
วงเงินท่ีจัดซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคาและ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา

หรือจ้าง ราคาท่ีเสนอ ท่ีซ้ือหรือจ้าง
1 จัดซ้ืออาหารเสริมนมโรงเรียน ประจ าเดือน มกราคม 

2564
85,081.60      85,081.60     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว/

85,081.60 บาท
สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว/

85,081.60 บาท
คุณสมบัติครบถ้วน 21/2565 ลว. 4 ม.ค. 65

2 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร)        
กองการศึกษา

12,000.00      12,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชโอเอ/12,000.- บาท หจก.โคราชโอเอ/12,000.- บาท คุณสมบัติครบถ้วน 22/2565 ลว. 13 ม.ค. 65

3 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร)        กอง
ช่าง

6,000.00        6,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชโอเอ/6,000.- บาท หจก.โคราชโอเอ/6,000.- บาท คุณสมบัติครบถ้วน 23/2565 ลว. 13 ม.ค. 65

4 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (สมุดบันทึกและอ่ืนๆ) จ านวน 2 
รายการ

4,080.00        4,080.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเค เซ็นเตอร์ 2014 
จ ากัด/4,080.- บาท

บริษัท บีเค เซ็นเตอร์ 2014 
จ ากัด/4,080.- บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 24/2565 ลว. 18 ม.ค. 65

5 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ปล๊ักตัวผู้และอ่ืนๆ) จ านวน 7 
รายการ

3,920.00        3,920.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยุทธกิจวัสดุ
ก่อสร้าง /3,920.- บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยุทธกิจวัสดุ
ก่อสร้าง /3,920.- บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 25/2565 ลว. 18 ม.ค. 65

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

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

นายพงศ์พลิน มุดครบุรี/9,000.-
 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 60/2565 ลว. 4 ม.ค. 65

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

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

นายก าแพง  จะป่ินครบุรี/
9,000.- บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 61/2565 ลว. 4 ม.ค. 65

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

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

นายเทพฤทธ์ิ  นิธิพงศ์ไพบูลย์ /
9,000.- บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 62/2565 ลว. 4 ม.ค. 65

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

 แบบ สขร1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนมกราคม พ.ศ.2565

ส านักงานเทศบาลต าบลครบุรีใต้  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

วันท่ี 31  เดือน มกราคม  พ.ศ.2565

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ



 แบบ สขร1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนมกราคม พ.ศ.2565

ส านักงานเทศบาลต าบลครบุรีใต้  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

วันท่ี 31  เดือน มกราคม  พ.ศ.2565
9 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานส านักปลัด (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย) เทศบาลต าบลครบุรีใต้ อ าเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา เดือน มกราคม  พ.ศ. 2566

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

นายอุดมศักด์ิ หมอกครบุรี/
9,000.- บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 63/2565 ลว. 4 ม.ค. 65

10 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานส านักปลัด (งานกิจการประปา) เทศบาล
ต าบลครบุรีใต้ อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เดือน
มกราคม  ๒๕๖5

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

นายประนอม ปุ๋ยกระโทก/
9,000.- บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 64/2565 ลว. 4 ม.ค. 65

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

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

นางสาวกฤษณา  สินม/9,000.- 
บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 65/2565 ลว. 4 ม.ค. 65

12 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานส านักปลัด  (งานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) 
เทศบาลต าบลครบุรีใต้ อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
 เดือน มกราคม ๒๕๖5

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

นางสาวกฤติยาภรณ์  เผด็จตะคุ/
9,000.- บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 66/2565 ลว. 4 ม.ค. 65

13 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานกองคลัง (งานจัดเก็บรายได้) เทศบาล
ต าบลครบุรีใต้ อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เดือน 
มกราคม ๒๕๖5

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

นางสาวภาวิณี  งอนกระโทก/
9,000.- บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 67/2565 ลว. 4 ม.ค. 65

14 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานกองช่าง เทศบาลต าบลครบุรีใต้ อ าเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา เดือน มกราคม  พ.ศ.๒๕๖5

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

นายกัมปนาท  ปักกาเวสูง/
9,000.- บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 68/2565 ลว. 4 ม.ค. 65

15 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานกองช่าง เทศบาลต าบลครบุรีใต้ อ าเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา เดือน มกราคม  พ.ศ.๒๕๖5

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

นางสาวศรวรรค์ ศรีไชยรัตน์/
9,000.- บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 69/2565 ลว. 4 ม.ค. 65



 แบบ สขร1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนมกราคม พ.ศ.2565

ส านักงานเทศบาลต าบลครบุรีใต้  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

วันท่ี 31  เดือน มกราคม  พ.ศ.2565
16 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานส านักปลัด  (งานส่งเสริมการเกษตร) เทศบาล
ต าบลครบุรีใต้ อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เดือน 
มกราคม ๒๕๖5

9,000.00        9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายไพทูล  วงสีชา/9,000.- บาท นายไพทูล  วงสีชา/9,000.- บาท คุณสมบัติครบถ้วน 70/2565 ลว. 4 ม.ค. 65

17 จ้างเหมาคนงานท่ัวไป  เพ่ือท างานด้านส านักปลัด (งาน
ธุรการงานสารบรรณ) และปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับ
มอบหมาย รายวัน เดือน มกราคม  พ.ศ.2565 จ านวน
 9 วัน

2,700.00        2,700.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวกุลธิดา  บุตรวิชา/9,000.-
 บาท

นางสาวกุลธิดา  บุตรวิชา/
9,000.- บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 71/2565 ลว. 4 ม.ค. 65

18 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ส านักปลัด (งานบริหารงานท่ัวไป) เทศบาลต าบลครบุรีใต้
 อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เดือน มกราคม ๒๕๖5

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

นายบุษกร  พลอยครบุรี/9,000.-
 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 72/2565 ลว. 4 ม.ค. 65

19 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานส านักปลัด  (งานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) 
เทศบาลต าบลครบุรีใต้ อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
 เดือน มกราคม ๒๕๖5

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

นางสาวปิยวรรณ  ปล้ืมเกษร/
9,000.- บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 73/2565 ลว. 4 ม.ค. 65

20 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานกองคลัง (งานจัดเก็บรายได้) เทศบาล
ต าบลครบุรีใต้ อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เดือน 
มกราคม ๒๕๖5

9,000.00        9,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวหฤทัย  ไทยส าโรง/
9,000.- บาท

นางสาวหฤทัย  ไทยส าโรง/
9,000.- บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 74/2565 ลว. 4 ม.ค. 65

21 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แบบต้ังโต๊ะ 
หมายเลขครุภัณฑ์  416-54-0029  จ านวน 1 รายการ

1,700.00        1,700.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอทีดอทคอม  1,700.- บาท ร้าน ไอทีดอทคอม  1,700.- บาท คุณสมบัติครบถ้วน 75/2565 ลว. 13 ม.ค. 65

22 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนมูลดินพร้อมลงหินคลุก
บ้านคลองยาง ม.3 (ซอยบ้านลุงเย่ียม)

33,000.00      33,000.00     เฉพาะเจาะจง นายสุรชัย  เฉ่ือยครบุรี/33,000.-
 บาท

นายสุรชัย  เฉ่ือยครบุรี/33,000.-
 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 76/2565 ลว. 13 ม.ค. 65

23 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนมูลดินพร้อมลงหินคลุก
บ้านคลองยาง ม.3 (ซอยบ้านป้าวันเพ็ญ)

47,000.00      47,000.00     เฉพาะเจาะจง นายสุรชัย  เฉ่ือยครบุรี/47,000.-
 บาท

นายสุรชัย  เฉ่ือยครบุรี/47,000.-
 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 77/2565 ลว. 13 ม.ค. 65



 แบบ สขร1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนมกราคม พ.ศ.2565

ส านักงานเทศบาลต าบลครบุรีใต้  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

วันท่ี 31  เดือน มกราคม  พ.ศ.2565
24 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอมกรีตเสริมเหล็ก บ้า

นครบุรี (ช่วงบ้านนายสามารถ  งอนกระโทก)
102,000.00    102,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.โชคดีทวีทรัพย์การโยธา/

102,000.- บาท
หจก.โชคดีทวีทรัพย์การโยธา/

102,000.- บาท
คุณสมบัติครบถ้วน 78/2565 ลว. 14 ม.ค. 65

25 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอมกรีตเสริมเหล็ก บ้า
นครบุรี (ช่วงบ้านนายส่อย ช่วงส าโรง)

126,000.00    126,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.โชคดีทวีทรัพย์การโยธา/
126,000.- บาท

หจก.โชคดีทวีทรัพย์การโยธา/
126,000.- บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 79/2565 ลว. 14 ม.ค. 65

26 จ้างเหมาซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตจ 
๒๒๒๙ นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๗-๕๑-
๐๐๐๑) จ านวน 4 รายการ

7,540.00        7,540.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเครบุรีอะไหล่ยนต์  /7,540.-
 บาท

ร้านเครบุรีอะไหล่ยนต์  /7,540.-
 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 80/2565 ลว. 27 ม.ค. 65

27 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมายเลข
ทะเบียน ผน ๗๔๐๒ นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 
๐๐๑-๕๑-๐๐๐๒) จ านวน ๔ รายการ

5,030.00        5,030.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเครบุรีอะไหล่ยนต์  /5,030.-
 บาท

ร้านเครบุรีอะไหล่ยนต์  /5,030.-
 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 81/2565 ลว. 27 ม.ค. 65

                  นางสาวชาลิณี   ภิบาลญาติ                                                           นางวรุณยุพา  อนุชาติตระกูล                                     
            เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน                                                      หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ                                           

                 ผู้รายงาน       
                  ปฎิบัติหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีพัสดุ                                                                      ผู้รับรอง   


