




                                                                         สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดือน กุมภาพนัธ์ 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 
1,732.20 1,732.20 เฉพาะเจาะจง บ.พีโอออยล ์ จ ากดั 1,732.20 บ.พีโอออยล ์ จ ากดั 1,732.20 ราคาต ่าสุด 66/2565 

1 ก.พ.65 
2 วสัดุเช้ือเพลิง (ขยะ) 

9335 
2,431.20 2,431.20 เฉพาะเจาะจง บ.พีโอออยล ์ จ ากดั 2,431.20 บ.พีโอออยล ์ จ ากดั 2,431.20 ราคาต ่าสุด 67/2565 

1 ก.พ.65 
3 น ้ามนัรถบรรทุกเททา้ย 

5370 
- - เฉพาะเจาะจง - - - - ราคาต ่าสุด 68/2565 

1 ก.พ.65 

4 วสัดุเช้ือเพลิง(สนง) 
7612 

1,246 1,246 เฉพาะเจาะจง บ.พีโอออยล ์ จ ากดั 1,246 บ.พีโอออยล ์ จ ากดั 1,246 ราคาต ่าสุด 
 

69/2565 
1 ก.พ.65 

5 น ้ามนัรถบรรทุก 
8324 

2,370.40 2,370.40 เฉพาะเจาะจง บ.พีโอออยล ์ จ ากดั 
2,370.40 

2,370.40 บ.พีโอออยล ์ จ ากดั 
2,370.40 

2,370.40 ราคาต ่าสุด 70/2565 
1 ก.พ.65 

6 จดัซ้ือน ้ ามนัรถยนต ์งธ 
2677(กองคลงั) 

3,250.90 3,250.90 เฉพาะเจาะจง บ.พีโอออยล ์ จ ากดั 3,250.90 บ.พีโอออยล ์ จ ากดั 3,250.90 ราคาต ่าสุด 71/2565 
1 ก.พ.65 

7 น ้ามนัน ้ ามนัเคร่ืองตดั
หญา้(สป) 

658.80 658.80 เฉพาะเจาะจง บ.พีโอออยล ์ จ ากดั 658.80 บ.พโีอออยล ์ จ ากดั 658.80 ราคาต ่าสุด 72/2565 
1 ก.พ.65 

8 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน
(สป) 

19,279 19,279 เฉพาะเจาะจง ร้านมยรีุพาณิชย ์ 19,279 ร้านมยรีุพาณิชย ์ 19,279 ราคาต ่าสุด 73/2565 
1 ก.พ.65 

9 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน
(กองช่าง) 

12,860 12,860 เฉพาะเจาะจง ร้านมยรีุพาณิชย ์ 12,860 ร้านมยรีุพาณิชย ์ 12,860 ราคาต ่าสุด 74/2565 
2 ก.พ.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 

(กองการศึกษา) 
17,358 17,358 เฉพาะเจาะจง ร้านมยรีุพาณิชย ์ 17,358 ร้านมยรีุพาณิชย ์ 17,358 ราคาต ่าสุด 75/2565 

2 ก.พ.65 

11 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงาน
ครัว 
(กองการศึกษา) 

15,396 15,396 เฉพาะเจาะจง ร้านมยรีุพาณิชย ์
 

15,396 ร้านมยรีุพาณิชย ์
 

15,396 ราคาต ่าสุด 76/2565 
2 ก.พ.65 

12 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 
(กองช่าง) 

45,020 45,020 เฉพาะเจาะจง หจก.จินตพรคอน
สตรัคชัน่ 

45,020 หจก.จินตพรคอน
สตรัคชัน่ 

45,020 ราคาต ่าสุด 77/2565 
4 ก.พ.65 

13 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงาน
ครัว(กองคลงั) 

4,416 4,416 เฉพาะเจาะจง ร้านมยรีุพาณิชย ์ 4,416 ร้านมยรีุพาณิชย ์ 4,416 ราคาต ่าสุด 78/2565 
7 ก.พ.65 

14 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 
น ้ าด่ืม(กองการศึกษา) 

270 270 เฉพาะเจาะจง ร้านกนกนภา 270 ร้านกนกนภา 270 ราคาต ่าสุด 79/2565 
8 ก.พ.65 

15 จดัซ้ือครุภณัฑง์านบา้น
งานครัวหมอ้ตม้(สป) 

2,900 2,900 เฉพาะเจาะจง ร้านสุขก าเนิดซาวด ์
 

2,900 ร้านสุขก าเนิดซาวด ์
 

2,900 ราคาต ่าสุด 80/2565 
11 ก.พ.65 

16 จดัซ้ือวสัดุ 
คอมพิวเตอร์(กองช่าง) 

18,240 18,240 เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย ์
คอมพิวเตอร์ คูเมือง 

18,240 หจก.บุรีรัมย ์คอมพิวเตอร์ 
คูเมือง 

18,240 ราคาต ่าสุด 81/2565 
11 ก.พ.65 

17 จดัซ้ือครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ 
โนต้บุ๊ก(กองคลงั) 

15,990 15,990 เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย ์
คอมพิวเตอร์ คูเมือง 

15,990 หจก.บุรีรัมย ์คอมพิวเตอร์ 
คูเมือง 

15,990 ราคาต ่าสุด 82/2565 
15 ก.พ.65 

18 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง ยาง
มะตอย 
(กองช่าง) 

1,300 1,300 เฉพาะเจาะจง หจก.จินตพร 
คอนสตคัชัน่ 

1,300 หจก.จินตพร 
คอนสตคัชัน่ 

1,300 ราคาต ่าสุด 83/2565 
15 ก.พ.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) 
19 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน

(สธ) 
4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง มยรีุพาณิชย ์ 4,500 มยรีุพาณิชย ์ 4,500 ราคาต ่าสุด 84/2565 

17 ก.พ.65 
20 จดัซ้ือทรายอะเบท 

โครงการควบคุม
ป้องกนัไขเ้ลือดออก 

122,400 122,400 เฉพาะเจาะจง มยรีุพาณิชย ์ 122,400 มยรีุพาณิชย ์ 122,400 ราคาต ่าสุด 85/2565 
18 ก.พ.65 

21 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 
(กองช่าง) 

143,240 143,240 เฉพาะเจาะจง หจก.จินตพร 
คอนสตคัชัน่ 

143,240 หจก.จินตพร 
คอนสตคัชัน่ 

143,240 ราคาต ่าสุด 86/2565 
21 ก.พ.65 

22 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) 
มี.ค.65 
(กองการศึกษา) 

56,116.32 56,116.32 เฉพาะเจาะจง บ.คนัทรีเฟรชแดร่ี 
จ ากดั 

56,116.32 บ.คนัทรีเฟรชแดร่ี จ ากดั 56,116.32 ราคาต ่าสุด 87/2565 
23 ก.พ.65 

23 จดัซ้ือครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ 
โนต้บุ๊ก(สป.) 

15,990 15,990 เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์
คอมพิวเตอร์ คูเมือง 

15,990 หจก.บุรีรัมยค์อมพิวเตอร์ 
คูเมือง 

15,990 ราคาต ่าสุด 88/2565 
23 ก.พ.65 

24 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์
(หมึก)กองคลงั 

17,285 17,285 เฉพาะเจาะจง หจก.แอดวาน 
 เทค เซ็นเตอร์ 

17,285 หจก.แอดวาน  
เทค เซ็นเตอร์ 

17,285 ราคาต ่าสุด 89/2565 
24 ก.พ.65 

 
 
 


