




                                                                              สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564                                                                       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 
2,660 2,660 เฉพาะเจาะจง บริษทั พี โอ ออยล ์

จ ากดั 
2,660 บริษทั พี โอ ออยล ์จ ากดั 2,660 ราคาต ่าสุด 13/2565 

1 พ.ย.64 
2 วสัดุเช้ือเพลิง (ขยะ) 

9335 
4,754.40 4,754.40 เฉพาะเจาะจง บริษทั พี โอ ออยล ์

จ ากดั 
4,754.40 บริษทั พี โอ ออยล ์จ ากดั 4,754.40 ราคาต ่าสุด 14/2565 

1 พ.ย.64 
3 น ้ามนัรถบรรทุกเท

ทา้ย 5370 
- - - - - - - - 15/2565 

1 พ.ย.64 
4 วสัดุเช้ือเพลิง(สนง) 

7612 
1,270.24 1,270.24 เฉพาะเจาะจง บริษทั พี โอ ออยล ์

จ ากดั 
1,270.24 บริษทั พี โอ ออยล ์จ ากดั 1,270.24 ราคาต ่าสุด 16/2565 

1 พ.ย.64 
5 น ้ามนัรถบรรทุก 

8324 
2,350.98 2,350.98 เฉพาะเจาะจง บริษทั พี โอ ออยล ์

จ ากดั 
2,350.98 บริษทั พี โอ ออยล ์จ ากดั 2,350.98 ราคาต ่าสุด 17/2565 

1 พ.ย.64 

6 จดัซ้ือน ้ ามนัรถยนต ์
งธ 2677(กองคลงั) 

3,814.40 3,814.40 เฉพาะเจาะจง บริษทั พี โอ ออยล ์
จ ากดั 

3,814.40 บริษทั พี โอ ออยล ์จ ากดั 3,814.40 ราคาต ่าสุด 18/2565 
1 พ.ย.64 

7 น ้ามนัน ้ ามนัเคร่ืองตดั
หญา้(ส านกัปลดั) 

1,150.20 1,150.20 เฉพาะเจาะจง บ.พีโอ ออยส์ จ ากดั 1,150.20 บ.พีโอ ออยส์ จ ากดั 1,150.20 ราคาต ่าสุด 
 

19/2565 
1 พ.ย.64 

8 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 
(กองช่าง) 

15,100 15,100 เฉพาะเจาะจง บ.เทอดซีเมนต ์จ ากดั 15,100 บ.เทอดซีเมนต ์จ ากดั 15,100 ราคาต ่าสุด 20/2565 
2 พ.ย.64 

9 จดัซ้ือวสัดุอ่ืนๆ
(มิเตอร์น ้ า) 

23,000 23,000 เฉพาะเจาะจง บ.เอสยเูอสแมชชัน่
เนอร่ี 

23,000 บ.เอสยเูอสแมชชัน่เนอร่ี 23,000 ราคาต ่าสุด 21/2565 
2 พ.ย.64 

 
      



~ 2 ~ 
 

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วธีิจดัซ้ือ รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ เหตผุลท่ี
คดัเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการจดัซ้ือ 
ช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

(บาท) 
ผูท่ี้ไดรั้บคดัเลือก จ านวนเงิน

(บาท) 
9 จดัซ้ือวสัดุอ่ืนๆ

(มิเตอร์น ้ า) 
23,000 23,000 เฉพาะเจาะจง บ.เอสยเูอสแมชชัน่

เนอร่ี 
23,000 บ.เอสยเูอสแมชชัน่เนอร่ี 23,000 ราคาต ่าสุด 21/2565 

2 พ.ย.64 
10 จดัซ้ือครุภณัฑ์

การเกษตร(กองช่าง) 
7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง ทองทวกีารคา้ 7,000 ทองทวกีารคา้ 7,000 ราคาต ่าสุด 22/2565 

4 พ.ย.64 
11 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและ

วทิย(ุกองช่าง) 
1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง บ.เทอดซีเมนต ์จ ากดั 1,200 บ.เทอดซีเมนต ์จ ากดั 1,200 ราคาต ่าสุด 23/2565 

4 พ.ย.65 
12 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 

(กองช่าง) 
22,025 22,025 เฉพาะเจาะจง บ.เอสยเูอสแมชชัน่

เนอร่ี 
22,025 บ.เอสยเูอสแมชชัน่เนอร่ี 22,025 ราคาต ่าสุด 24/2565 

4 พ.ย.64 
13 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง

(ปูน)(กองช่าง) 
720 720 เฉพาะเจาะจง บ.เทอดซีเมนต ์จ ากดั 720 บ.เทอดซีเมนต ์จ ากดั 720 ราคาต ่าสุด 25/2565 

4 พ.ย.64 
14 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน

(กองคลงั) 
4,077 4,077 เฉพาะเจาะจง ร้าน โอ เค 20 4,077 ร้าน โอ เค 20 4,077 ราคาต ่าสุด 26/2565 

4 พ.ย.64 
15 จดัซ้ือวสัดุ

คอมพิวเตอร์ 
(กองคลงั) 

19,730 19,730 เฉพาะเจาะจง หจก.แอดวานซ์ 
เทคเซ็นเตอร์ 

19,730 หจก.แอดวานซ์เทคเซ็น
เตอร์ 

19,730 ราคาต ่าสุด 27/2565 
11 พ.ย.64 

16 จดัซ้ือพานพุม่ดอกไม้
สด(ส านกัปลดั) 

1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง มยรีุพาณิชย ์ 1,500 มยรีุพาณิชย ์ 1,500 ราคาต ่าสุด 28/2565 
16 พ.ย.64 

17 จดัซ้ือเคร่ืองด่ืม รักษ์
ป่า(ส านกัปลดั) 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ไข่มุกมินิมาร์ท 1,000 ไข่มุกมินิมาร์ท 1,000 ราคาต ่าสุด 29/2565 
16 พ.ย.64 
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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) 
18 จดัซ้ือครุภณัฑ์

การเกษตร 
(กองช่าง) 

96,000 96,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย 96,000 หจก.เรืองแสงไทย 96,000 ราคาต ่าสุด 30/2565 
23 พ.ย.64 

19 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 
แบบพิมพจ์ดัเก็บ(กอง
คลงั) 

12,300 12,300 เฉพาะเจาะจง อมรารักษ ์ 
เดชสงคราม 

12,300 อมรารักษ ์เดชสงคราม 12,300 ราคาต ่าสุด 31/2565 
24 พ.ย.64 

20 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 
(กองช่าง) 

11,760 11,760 เฉพาะเจาะจง บ.เอสยเูอสแมชชีน
เนอร่ี  

11,760 บ.เอสยเูอสแมชชีนเนอร่ี  11,760 ราคาต ่าสุด 32/2565 
25 พ.ย.64 

21 จดัซ้ือใบพดัซบั
เมอร์ท(กองช่าง) 

56,476.04 56,476.04 เฉพาะเจาะจง บ.คนัทรีเฟรชแดร่ี 
จ ากดั 

56,476.04 บ.คนัทรีเฟรชแดร่ี จ ากดั 56,476.04 ราคาต ่าสุด 33/2565 
25 พ.ย.64 

 
 
 
 
 
      


