
วงเงินท่ีจัดซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคาและ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา

หรือจ้าง ราคาท่ีเสนอ ท่ีซ้ือหรือจ้าง
1 จัดซ้ือครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถบดดินแบบน่ังขับ) 283,550.00     283,550.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท บี เค ซ็นเตอร์ 2014 

จ ากัด/283,550.- บาท
บริษัท บี เค ซ็นเตอร์ 2014 

จ ากัด/283,550.- บาท
คุณสมบัติครบถ้วน 26/2565 ลว. 1 ก.พ. 65

2 จัดซ้ือครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เทรลเลอร์บรรุก) 65,000.00       65,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท บี เค ซ็นเตอร์ 2014 
จ ากัด/65,000.- บาท

บริษัท บี เค ซ็นเตอร์ 2014 
จ ากัด/65,000.- บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 27/2565 ลว. 1 ก.พ. 65

3 จัดซ้ือาชอาหารเสริม (นมโรงเรียน) เดือน กุมภาพันธ์ 
2565

80,976.10       80,976.10       เฉพาะเจาะจง สกรณ์การเกษตรสีค้ิว/
80,976.10 บาท

สกรณ์การเกษตรสีค้ิว/
80,976.10 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 28/2565 ลว. 1 ก.พ. 65

4 จัดซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร  (เคร่ืองเล่ือยโซ่ยนต์) จ านวน 
2 รายการ

20,000.00       20,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท บริษัท อาร์พีซ๊ ทูลมาร์ท 
จ ากัด/20,000.- บาท

บริษัท บริษัท อาร์พีซ๊ ทูลมาร์ท 
จ ากัด/20,000.- บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 29/2565 ลว. 3 ก.พ. 65

5 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร)             
จ านวน 1 รายการ

9,000.00         9,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชโอเอ /9,000.- บาท หจก.โคราชโอเอ /9,000.- บาท คุณสมบัติครบถ้วน 30/2565 ลว. 18 ก.พ. 65

6 จัดซ้ือชุดตรวจ ATK 288,000.00     288,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.777พลัสกรุ๊ป/288,000.- 
บาท

หจก.777พลัสกรุ๊ป/288,000.- 
บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 31/2565 ลว. 25 ก.พ. 65

7 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานส านักปลัด (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย) เทศบาลต าบลครบุรีใต้ อ าเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา เดือนกุมาพันธ์  พ.ศ. 2565

9,000.00         9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายพงศ์พลิน มุดครบุรี/9,000.- 
บาท

นายพงศ์พลิน มุดครบุรี/9,000.-
 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 82/2565 ลว. 1 ก.พ. 65

8 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานส านักปลัด (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย) เทศบาลต าบลครบุรีใต้ อ าเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา เดือน กุมาพันธ์  พ.ศ. 2565

9,000.00         9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายก าแพง  จะป่ินครบุรี/9,000.-
 บาท

นายก าแพง  จะป่ินครบุรี/
9,000.- บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 83/2565 ลว. 1 ก.พ. 65

9 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานส านักปลัด (งานกิจการประปา) เทศบาล
ต าบลครบุรีใต้ อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เดือน
กุมภาพันธ์  ๒๕๖5

9,000.00         9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายประนอม ปุ๋ยกระโทก/
9,000.-บาท

นายประนอม ปุ๋ยกระโทก/
9,000.-บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 84/2565 ลว. 1 ก.พ. 65

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

 แบบ สขร1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ส านักงานเทศบาลต าบลครบุรีใต้  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

วันท่ี 28  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง



 แบบ สขร1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ส านักงานเทศบาลต าบลครบุรีใต้  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

วันท่ี 28  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
10 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานส านักปลัด  (งานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) 
เทศบาลต าบลครบุรีใต้ อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
 เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖5

9,000.00         9,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤษณา  สินม/9,000.-
บาท

นางสาวกฤษณา  สินม/9,000.-
บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 85/2565 ลว. 1 ก.พ. 65

11 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานส านักปลัด  (งานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) 
เทศบาลต าบลครบุรีใต้ อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
 เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖5

9,000.00         9,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤติยาภรณ์  เผด็จตะคุ/
9,000.-บาท

นางสาวกฤติยาภรณ์  เผด็จตะคุ/
9,000.-บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 86/2565 ลว. 1 ก.พ. 65

12 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานกองคลัง (งานจัดเก็บรายได้) เทศบาล
ต าบลครบุรีใต้ อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เดือน 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖5

9,000.00         9,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวภาวิณี  งอนกระโทก/
9,000.-บาท

นางสาวภาวิณี  งอนกระโทก/
9,000.-บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 87/2565 ลว. 1 ก.พ. 65

13 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานกองช่าง เทศบาลต าบลครบุรีใต้ อ าเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖5

9,000.00         9,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวศรวรรค์ ศรีไชยรัตน์/
9,000.-บาท

นางสาวศรวรรค์ ศรีไชยรัตน์/
9,000.-บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 88/2565 ลว. 1 ก.พ. 65

14 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานส านักปลัด  (งานส่งเสริมการเกษตร) เทศบาล
ต าบลครบุรีใต้ อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เดือน 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖5

9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายไพทูล  วงสีชา/9,000.-บาท นายไพทูล  วงสีชา/9,000.-บาท คุณสมบัติครบถ้วน 89/2565 ลว. 1 ก.พ. 65

15 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ส านักปลัด (งานบริหารงานท่ัวไป) เทศบาลต าบลครบุรีใต้
 อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เดือน กุมภาพันธ์ 
๒๕๖5

9,000.00         9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายบุษกร  พลอยครบุรี/9,000.-
บาท

นายบุษกร  พลอยครบุรี/
9,000.-บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 90/2565 ลว. 1 ก.พ. 65

16 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานส านักปลัด  (งานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) 
เทศบาลต าบลครบุรีใต้ อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
 เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖5

9,000.00         9,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยวรรณ  ปล้ืมเกษร/
9,000.-บาท

นางสาวปิยวรรณ  ปล้ืมเกษร/
9,000.-บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 91/2565 ลว. 1 ก.พ. 65



 แบบ สขร1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ส านักงานเทศบาลต าบลครบุรีใต้  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

วันท่ี 28  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
17 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานส านักปลัด (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย) เทศบาลต าบลครบุรีใต้ อ าเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา เดือนกุมาพันธ์  พ.ศ. 2565

9,000.00         9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายศิวนาท  บุญส าโรง/9,000.-
บาท

นายศิวนาท  บุญส าโรง/9,000.-
บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 92/2565 ลว. 1 ก.พ. 65

18 จ้างเหมาโครงการขุดลอกสาธารณะประโยชน์ บ้านคลอง
ยาง ม.3 (สระสาธารณะประโยชน์โปร่งลูกฟ้า)

379,000.00     379,000.00     เฉพาะเจาะจง นายสันต์ แปลกพรมราช/9,000.-
บาท

นายสันต์ แปลกพรมราช/
9,000.-บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 93/2565 ลว. 1 ก.พ. 65

19 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์แบบพ่นหมึก หมายเลข
ครุภัณฑ์ 416-62-0106 จ านวน ๑ รายการ

1,300.00         1,300.00         เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีดอทคอม/9,000.-บาท ร้านไอทีดอทคอม/9,000.-บาท คุณสมบัติครบถ้วน 94/2565 ลว. 3 ก.พ. 65

20 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองป๊ัมน้ า จ านวน 3 เคร่ือง  18,860.00       18,860.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท สุภวัชร์ เอ็นวายเซ็นเตอร์ 
จ ากัด /9,000.-บาท

บริษัท สุภวัชร์ เอ็นวายเซ็นเตอร์ 
จ ากัด /9,000.-บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 95/2565 ลว. 9 ก.พ. 65

21 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์แบบพ่นหมึก หมายเลข
ครุภัณฑ์ 416-61-0097  จ านวน 1 รายการ

11,600.00       11,600.00       เฉพาะเจาะจง ร้านจงเจริญแอร์ เซอร์วิส/
9,000.-บาท

ร้านจงเจริญแอร์ เซอร์วิส/
9,000.-บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 96/2565 ลว. 14 ก.พ. 65

22 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ หมายเลข
ทะเบียน ผว๓๓๖๑ นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 
๐๐๒-๕๖-๐๐๐๑

4,400.00         4,400.00         เฉพาะเจาะจง ร้านครบุรีอะไหล่ยนต์ /9,000.-
บาท

ร้านครบุรีอะไหล่ยนต์ /9,000.-
บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 97/2565 ลว. 17 ก.พ. 65

23 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 
420-51-0023 จ านวน 1 เคร่ือง

4,400.00         4,400.00         เฉพาะเจาะจง ร้านจงเจริญแอร์ เซอร์วิส  /
9,000.-บาท

ร้านจงเจริญแอร์ เซอร์วิส  /
9,000.-บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 98/2565 ลว. 18 ก.พ. 65

                  นางสาวชาลิณี   ภิบาลญาติ                                                           นางวรุณยุพา  อนุชาติตระกูล                                     
            เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน                                                      หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ                                           

     ผู้รายงาน
                   ปฎิบัติหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีพัสดุ                                                                      ผู้รับรอง   


