
วงเงินท่ีจัดซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคาและ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา

หรือจ้าง ราคาท่ีเสนอ ท่ีซ้ือหรือจ้าง
1 จัดซ้ือนมโรงเรียน เดือน ธันวาคม 2564 85,394.40        85,394.40       เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรครบุรี 

จ ากัด/85,394.40 บาท
สหกรณ์การเกษตรครบุรี จ ากัด/

85,394.40 บาท
คุณสมบัติครบถ้วน 23/2563 ลว. 1 ธ.ค. 64

2 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (บอลวาล์วและอ่ืนๆ) จ านวน ๒๔ 
รายการ

45,300.00        45,300.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โก้อุดมทรัพย์
ค้าวัสดุ/45,300.-

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โก้อุดมทรัพย์ค้า
วัสดุ/45,300.-

คุณสมบัติครบถ้วน 24/2563 ลว. 2 ธ.ค. 64

3 จัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน ศพด.ทต.ครบุรีใต้            
จ านวน 55 รายการ

81,100.00        81,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัชช์ุชาญ จ ากัด/
81,100.-

บริษัท ชัชช์ุชาญ จ ากัด/81,100.- คุณสมบัติครบถ้วน 24/2563 ลว. 7 ธ.ค. 64

4 จัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน ศพด.ทต.บ้านซับก้านเหลือง 
    จ านวน61 รายการ

66,100.00        66,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัชช์ุชาญ จ ากัด/
66,100.- บาท

บริษัท ชัชช์ุชาญ จ ากัด/66,100.-
 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 25/2563 ลว. 7 ธ.ค. 64

5 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ฟิวเจอร์บอร์ดและอ่ืนๆ) จ านวน 
23 รายการ

23,260.00        23,260.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเค เซ็นเตอร์ ๒๐๑๔ 
จ ากัด/23,260.-บาท

บริษัท บีเค เซ็นเตอร์ ๒๐๑๔ 
จ ากัด/23,260.-บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 21/2563 ลว. 7 ธ.ค. 64

6 จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น) จ านวน ๑ 
รายการ

18,500.00        18,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเค เซ็นเตอร์ ๒๐๑๔ 
จ ากัด / 18,500.- บาท

บริษัท บีเค เซ็นเตอร์ ๒๐๑๔ 
จ ากัด / 18,500.- บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 22/2563 ลว. 21 ธ.ค. 64

7 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงขยะและอ่ืนๆ) จ านวน 
19 รายการ

21,450.00        21,450.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเค เซ็นเตอร์ ๒๐๑๔ 
จ ากัด/21,450.- บาท

บริษัท บีเค เซ็นเตอร์ ๒๐๑๔ 
จ ากัด/21,450.- บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 23/2563 ลว. 22 ธ.ค. 64

8 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น้ ามันไฮดรอลิคและ
อ่ืนๆ) จ านวน 4 รายการ

3,236.00          3,236.00         เฉพาะเจาะจง ร้านครบุรีอะไหล่ยนต์/3,236.-
 บาท

ร้านครบุรีอะไหล่ยนต์/3,236.- 
บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 24/2563 ลว. 22 ธ.ค. 64

9 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ผ้าม่านปรับแสง) จ านวน 5 รายการ 75,500.00        75,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอ้อยผ้าม่าน/75,500.- บาท ร้านอ้อยผ้าม่าน/75,500.- บาท คุณสมบัติครบถ้วน 25/2563 ลว. 24 ธ.ค. 64

10 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (สมุดคุมวัสดุและอ่ืนๆ) จ านวน ๒๑
 รายการ

34,995.00        34,995.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเค เซ็นเตอร์ ๒๐๑๔ 
จ ากัด/34,995.- บาท

บริษัท บีเค เซ็นเตอร์ ๒๐๑๔ 
จ ากัด/34,995.- บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 26/2563 ลว. 28 ธ.ค. 64

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

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

นายพงศ์พลิน  มุดครบุรี /
9,000.- บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 38/2565 ลว. 1 ธ.ค. 64

 แบบ สขร1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

ส านักงานเทศบาลต าบลครบุรีใต้  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

วันท่ี 30  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



12 จ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอกเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานส านักปลัด (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย)  เทศบาลต าบลครบุรีใต้ อ าเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา เดือน ธันวาคม2564

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

นายก าแพง  จะป่ินครบุรี/
9,000.- บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 39/2565 ลว. 1 ธ.ค. 64

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

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

นายเทพฤทธ์ิ  นิธิพงศ์ไพบูลย์/
9,000.- บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 40/2565 ลว. 1 ธ.ค. 64

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

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

นายอุดมศักด์ิ  หมอกครบุรี /
9,000.- บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 41/2565 ลว. 1 ธ.ค. 64

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

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

นายประนอม  ปุ๋ยกระโทก /
9,000.- บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 42/2565 ลว. 1 ธ.ค. 64

16 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานส านักปลัด  (งานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) 
เทศบาลต าบลครบุรีใต้ อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
 เดือน ธันวาคม๒๕๖4

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

นางสาวกฤษณา  สินทม/9,000.-
 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 43/2565 ลว. 1 ธ.ค. 64

17 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานส านักปลัด   (งานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
 เทศบาลต าบลครบุรีใต้ อ าเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา เดือน ธันวาคม ๒๕๖4

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

        นางสาวกฤติยาภรณ์        
เผด็จตะคุ /9,000.- บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 44/2565 ลว. 1 ธ.ค. 64

18 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน  กองคลัง (งานจัดเก็บรายได้) เทศบาล
ต าบลครบุรีใต้ อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เดือน 
ธันวาคม ๒๕๖4

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

นางสาวภาวิณี  งอนกระโทก/
9,000.- บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 45/2565 ลว. 1 ธ.ค. 64

19 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน  กองช่าง เทศบาลต าบลครบุรีใต้ อ าเภอครบุรี
 จังหวัดนครราชสีมา เดือน ธันวาคม ๒๕๖4

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

นายกัมปนาท  ปักกาเวสูง/
9,000.- บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 46/2565 ลว. 1 ธ.ค. 64



20 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน กองช่าง เทศบาลต าบลครบุรีใต้ อ าเภอครบุรี
 จังหวัดนครราชสีมา เดือน ธันวาคม ๒๕๖4

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

นางสาวศรสวรรค์  ศรีไชยรัตน์ /
9,000.- บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 47/2565 ลว. 1 ธ.ค. 64

21 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานส านักปลัด (งานส่งเสริมการเกษตร) เทศบาล
ต าบลครบุรีใต้ อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เดือน 
ธันวาคม ๒๕๖4

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

นายไพทูล  วงศ์สีชา /9,000.- 
บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 48/2565 ลว. 1 ธ.ค. 64

22 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานส านักปลัด  (งานธุรการ งานสารบรรณ) 
เทศบาลต าบลครบุรีใต้ อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
 เดือน ธันวาคม ๒๕๖4

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

นางสาวกุลธิดา  บุตรวิชา /
9,000.- บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 49/2565 ลว. 1 ธ.ค. 64

23 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานส านักปลัด (งานบริหารงานท่ัวไป) เทศบาล
ต าบลครบุรีใต้ อ าเภอครบุรี จังหวัด นครราชสีมา เดือน 
ธันวาคม ๒๕๖4

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

นายบุษกร  พลอยครบุรี /
9,000.- บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 50/2565 ลว. 1 ธ.ค. 64

24 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานส านักปลัด  (งานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) 
เทศบาลต าบลครบุรีใต้ อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
 เดือน ธันวาคม ๒๕๖4

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

นางสาวปิยวรรณ  ปล้ืมเกษร/
9,000.- บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 51/2565 ลว. 1 ธ.ค. 64

25 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือมาปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะห์(งานสังคมสงเคราะห์)   กองสวัสดิการสังคม 
เทศบาลต าบลครบุรีใต้ อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

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

นางสาวกัลยา  ท่ากลาง /9,000.-
 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 52/2565 ลว. 1 ธ.ค. 64

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

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

นายอดิศักด์ิ  เดชดอน /9,000.- 
บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 53/2565 ลว. 1 ธ.ค. 64

27 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน  กองคลัง (งานจัดเก็บรายได้) เทศบาล
ต าบลครบุรีใต้ อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เดือน 
ธันวาคม ๒๕๖4

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

นางสาวหฤทัย  ไทยส าโรง/
9,000.- บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 54/2565 ลว. 1 ธ.ค. 64

28 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แบบต้ังโต๊ะ 
หมายเลขครุภัณฑ์  416-53-0026

1,700.00          1,700.00         เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีดอทคอม/1,700.- บาท ร้านไอทีดอทคอม/1,700.- บาท คุณสมบัติครบถ้วน 55/2565 ลว. 16 ธ.ค. 64



29 จัดจ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองตบดิน หมายเลขครุภัณฑ์ 
056-51-0001 จ านวน 18 รายการ

18,570.00        18,570.00       เฉพาะเจาะจง ร้านครบุรีอะไหล่ยนต์/
18,570.- บาท

ร้านครบุรีอะไหล่ยนต์/18,570.-
 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 56/2565 ลว. 23 ธ.ค. 64

30 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง(ท่ีได้รับความเสียหายช่วง
ฤดูฝน) เพ่ือเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน รับสถานการณ์ช่วงปีใหม่ 2565 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

277,000.00      277,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอเอเอ็ม คอนสตรัคช่ัน 
จ ากัด/277,000.- บาท

บ.เอเอเอ็ม คอนสตรัคช่ัน จ ากัด/
277,000.- บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 57/2565 ลว. 24 ธ.ค. 64

31 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลงหินคลุกท่ีได้รับ
ผลกระทบช่วงพายุฤดูฝน บ้านคลองยาง  หมู่ท่ี ๓ - บ้าน
คอกช้าง หมู่ท่ี ๑๑ ต าบลครบุรีใต้ อ าเภอครบุรี  จังหวัด
นครราชสีมา  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

178,000.00      178000 เฉพาะเจาะจง บ.เอเอเอ็ม คอนสตรัคช่ัน 
จ ากัด/17,800.- บาท

บ.เอเอเอ็ม คอนสตรัคช่ัน จ ากัด/
17,800.- บาท

คุณสมบัติครบถ้วน 58/2565 ลว. 24 ธ.ค. 64

30 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
รหัสสายทาง นม.ถ. 11  -  006  บ้านคุ้มครอง  หมู่ท่ี 
15  ต าบลครบุรีใต้   อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 
 โดยวิธีคัดเลือก

4,870,000.00      5,018,142.21     คัดเลือก หจก.เอส.พี.อินเตอร์ มาร์เก็ต
ต้ิง/5,018,142.21 บาท

หจก.เอส.พี.อินเตอร์ มาร์เก็ตต้ิง/
5,018,142.21 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน สัญญา
1/2564

ลว. 24 ธ.ค. 64

31 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์
แบบต้ังโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0067 

1,300.00          1,300.00         เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีดอทคอม/1,300.- บาท ร้านไอทีดอทคอม/1,300.- บาท คุณสมบัติครบถ้วน 59/2565 ลว. 24 ธ.ค. 64

                  นางสาวชาลิณี   ภิบาลญาติ                                                           นางวรุณยุพา  อนุชาติตระกูล                                     
            เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน                                                      หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ                                           

                 ผู้รายงาน       
                  ปฎิบัติหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีพัสดุ                                                                      ผู้รับรอง   


