192.60 บ.คนัทร่ีเฟรชแดร่ี จ ากดั 54,192.60 ราคาต ่าสุด 11/2565 
26 ต.ค.64 

12 จดัซ้ือวสัดุ
ส านกังาน(แบบ
พิมพ)์ (กองคลงั) 

2,008.25 2,008.25 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพอ์าสารักษา
ดินแดน 

2,008.25 โรงพิมพอ์าสารักษา
ดินแดน 

2,008.25 ราคาต ่าสุด 12/2565 
26 ต.ค.64 

 
      


