
วงเงินท่ีจัดซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคาและ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา

หรือจ้าง ราคาท่ีเสนอ ท่ีซ้ือหรือจ้าง
1 จัดซ้ืออาหารเสริม (นมโรงเรียน) เดือน มีนาคม - 

เมษายน 2565
208,449.92    208,449.92       เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว/

208,449.92 บาท
สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว/

208,449.92 บาท
คุณสมบัติครบถ้วน 32/2565 ลว. 1 มี.ค. 65

2 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สตาร์ทเตอร์และอ่ืนๆ) จ านวน
  6 รายการ

11,950.00      11,950.00         เฉพาะเจาะจง พูนไพศาล โชคชัย/11,950.- บาท พูนไพศาล โชคชัย/11,950.- 
บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 33/2565 ลว. 3 มี.ค. 65

3 จัดซ้ือครุภัณฑ์กีฬา 356,700.00    356,700.00       เฉพาะเจาะจง หจก. เอ็ม.พี ย่ิงเจริญ/356,700.-
 บาท

หจก. เอ็ม.พี ย่ิงเจริญ/
356,700.- บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 34/2565 ลว. 4 มี.ค. 65

4 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ปากกาสีน้ าเงินและอ่ืนๆ) จ านวน 
31 รายการ

18,935.00      18,935.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ศิริพาณิชย์/18,935.- บาท ร้าน ศิริพาณิชย์/18,935.- บาท คุณสมบัติครบถ้วน 35/2565 ลว. 15 มี.ค. 65

5 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร A4) จ านวน
 1 รายการ

19,500.00      19,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน บี.เค.เซ็นเตอร์/19,500.- 
บาท

ร้าน บี.เค.เซ็นเตอร์/19,500.-
 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 36/2565 ลว. 18 มี.ค. 65

6 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ชุดตรวจ 
Antigen Test Kit (ATK))                          จ านวน 
1 รายการ

207,000.00    207,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.777 พลัสกรุ๊ป/207,000.-
 บาท

หจก.777 พลัสกรุ๊ป/
207,000.- บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 37/2565 ลว. 21 มี.ค. 65

7 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอกและอ่ืนๆ) 
จ านวน 3 รายการ

7,000.00        7,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้านครบุรีคลินิกไทร์-๒๐๐๘/
7,000.- บาท

ร้านครบุรีคลินิกไทร์-๒๐๐๘/
7,000.- บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 38/2565 ลว. 21 มี.ค. 65

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

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

นายพงศ์พลิน มุดครบุรี/
9,000.- บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 99/2565 ลว. 1 มี.ค. 65

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

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

นายก าแพง  จะป่ินครบุรี/
9,000.- บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 100/2565 ลว. 1 มี.ค. 65

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

 แบบ สขร1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนมีนาคม พ.ศ.2565
ส านักงานเทศบาลต าบลครบุรีใต้  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

วันท่ี 31  เดือน มีนาคม พ.ศ.2565

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง



วงเงินท่ีจัดซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคาและ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา

หรือจ้าง ราคาท่ีเสนอ ท่ีซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

 แบบ สขร1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนมีนาคม พ.ศ.2565
ส านักงานเทศบาลต าบลครบุรีใต้  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

วันท่ี 31  เดือน มีนาคม พ.ศ.2565

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

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

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

นายประนอม ปุ๋ยกระโทก/
9,000.- บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 101/2565 ลว. 1 มี.ค. 65

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

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

นางสาวกฤษณา  สินม/9,000.-
 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 102/2565 ลว. 1 มี.ค. 65

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

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

นางสาวกฤติยาภรณ์  เผด็จตะ
คุ/9,000.- บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 103/2565 ลว. 1 มี.ค. 65

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

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

นางสาวภาวิณี  งอนกระโทก/
9,000.- บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 104/2565 ลว. 1 มี.ค. 65

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

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

นางสาวศรวรรค์ ศรีไชยรัตน์/
9,000.- บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 105/2565 ลว. 1 มี.ค. 65

15 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานส านักปลัด  (งานส่งเสริมการเกษตร) เทศบาล
ต าบลครบุรีใต้ อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เดือน  
มีนาคม ๒๕๖5

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

คุณสมบัติครบถ้วน 106/2565 ลว. 1 มี.ค. 65



วงเงินท่ีจัดซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคาและ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา

หรือจ้าง ราคาท่ีเสนอ ท่ีซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

 แบบ สขร1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนมีนาคม พ.ศ.2565
ส านักงานเทศบาลต าบลครบุรีใต้  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

วันท่ี 31  เดือน มีนาคม พ.ศ.2565

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

16 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ส านักปลัด (งานบริหารงานท่ัวไป) เทศบาลต าบลครบุรีใต้
 อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เดือน มีนาคม ๒๕๖5

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

นายบุษกร  พลอยครบุรี/
9,000.- บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 107/2565 ลว. 1 มี.ค. 65

17 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานส านักปลัด  (งานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) 
เทศบาลต าบลครบุรีใต้ อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
 เดือน  มีนาคม ๒๕๖5

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

นางสาวปิยวรรณ  ปล้ืมเกษร/
9,000.- บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 108/2565 ลว. 1 มี.ค. 65

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

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

นายศิวนาท  บุญส าโรง/
9,000.- บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 109/2565 ลว. 1 มี.ค. 65

19
จ้างเหมาซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ส านักงาน 
หมายเลขทะเบียน ขฉ7402 นครราชสีมา หมายเลข
ครุภัณฑ์ 001-57-0003  จ านวน 3 รายการ

2,100.00        2,100.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเครบุรีอะไหล่ยนต์  /9,000.-
 บาท

ร้านเครบุรีอะไหล่ยนต์  /
9,000.- บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 110/2565 ลว. 8 มี.ค. 65

20 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 
416-53-0026

300.00           300.00              เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีดอทคอม/9,000.- บาท ร้านไอทีดอทคอม/9,000.- บาท คุณสมบัติครบถ้วน 111/2565 ลว. 14 มี.ค. 65

21 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนมูลดินสายซับข่า
 บ้านมาบพิมานพัฒนา ม.9

183,000.00    183,000.00       เฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน์  สินครบุรี/9,000.- 
บาท

นายชัยวัฒน์  สินครบุรี/
9,000.- บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 112/2565 ลว. 17 มี.ค. 65

22 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนูลดินพร้อมลงหินคลุก 
(สระประปา) บ้านมาบพิมานพัฒนา ม.9

176,000.00    176,000.00       เฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน์  สินครบุรี/9,000.- 
บาท

นายชัยวัฒน์  สินครบุรี/
9,000.- บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 113/2565 ลว. 17 มี.ค. 65



วงเงินท่ีจัดซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคาและ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา

หรือจ้าง ราคาท่ีเสนอ ท่ีซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

 แบบ สขร1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนมีนาคม พ.ศ.2565
ส านักงานเทศบาลต าบลครบุรีใต้  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

วันท่ี 31  เดือน มีนาคม พ.ศ.2565

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

23 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส านักงาน หมายเลขทะเบียน 
กต4082 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 
001-45-0001 จ านวน 11 รายการ

      10,620.00          10,620.00 เฉพาะเจาะจง ร้านครบุรีอะไหล่ยนต์ /9,000.- 
บาท

ร้านครบุรีอะไหล่ยนต์ /9,000.-
 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 114/2565 ลว. 28 มี.ค. 65

                  นางสาวชาลิณี   ภิบาลญาติ                                                           นางวรุณยุพา  อนุชาติตระกูล                                     
            เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน                                                      หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ                                           

     ผู้รายงาน
                   ปฎิบัติหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีพัสดุ                                                                      ผู้รับรอง   


