
วงเงินท่ีจัดซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคาและ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา

หรือจ้าง ราคาท่ีเสนอ ท่ีซ้ือหรือจ้าง
1 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าปีงบประมาณ 

2565 (ประจ าเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)
300,000.00     300,000.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรครบุรี จ ากัด/ 

300,000.- บาท
สหกรณ์การเกษตรครบุรี จ ากัด/

 300,000.- บาท
คุณสมบัติครบถ้วน 1/2565 ลว. 1 ต.ค. 64

2
จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (ท่อPVC และอ่ืน) จ านวน 36 
รายการ

121,114.00     121,114.00     เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โก้อุดมทรัพย์

ค้าวัสดุ /121,114.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โก้อุดมทรัพย์

ค้าวัสดุ /121,114.- บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 2/2565 ลว. 7 ต.ค. 64

3 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานส านักปลัด (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย) เทศบาลต าบลครบุรีใต้ อ าเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564

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

นายพงศ์พลิน  มุดครบุรี /
9,000.- บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 1/2565 ลว. 1 ต.ค. 64

4 จ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอกเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานส านักปลัด (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย)  เทศบาลต าบลครบุรีใต้ อ าเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา เดือน ตุลาคม 2564

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

นายก าแพง  จะป่ินครบุรี/
9,000.- บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 2/2565 ลว. 1 ต.ค. 64

5 จ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอกเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานส านักปลัด (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย)  เทศบาลต าบลครบุรีใต้ อ าเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา เดือน ตุลาคม 2564

9,000.00         9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายเทพฤทธ์ิ  นิธิพงศ์ไพบูลย์/
9,000.- บาท

นายเทพฤทธ์ิ  นิธิพงศ์ไพบูลย์/
9,000.- บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 3/2565 ลว. 1 ต.ค. 64

6 จ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอกเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานส านักปลัด (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย)  เทศบาลต าบลครบุรีใต้ อ าเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา เดือน ตุลาคม 2564

9,000.00         9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายอุดมศักด์ิ  หมอกครบุรี/
9,000.- บาท

นายอุดมศักด์ิ  หมอกคร
บุรี/9,000.- บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 4/2565 ลว. 1 ต.ค. 64

งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

 แบบ สขร1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  พ.ศ.2564
ส านักงานเทศบาลต าบลครบุรีใต้  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

วันท่ี  29 เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2564

ล าดับท่ี



7 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก  เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานส านักปลัด (ประนอม)  (งานประปา) เทศบาล
ต าบลครบุรีใต้ อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เดือน 
ตุลาคม ๒๕๖4

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

นายประนอม  ปุ๋ยกระโทก/
9,000.- บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 5/2565 ลว. 1 ต.ค. 64

8 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานส านักปลัด  (งานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) 
เทศบาลต าบลครบุรีใต้ อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
 เดือน ตุลาคม     ๒๕๖4

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

นางสาวกฤษณา  สินทม/
9,000.- บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 6/2565 ลว. 1 ต.ค. 64

9 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานส านักปลัด   (งานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
 เทศบาลต าบลครบุรีใต้ อ าเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา เดือน ตุลาคม ๒๕๖4

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

        นางสาวกฤติยาภรณ์       
 เผด็จตะคุ /9,000.- บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 7/2565 ลว. 1 ต.ค. 64

10 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน  กองช่าง เทศบาลต าบลครบุรีใต้ อ าเภอครบุรี
 จังหวัดนครราชสีมา เดือน ตุลาคม ๒๕๖4

9,000.00         9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายกัมปนาท  ปักกาเวสูง /
9,000.- บาท

นายกัมปนาท  ปักกาเวสูง /
9,000.- บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 8/2565 ลว. 1 ต.ค. 64

11 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน กองช่าง เทศบาลต าบลครบุรีใต้ อ าเภอครบุรี
 จังหวัดนครราชสีมา เดือน ตุลาคม ๒๕๖4

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

นางสาวศรสวรรค์  ศรีไชยรัตน์
 /9,000.- บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 9/2565 ลว. 1 ต.ค. 64

12 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานส านักปลัด (งานส่งเสริมการเกษตร) เทศบาล
ต าบลครบุรีใต้ อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เดือน 
ตุลาคม ๒๕๖4

9,000.00         9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายไพทูล  วงศ์สีชา / 9,000.- 
บาท

นายไพทูล  วงศ์สีชา / 9,000.-
 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 10/2565 ลว. 1 ต.ค. 64

13 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานส านักปลัด  (งานธุรการ งานสารบรรณ) 
เทศบาลต าบลครบุรีใต้ อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
 เดือน ตุลาคม ๒๕๖4

9,000.00         9,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวกุลธิดา  บุตรวิชา /
9,000.- บาท

นางสาวกุลธิดา  บุตรวิชา /
9,000.- บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 11/2565 ลว. 1 ต.ค. 64

14 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานส านักปลัด (งานบริหารงานท่ัวไป) เทศบาล
ต าบลครบุรีใต้ อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เดือน 
ตุลาคม ๒๕๖4

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

นายบุษกร  พลอยครบุรี /
9,000.- บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 12/2565 ลว. 1 ต.ค. 64



15 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานส านักปลัด  (งานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) 
เทศบาลต าบลครบุรีใต้ อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
 เดือน ตุลาคม ๒๕๖4

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

นางสาวปิยวรรณ  ปล้ืมเกษร/
9,000.- บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 13/2565 ลว. 1 ต.ค. 64

16 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือมาปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะห์(งานสังคมสงเคราะห์)   กองสวัสดิการสังคม 
เทศบาลต าบลครบุรีใต้ อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
 เดือน ตุลาคม ๒๕๖4

9,000.00         9,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวกัลยา  ท่ากลาง /
9,000.- บาท

นางสาวกัลยา  ท่ากลาง /
9,000.- บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 14/2565 ลว. 1 ต.ค. 64

17 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานส านักปลัด (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย) เทศบาลต าบลครบุรีใต้ อ าเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

9,000.00         9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายอดิศักด์ิ  เดชดอน /9,000.-
 บาท

นายอดิศักด์ิ  เดชดอน /
9,000.- บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 15/2565 ลว. 1 ต.ค. 64

                  นางสาวชาลิณี   ภิบาลญาติ                                                           นางวรุณยุพา  อนุชาติตระกูล                                     
            เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน                                                      หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ                                           

     ผู้รายงาน
                   ปฎิบัติหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีพัสดุ                                                                      ผู้รับรอง   


