
ประจ ำเดือน ตุลำคม 2562

วันท่ีลงนำม เลขท่ีสัญญำ ช่ือผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำยช่ือผู้เสนอรำคำ โครงกำร/รำยกำร รำคำท่ีเสนอ วงเงินท่ีท ำสัญญำ
เหตุผลท่ีได้รับกำร

คัดเลือก

วิธีกำรจัดซ้ือ

จัดจ้ำง

1/10/2562 CNTR-0019/63-12 หจก. เล่ียมทองบริการ จัดซ้ือน ้ามันเช้ือเพลิงส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง 

หมายเลขทะเบียน กง 1377  ต้ังแต่วันท่ี 1 

ตุลาคม 2562  30 กันยายน 2563

               64,911.28 64,911.28 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

1/10/2562 CNTR-0020/63-12 หจก. เล่ียมทองบริการ จัดซ้ือน ้ามันเช้ือเพลิงส าหรับรถขยะ หมายเลขทะเบียน 

828834 , รถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 830191 , 

รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขกฉ 534 , เคร่ืองตัด

หญ้า , เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ , เคร่ืองสูบน ้า ต้ังแต่วันท่ี 1 

ตุลาคม 2562  30 กันยายน 2563

               69,355.56 69,355.56 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

07/10/2562 CNTR-0001/63 ร้านจิรดา  แผนกุล 2.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ

ผู้สูงอายุ

                    200.00 200.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

08/10/2562 CNTR-0002/63 นางละเมียด  ปลอดภัย1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  6,300.00 6,300.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

08/10/2562 CNTR-0003/63 นางสาวนพวรรณ  จินดากุล รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  9,450.00 9,450.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

08/10/2562 CNTR-0004/63 นายชลัมพล  อ ่ากุล รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  7,350.00 7,350.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

08/10/2562 CNTR-0005/63 นางศศินุช  ช่ังกุล รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  6,300.00 6,300.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

08/10/2562 CNTR-0006/63 นางสาวภัทรภรณ์  เจนวีระ

นนท์

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  6,300.00 6,300.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

08/10/2562 CNTR-0007/63 นางสาวแสวง   นพมาฒ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  6,300.00 6,300.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

08/10/2562 CNTR-0008/63 นางสาวอมราพร  มาลาพงษ์ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  6,300.00 6,300.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

08/10/2562 CNTR-0009/63 นางสาวกาญจนา  รุ่งเรืองศรี รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  6,300.00 6,300.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2563

ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งสมอ อ ำเภอพนมทวน จังหวัดกำญจนบุรี



ประจ ำเดือน ตุลำคม 2562

วันท่ีลงนำม เลขท่ีสัญญำ ช่ือผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำยช่ือผู้เสนอรำคำ โครงกำร/รำยกำร รำคำท่ีเสนอ วงเงินท่ีท ำสัญญำ
เหตุผลท่ีได้รับกำร

คัดเลือก

วิธีกำรจัดซ้ือ

จัดจ้ำง

08/10/2562 CNTR-0010/63 นางสาวสายฝน  อ่อนกร รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  6,300.00 6,300.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

08/10/2562 CNTR-0011/63 นายภากรณ์  พรหมมา รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  9,300.00 9,300.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

08/10/2562 CNTR-0012/63 นายอดิศักด์ิ  น้อยพิทักษ์ 1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  9,300.00 9,300.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

08/10/2562 CNTR-0013/63 นายทรงพล  อ่อนละออ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  9,300.00 9,300.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

08/10/2562 CNTR-0014/63 นายพรเทพ  ผิวทอง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  8,820.00 8,820.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

08/10/2562 CNTR-0015/63 นายปราการ  พรหมมา 2 2.โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน                  8,820.00 8,820.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

08/10/2562 CNTR-0016/63 นายปรีชา  จันทร รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  3,400.00 3,400.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

08/10/2562 CNTR-0017/63 นางสาวหนูเล็ก  เสน่ห์หา จัดซ้ือวารสารหนังสือพิมพ์ ประจ าเดือน ตุลาคม 

2562 จ านวน 124 ฉบับๆละ 10 บาท

                 1,240.00 1,240.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

15/10/2562 CNTR-0024/63 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก๊อปป้ี

เซ็นเตอร์เซอร์วิส เทรดด้ิง

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                43,200.00 43,200.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

15/10/2562 3/2563(CNTR-

0022/63)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพย์กิม

เล้ียง

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเหมืองพระ หมู่ท่ี 

1 บ้านหนองตาหม่ืน ต าบลทุ่งสมอ อ าเภอพนม

ทวน จังหวัดกาญจนบุรี

               72,000.00 72,000.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

15/10/2562 2/2563(CNTR-

0021/63)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพย์กิม

เล้ียง

โครงการวางท่อระบายน ้าพร้อมบ่อพักน ้า คสล . 

สายบ้านนางบุญส่ง คุ้มกัน หมู่ท่ี 1 บ้านหนองตา

หม่ืน ต าบลทุ่งสมอ อ าเภอพนมทวน จังหวัด

กาญจนบุรี

               67,000.00 67,000.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

15/10/2562 1/2563(CNTR-

0023/63)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพย์กิม

เล้ียง

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกทางเข้าท่ีพัก

ขยะ อบต.ทุ่งสมอ หมู่ท่ี 1 บ้านหนองตาหม่ืน 

ต าบลทุ่งสมอ อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

              340,000.00 340,000.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

16/10/2562 CNTR-0025/63 นางวิภา  สิทธิสร 1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  5,400.00 5,400.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง



ประจ ำเดือน ตุลำคม 2562

วันท่ีลงนำม เลขท่ีสัญญำ ช่ือผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำยช่ือผู้เสนอรำคำ โครงกำร/รำยกำร รำคำท่ีเสนอ วงเงินท่ีท ำสัญญำ
เหตุผลท่ีได้รับกำร

คัดเลือก

วิธีกำรจัดซ้ือ

จัดจ้ำง

21/10/2562 CNTR-0026/63 ร้านจิรดา  แผนกุล 2.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ

ผู้สูงอายุ

                    200.00 200.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

22/10/2562 CNTR-0027/63 นางสาวสุพร  มาลาพงษ์ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  1,000.00 1,000.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

            774,346.84              774,346.84

ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 2562

วันท่ีลงนำม เลขท่ีสัญญำ ช่ือผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำยช่ือผู้เสนอรำคำ โครงกำร/รำยกำร รำคำท่ีเสนอ วงเงินท่ีท ำสัญญำ
เหตุผลท่ีได้รับกำร

คัดเลือก

วิธีกำรจัดซ้ือ

จัดจ้ำง

01/11/2562 CNTR-0028/63 นางละเมียด  ปลอดภัย1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  6,300.00 6,300.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

01/11/2562 CNTR-0029/63 นางสาวนพวรรณ  จินดากุล1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  9,450.00 9,450.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

01/11/2562 CNTR-0030/63 นายชลัมพล  อ ่ากุล รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  7,350.00 7,350.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

01/11/2562 CNTR-0031/63 นางศศินุช  ช่ังกุล รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  6,300.00 6,300.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

01/11/2562 CNTR-0032/63 นางสาวภัทรภรณ์  เจนวีระ

นนท์

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  6,300.00 6,300.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

29/11/2562 CNTR-0033/63-1 นางสาวแสวง   นพมาฒ  1 จ้างเหมาปฏิบัติงานท าความสะอาด งานท่ัวไป

และปฏิบัติงานท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมายของ 

อบต.ทุ่งสมอ โดยปฏิบัติงาน ประจ าเดือน 

พฤศจิกายน 2562

                 5,400.00 5,400.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

01/11/2562 CNTR-0034/63 นางสาวอมราพร  มาลาพงษ์ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  6,300.00 6,300.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

29/11/2562 CNTR-0035/63-1 นางสาวกาญจนา  รุ่งเรืองศรี จ้างเหมาปฏิบัติงานท าความสะอาด งานท่ัวไป

และปฏิบัติงานท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมายของ 

อบต.ทุ่งสมอ โดยปฏิบัติงาน ประจ าเดือน 

พฤศจิกายน 2562

                 6,000.00 6,000.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

01/11/2562 CNTR-0036/63 นางสาวสายฝน  อ่อนกร รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  6,300.00 6,300.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

รวมประจ ำเดือนตุลำคม 2562



ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 2562

วันท่ีลงนำม เลขท่ีสัญญำ ช่ือผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำยช่ือผู้เสนอรำคำ โครงกำร/รำยกำร รำคำท่ีเสนอ วงเงินท่ีท ำสัญญำ
เหตุผลท่ีได้รับกำร

คัดเลือก

วิธีกำรจัดซ้ือ

จัดจ้ำง

01/11/2562 CNTR-0037/63 นายภากรณ์  พรหมมา รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  9,000.00 9,000.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

01/11/2562 CNTR-0038/63 นายอดิศักด์ิ  น้อยพิทักษ์ 1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  9,000.00 9,000.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

01/11/2562 CNTR-0039/63 นายทรงพล  อ่อนละออ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  9,000.00 9,000.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

01/11/2562 CNTR-0040/63 นายปราการ  พรหมมา 2 2.โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน                  8,820.00 8,820.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

01/11/2562 CNTR-0041/63 นายปรีชา  จันทร รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  3,200.00 3,200.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

01/11/2562 CNTR-0042/63 นางสาวหนูเล็ก  เสน่ห์หา จัดซ้ือวารสารหนังสือพิมพ์ ประจ าเดือน 

พฤศจิกายน 2562 จ านวน 120 ฉบับๆละ 10 บาท

                 1,200.00 1,200.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

08/11/2562 CNTR-0043/63 นายพีระชัย   บัวซ้อน 1 6.โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง                  4,000.00 4,000.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

08/11/2562 CNTR-0044/63 ฅนเขียนป้าย 6.โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง                     500.00 500.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

08/11/2562 CNTR-0045/63 นายธีรยุทธ  เสมค า 1.โครงการป้องกันไข้เลือดออก                  4,000.00 4,000.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

08/11/2562 CNTR-0046/63 ร้านจิรดา  แผนกุล 2.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ

ผู้สูงอายุ

                    200.00 200.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

11/11/2562 CNTR-0047/63 หจก. เล่ียมทองบริการ 1.โครงการป้องกันไข้เลือดออก                  3,858.75 3,858.75 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

12/11/2562 621114109210(CNT

R-0048/63)

นายบก  แช่มช้อย 1 6.โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง                25,000.00 25,000.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

14/11/2562 621122006936(CNT

R-0051/63)

นายก าพร้า   มีเท โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า ตัวยู คสล.บริเวณบ้านนางสไบ 

วันธุมา หม่ท่ี 2 บ้านตรอกสะเดา ต าบลทุ่งสมอ อ าเภอพนมทวน

 จังหวัดกาญจนบุรี

               82,000.00 82,000.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

22/11/2562 621114280112(CNT

R-0052/63)

อเนกแพรพรรณ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  6,000.00 6,000.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง



ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 2562

วันท่ีลงนำม เลขท่ีสัญญำ ช่ือผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำยช่ือผู้เสนอรำคำ โครงกำร/รำยกำร รำคำท่ีเสนอ วงเงินท่ีท ำสัญญำ
เหตุผลท่ีได้รับกำร

คัดเลือก

วิธีกำรจัดซ้ือ

จัดจ้ำง

22/11/2562 621114280539(CNT

R-0053/63)

นายพีระชัย   บัวซ้อน 1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  8,400.00 8,400.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

29/11/2562 621114325283(CNT

R-0056/63)

นายบก  แช่มช้อย 1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                10,800.00 10,800.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

29/11/2562 621114326682(CNT

R-0055/63)

อู่สายชล                10,890.00 10,890.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

18/11/2562 CNTR-0049/63 นางวิภา  สิทธิสร 1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  5,400.00 5,400.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

21/11/2562 CNTR-0050/63 ฅนเขียนป้าย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  1,500.00 1,500.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

25/11/2562 CNTR-0054/63 ร้านจิรดา  แผนกุล 2.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ

ผู้สูงอายุ

                    200.00 200.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

            262,668.75              262,668.75

ประจ ำเดือน ธันวำคม 2562

วันท่ีลงนำม เลขท่ีสัญญำ ช่ือผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำยช่ือผู้เสนอรำคำ โครงกำร/รำยกำร รำคำท่ีเสนอ วงเงินท่ีท ำสัญญำ
เหตุผลท่ีได้รับกำร

คัดเลือก

วิธีกำรจัดซ้ือ

จัดจ้ำง

02/12/2562 CNTR-0057/63 นางละเมียด  ปลอดภัย1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  5,400.00 5,400.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

02/12/2562 CNTR-0058/63 นางสาวนพวรรณ  จินดากุล1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  8,100.00 8,100.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

02/12/2562 CNTR-0059/63 นายชลัมพล  อ ่ากุล รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  6,300.00 6,300.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

02/12/2562 CNTR-0060/63 นางศศินุช  ช่ังกุล รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  5,400.00 5,400.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

02/12/2562 CNTR-0061/63 นางสาวภัทรภรณ์  เจนวีระ

นนท์

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  5,400.00 5,400.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

02/12/2562 CNTR-0062/63 นางสาวแสวง   นพมาฒ  1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  5,400.00 5,400.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

02/12/2562 CNTR-0063/63 นางสาวอมราพร  มาลาพงษ์ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  5,400.00 5,400.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

รวมประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2562



ประจ ำเดือน ธันวำคม 2562

วันท่ีลงนำม เลขท่ีสัญญำ ช่ือผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำยช่ือผู้เสนอรำคำ โครงกำร/รำยกำร รำคำท่ีเสนอ วงเงินท่ีท ำสัญญำ
เหตุผลท่ีได้รับกำร

คัดเลือก

วิธีกำรจัดซ้ือ

จัดจ้ำง

02/12/2562 CNTR-0064/63 นางสาวสายฝน  อ่อนกร รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  5,400.00 5,400.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

02/12/2562 CNTR-0065/63 นางสาวกาญจนา  รุ่งเรืองศรี รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  5,400.00 5,400.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

02/12/2562 CNTR-0066/63 นายภากรณ์  พรหมมา รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  9,300.00 9,300.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

02/12/2562 CNTR-0067/63 นายอดิศักด์ิ  น้อยพิทักษ์ 1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  9,300.00 9,300.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

02/12/2562 CNTR-0068/63 นายทรงพล  อ่อนละออ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  9,300.00 9,300.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

02/12/2562 CNTR-0069/63 นางสาววรรณศิกา  พรหมมา รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  7,560.00 7,560.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

02/12/2562 CNTR-0070/63 นายปราการ  พรหมมา 2 2.โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน                  7,560.00 7,560.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

02/12/2562 CNTR-0071/63 นางสาวหนูเล็ก  เสน่ห์หา จัดซ้ือวารสารหนังสือพิมพ์ ประจ าเดือน ธันวาคม

 2562 จ านวน 124 ฉบับๆละ 10 บาท

                 1,240.00 1,240.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

02/12/2562 6/63(CNTR-0073/63) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพย์กิม

เล้ียง

โครงการขยายถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน ้า บริเวณ

สามแยกหน้าบ้านนางทองเพียร วันทุมา หมู่ท่ี 2 บ้าน

ตรอกสะเดา ต าบลทุ่งสมอ อ าเภอพนมทวน จังหวัด

กาญจนบุรี

               81,800.00 81,800.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

02/12/2562 7/63(CNTR-0074/63) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพย์กิม

เล้ียง

โครงการขยายถนน คสล.สายทุ่งสมอ-ถึงดอนเจดีย์ ช่วง

ข้างวัดทุงสมอ หมู่ท่ี 2 บ้านตรอกสะเดา ต าบลทุ่งสมอ 

อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

              133,000.00 133,000.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

02/12/2562 8/63(CNTR-0075/63) นายชยุตวัฒน์  อรุณวิธนัชญ์ โครงการก่อสร้างร้ัวรอบท่ีพักขยะชุมชน อบต.ทุ่งสมอ หมู่

ท่ี 1 บ้านหนองตาหม่ืน ต าบลทุ่งสมอ อ าเภอพนมทวน 

จังหวัดกาญจนบุรี

              302,000.00 302,000.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

02/12/2562 5/63(CNTR-0072/63) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพย์กิม

เล้ียง

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน ้าและ

บ่อพักน ้า คสล.บ้านนางมาลัย อ้นสอาด-นางอ้ืด พรหมมา

 หมู่ท่ี 1 บ้านหนองตาหม่ืน ต าบลทุ่งสมอ อ าเภอพนมทวน

 จังหวัดกาญจนบุรี

               51,800.00 51,800.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง



ประจ ำเดือน ธันวำคม 2562

วันท่ีลงนำม เลขท่ีสัญญำ ช่ือผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำยช่ือผู้เสนอรำคำ โครงกำร/รำยกำร รำคำท่ีเสนอ วงเงินท่ีท ำสัญญำ
เหตุผลท่ีได้รับกำร

คัดเลือก

วิธีกำรจัดซ้ือ

จัดจ้ำง

04/12/2562 15/2563(CNTR-

0077/63)

บ้านคอมพิวเตอร์และบริการ                  5,500.00 5,500.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

03/12/2562 CNTR-0076/63 ชโลมการช่าง จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลข

ทะเบียน ขกฉ 534 จ านวน 6 ราการ

                 4,030.00 4,030.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

06/12/2562 CNTR-0078/63 สกลกาญจน์ ออโต้เซอร์วิส จัดซ้ือหม้อแบตเตอร่ี FB N120 จ านวน 1 ลูก                  4,800.00 4,800.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

06/12/2562 CNTR-0079/63 ร้านจิรดา  แผนกุล 2.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ

ผู้สูงอายุ

                    200.00 200.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

06/12/2562 CNTR-0080/63 เค แอนด์ พี ดีไซด์ 2.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ

ผู้สูงอายุ

                 5,000.00 5,000.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

17/12/2562 CNTR-0082/63 นางวิภา  สิทธิสร 1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  5,400.00 5,400.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

19/12/2562 CNTR-0083/63 ร้านประยูรมอเตอร์ 1 1.ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินระบบประปา                  1,880.00 1,880.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

19/12/2562 CNTR-0084/63 ฅนเขียนป้าย 2.โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์การเรียนรู้สู่

เด็กปฐมวัย

                    500.00 500.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

17/12/2562 16/2563(CNTR-

0081/63)

บ้านคอมพิวเตอร์และบริการ 1.เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1, 2.

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2, 3.

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก, 4.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1

 KVA จ านวน 2 ตัว, 5.อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ

อเนกประสงค์ จ านวน 5 เคร่ือง

               89,100.00 89,100.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

25/12/2562 21/2563(CNTR-

0085/63)

นางบัวคล่ี  จงศุภวิศาลกิจ 1 2.โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์การเรียนรู้สู่

เด็กปฐมวัย

               14,000.00 14,000.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

25/12/2562 CNTR-0086/63 อเนกแพรพรรณ จัดซ้ือพานดอกไม้ประดิษฐ์โทนสีเหลือง จ านวน 6

 พาน และพานกรวยดอกไม้สด จ านวน 1 พาน

                 3,500.00 3,500.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

25/12/2562 CNTR-0087/63 หจก.วันชัยการไฟฟ้า 2530 จัดซ้ือสายส่งสัญญาณ จ านวน 200 เมตร                  5,000.00 5,000.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

25/12/2562 CNTR-0088/63 หจก.วันชัยการไฟฟ้า 2530 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 1 รายการ                  3,816.00 3,816.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง



ประจ ำเดือน ธันวำคม 2562

วันท่ีลงนำม เลขท่ีสัญญำ ช่ือผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำยช่ือผู้เสนอรำคำ โครงกำร/รำยกำร รำคำท่ีเสนอ วงเงินท่ีท ำสัญญำ
เหตุผลท่ีได้รับกำร

คัดเลือก

วิธีกำรจัดซ้ือ

จัดจ้ำง

25/12/2562 CNTR-0089/63 ฅนเขียนป้าย 1.โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน                     500.00 500.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

25/12/2562 CNTR-0090/63 นายธีรยุทธ  เสมค า 1.โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน                  2,100.00 2,100.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

25/12/2562 CNTR-0091/63 นางสาวละออ  ลัดดากุล 1 1.โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน                  4,830.00 4,830.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

            815,216.00              815,216.00

ประจ ำเดือน มกรำคม 2563

วันท่ีลงนำม เลขท่ีสัญญำ ช่ือผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำยช่ือผู้เสนอรำคำ โครงกำร/รำยกำร รำคำท่ีเสนอ วงเงินท่ีท ำสัญญำ
เหตุผลท่ีได้รับกำร

คัดเลือก

วิธีกำรจัดซ้ือ

จัดจ้ำง

02/01/2563 CNTR-0092/63 ฅนเขียนป้าย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  4,650.00 4,650.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

02/01/2563 CNTR-0093/63 บริษัท  อีซูซุกาญจนบุรี  

จ ากัด

จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 

828834 กจ
                 3,188.60 3,188.60 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

02/01/2563 CNTR-0094/63 นางละเมียด  ปลอดภัย1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  7,040.00 7,040.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

02/01/2563 CNTR-0095/63 นางสาวนพวรรณ  จินดากุล1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  9,900.00 9,900.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

02/01/2563 CNTR-0096/63 นายชลัมพล  อ ่ากุล รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  7,700.00 7,700.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

02/01/2563 CNTR-0097/63 นางศศินุช  ช่ังกุล รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  7,040.00 7,040.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

02/01/2563 CNTR-0098/63 นางสาวภัทรภรณ์  เจนวีระ

นนท์

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  7,040.00 7,040.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

02/01/2563 CNTR-0099/63 นางสาวแสวง   นพมาฒ  1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  7,040.00 7,040.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

02/01/2563 CNTR-0100/63 นางสาวอมราพร  มาลาพงษ์ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  7,040.00 7,040.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

02/01/2563 CNTR-0101/63 นางสาวสายฝน  อ่อนกร รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  7,040.00 7,040.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

รวมประจ ำเดือนธันวำคม 2562



ประจ ำเดือน มกรำคม 2563

วันท่ีลงนำม เลขท่ีสัญญำ ช่ือผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำยช่ือผู้เสนอรำคำ โครงกำร/รำยกำร รำคำท่ีเสนอ วงเงินท่ีท ำสัญญำ
เหตุผลท่ีได้รับกำร

คัดเลือก

วิธีกำรจัดซ้ือ

จัดจ้ำง

02/01/2563 CNTR-0102/63 นางสาวกาญจนา  รุ่งเรืองศรี รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  7,040.00 7,040.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

02/01/2563 CNTR-0103/63 นายภากรณ์  พรหมมา รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  9,920.00 9,920.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

02/01/2563 CNTR-0104/63 นายอดิศักด์ิ  น้อยพิทักษ์ 1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  9,920.00 9,920.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

02/01/2563 CNTR-0105/63 นายทรงพล  อ่อนละออ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  9,920.00 9,920.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

02/01/2563 CNTR-0106/63 นางสาววรรณศิกา  พรหมมา รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  9,240.00 9,240.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

02/01/2563 CNTR-0107/63 นายปราการ  พรหมมา 2 2.โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน                  9,240.00 9,240.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

02/01/2563 CNTR-0108/63 นางสาวหนูเล็ก  เสน่ห์หา จัดซ้ือวารสารหนังสือพิมพ์ ประจ าเดือน มกราคม 2563 

จ านวน 124 ฉบับๆละ 10 บาท
                 1,240.00 1,240.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

07/01/2563 9/2563(CNTR-

0109/63)

นายก าพร้า   มีเท โครงการขยายถนนบริเวณสามแยกหน้าบ้านนางนลินสิรี 

รวมสุข หมู่ท่ี 2 บ้านตรอกสะเดา ต าบลทุ่งสมอ อ าเภอ

พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

               24,147.00 24,147.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

15/01/2563 CNTR-0110/63 ปาทาน อิงค์เจ็ท จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 

416500010 จ านวน 1 รายการ
                 1,200.00 1,200.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

15/01/2563 CNTR-0111/63 ปาทาน อิงค์เจ็ท จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 

416550019 จ านวน 1 รายการ
                    500.00 500.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

15/01/2563 CNTR-0112/63 ปาทาน อิงค์เจ็ท จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ                  3,580.00 3,580.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

29/2563(CNTR-

0113/63)

ปาทาน อิงค์เจ็ท                  9,540.00 9,540.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

17/01/2563 CNTR-0114/63 นางวิภา  สิทธิสร 1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  5,400.00 5,400.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

20/01/2563 CNTR-0115/63 นายธีรยุทธ  เสมค า 1.โครงการป้องกันไข้เลือดออก                  4,000.00 4,000.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

23/01/2563 CNTR-0117/63 หจก. เล่ียมทองบริการ 1.โครงการป้องกันไข้เลือดออก                  4,032.00 4,032.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง



ประจ ำเดือน มกรำคม 2563

วันท่ีลงนำม เลขท่ีสัญญำ ช่ือผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำยช่ือผู้เสนอรำคำ โครงกำร/รำยกำร รำคำท่ีเสนอ วงเงินท่ีท ำสัญญำ
เหตุผลท่ีได้รับกำร

คัดเลือก

วิธีกำรจัดซ้ือ

จัดจ้ำง

22/01/2563 10/2563(CNTR-

0116/63)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพย์กิม

เล้ียง

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายนานางสาวนกแก้ว

 พรมมา -นานางชุติมา จิตน่วม หมู่ท่ี 4 บ้านดอน

ปรก ต าบลทุ่งสมอ อ าเภอพนมทวน จังหวัด

กาญจนบุรี

               82,000.00 82,000.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

27/01/2563 12/2563(CNTR-

0119/63)

นางสรินทร์ญา ไพสี โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อม

ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อกวนอู 

หมู่ท่ี 3 บ้านทุ่งสมอ อ าเภอพนมทวน จังหวัด

กาญจนบุรี

              118,700.00 118,700.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

27/01/2563 11/2563(CNTR-

0118/63)

นายทรงกลด ทองสุกใส โครงการปรับปรุงรางระบายน ้าตัวยูบริเวณบ้าน

นายสเน่ห์ เกิดก าธร หมู่ท่ี 1 ต าบลทุ่งสมอ 

อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

              288,000.00 288,000.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

28/01/2563 13/2562(CNTR-

0153/63)

นางสาววันวิสา นิยมพลอย โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายนาข้าวหว่าน หมู่ท่ี

 3 บ้านทุ่งสมอ ต าบลทุ่งสมอ อ าเภอพนมทวน 

จังหวัดกาญจนบุรี

              402,000.00 402,000.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

27/01/2563 CNTR-0120/63 ร้านจิรดา  แผนกุล 2.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ

ผู้สูงอายุ

                    200.00 200.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

28/01/2563 CNTR-0121/63 ชโลมการช่าง จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลข

ทะเบียน ขกฉ 534

                 1,240.00 1,240.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

         1,068,737.60            1,068,737.60

ประจ ำเดือน กุมภำพันธ์ 2563

วันท่ีลงนำม เลขท่ีสัญญำ ช่ือผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำยช่ือผู้เสนอรำคำ โครงกำร/รำยกำร รำคำท่ีเสนอ วงเงินท่ีท ำสัญญำ
เหตุผลท่ีได้รับกำร

คัดเลือก

วิธีกำรจัดซ้ือ

จัดจ้ำง

03/02/2563 CNTR-0123/63 นางละเมียด  ปลอดภัย1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  6,080.00 6,080.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

03/02/2563 CNTR-0124/63 นางสาวนพวรรณ  จินดากุล1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  8,550.00 8,550.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

03/02/2563 CNTR-0125/63 นายชลัมพล  อ ่ากุล รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  6,650.00 6,650.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

03/02/2563 CNTR-0126/63 นางศศินุช  ช่ังกุล รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  6,080.00 6,080.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

รวมประจ ำเดือนมกรำคม 2563



ประจ ำเดือน กุมภำพันธ์ 2563

วันท่ีลงนำม เลขท่ีสัญญำ ช่ือผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำยช่ือผู้เสนอรำคำ โครงกำร/รำยกำร รำคำท่ีเสนอ วงเงินท่ีท ำสัญญำ
เหตุผลท่ีได้รับกำร

คัดเลือก

วิธีกำรจัดซ้ือ

จัดจ้ำง

03/02/2563 CNTR-0127/63 นางสาวภัทรภรณ์  เจนวีระ

นนท์

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  6,080.00 6,080.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

03/02/2563 CNTR-0128/63 นางสาวแสวง   นพมาฒ  1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  6,080.00 6,080.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

03/02/2563 CNTR-0129/63 นางสาวอมราพร  มาลาพงษ์ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  6,080.00 6,080.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

03/02/2563 CNTR-0130/63 นางสาวสายฝน  อ่อนกร รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  6,080.00 6,080.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

03/02/2563 CNTR-0131/63 นางสาวกาญจนา  รุ่งเรืองศรี รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  6,080.00 6,080.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

03/02/2563 CNTR-0132/63 นายภากรณ์  พรหมมา รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  9,280.00 9,280.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

03/02/2563 CNTR-0133/63 นายอดิศักด์ิ  น้อยพิทักษ์ 1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  9,280.00 9,280.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

03/02/2563 CNTR-0134/63 นายทรงพล  อ่อนละออ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  9,280.00 9,280.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

03/02/2563 CNTR-0135/63 นางสาววรรณศิกา  พรหมมา รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  7,980.00 7,980.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

03/02/2563 CNTR-0136/63 นายพัชระ  นพมาฒ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  7,980.00 7,980.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

03/02/2563 CNTR-0137/63 นายปราการ  พรหมมา 2 2.โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน                  7,980.00 7,980.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

03/02/2563 CNTR-0138/63 นางสาวหนูเล็ก  เสน่ห์หา จัดซ้ือวารสารหนังสือพิมพ์ ประจ าเดือน 

กุมภาพันธ์ 2563 จ านวน 116 ฉบับๆละ 10 บาท

                 1,160.00 1,160.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

03/02/2563 630114377420(CNT

R-0122/63)

บริษัท เจ เอส มอเตอร์คาร์ 

จ ากัด 2

ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง                17,537.30 17,537.30 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

05/02/2563 15/2563(CNTR-

0141/63)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพย์กิม

เล้ียง

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายถนอม 

อ ่ากุล หมู่ท่ี 4 บ้านดอนปรก  ต าบลทุ่งสมอ 

อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

               26,000.00 26,000.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

05/02/2563 630114405069(CNT

R-0143/63)

นายบก  แช่มช้อย 1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                18,500.00 18,500.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง



ประจ ำเดือน กุมภำพันธ์ 2563

วันท่ีลงนำม เลขท่ีสัญญำ ช่ือผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำยช่ือผู้เสนอรำคำ โครงกำร/รำยกำร รำคำท่ีเสนอ วงเงินท่ีท ำสัญญำ
เหตุผลท่ีได้รับกำร

คัดเลือก

วิธีกำรจัดซ้ือ

จัดจ้ำง

05/02/2563 14/2563(CNTR-

0140/63)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพย์กิม

เล้ียง

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบาย

น ้าบ่อพักน ้า คสล.สายบ้าน นายธงชัย คชมล หมู่

ท่ี 4 บ้านดอนปรก ต าบลทุ่งสมอ อ าเภอพนมทวน

 จังหวัดกาญจนบุรี

               90,000.00 90,000.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

05/02/2563 16/2563(CNTR-

0142/63)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพย์กิม

เล้ียง

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบาย

น ้าบ่อพักน ้า คสล.สายบ้านนายก าพร้า พันธ์กุล-

บ้านนางเฟือง หอมเนียม หมู่ท่ี 4 บ้านดอนปรก 

ต าบลทุ่งสมอ อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

              206,000.00 206,000.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

18/02/2563 17/2563(CNTR-

0144/63)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพย์กิม

เล้ียง

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน ้าพร้อมบ่อพักน ้า

 คสล.ข้างบ้าน นายสมศักด์ิ ต้งจิตต์ หมู่ท่ี 3 บ้าน

ทุ่งสมอ อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

              130,000.00 130,000.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

19/02/2563 CNTR-0145/63 นางวิภา  สิทธิสร 1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  5,400.00 5,400.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

19/02/2563 CNTR-0146/63 หจก. อักษรภัณฑ์กาญจนบุรี จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน  6  รายการ                  1,132.00 1,132.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

19/02/2563 CNTR-0147/63 หจก. อักษรภัณฑ์กาญจนบุรี จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ                  4,735.00 4,735.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

19/02/2563 CNTR-0148/63 หจก. อักษรภัณฑ์กาญจนบุรี จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 รายการ                  2,250.00 2,250.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

19/02/2563 CNTR-0149/63 หจก. อักษรภัณฑ์กาญจนบุรี จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ                  1,090.00 1,090.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

19/02/2563 CNTR-0150/63 บริษัท เสาปูน ดอนเจดีย์ 

ก่อสร้าง จ ากัด

จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ                  3,204.00 3,204.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

19/02/2563 CNTR-0151/63 ร้านบ้านคอมพิวเตอร์และ

บริการ 1

จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 

รายการ

                    800.00 800.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

24/02/2563 31/2563(CNTR-

0152/63)

นางบัวคล่ี จงศุภวิศาลกิจ 3.โครงการผู้สูงอายุจิตแจ่มใส่ ร่างกายแข็งแรง                10,000.00 10,000.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

26/02/2563 036/2563(CNTR-

0154/63)

หจก. อักษรภัณฑ์กาญจนบุรี                10,670.00 10,670.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

            638,018.30              638,018.30รวมประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ 2563



ประจ ำเดือน มีนำคม 2563

วันท่ีลงนำม เลขท่ีสัญญำ ช่ือผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำยช่ือผู้เสนอรำคำ โครงกำร/รำยกำร รำคำท่ีเสนอ วงเงินท่ีท ำสัญญำ
เหตุผลท่ีได้รับกำร

คัดเลือก

วิธีกำรจัดซ้ือ

จัดจ้ำง

03/03/2563 CNTR-0155/63 นางละเมียด  ปลอดภัย1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  7,040.00 7,040.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

03/03/2563 CNTR-0156/63 นางสาวนพวรรณ  จินดากุล1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  9,900.00 9,900.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

03/03/2563 CNTR-0157/63 นายชลัมพล  อ ่ากุล รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  7,700.00 7,700.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

03/03/2563 CNTR-0158/63 นางศศินุช  ช่ังกุล รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  7,040.00 7,040.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

03/03/2563 CNTR-0159/63 นางสาวภัทรภรณ์  เจนวีระ

นนท์

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  7,040.00 7,040.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

03/03/2563 CNTR-0160/63 นางสาวแสวง   นพมาฒ  1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  7,040.00 7,040.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

03/03/2563 CNTR-0161/63 นางสาวอมราพร  มาลาพงษ์ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  7,040.00 7,040.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

03/03/2563 CNTR-0162/63 นางสาวสายฝน  อ่อนกร รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  7,040.00 7,040.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

01/04/2563 CNTR-0163/63-1 นางสาวกาญจนา  รุ่งเรืองศรี จ้างเหมาปฏิบัติงานท าความสะอาด งานท่ัวไป

และปฏิบัติงานท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมายของ 

อบต.ทุ่งสมอ โดยปฏิบัติงาน ประจ าเดือน มีนาคม

 2563 

                 6,080.00 6,080.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

03/03/2563 CNTR-0164/63 นายภากรณ์  พรหมมา รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  9,920.00 9,920.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

03/03/2563 CNTR-0165/63 นายอดิศักด์ิ  น้อยพิทักษ์ 1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  9,920.00 9,920.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

03/03/2563 CNTR-0166/63 นายทรงพล  อ่อนละออ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  9,920.00 9,920.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

03/03/2563 CNTR-0167/63 นางสาววรรณศิกา  พรหมมา รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  9,240.00 9,240.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

03/03/2563 CNTR-0168/63 นายพัชระ  นพมาฒ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  9,240.00 9,240.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง



ประจ ำเดือน มีนำคม 2563

วันท่ีลงนำม เลขท่ีสัญญำ ช่ือผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำยช่ือผู้เสนอรำคำ โครงกำร/รำยกำร รำคำท่ีเสนอ วงเงินท่ีท ำสัญญำ
เหตุผลท่ีได้รับกำร

คัดเลือก

วิธีกำรจัดซ้ือ

จัดจ้ำง

03/03/2563 CNTR-0169/63 นายปราการ  พรหมมา 2 2.โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน                  9,240.00 9,240.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

03/03/2563 CNTR-0170/63 นางสาวหนูเล็ก  เสน่ห์หา จัดซ้ือวารสารหนังสือพิมพ์ ประจ าเดือน มีนาคม 

2563 จ านวน 124 ฉบับๆละ 10 บาท

                 1,240.00 1,240.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

42/2563(CNTR-

0171/63)

หจก. อักษรภัณฑ์กาญจนบุรี                10,306.00 10,306.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

04/03/2563 CNTR-0172/63 นางวิภา  สิทธิสร 1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  5,400.00 5,400.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

04/03/2563 CNTR-0173/63 อู่สายชล รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  3,000.00 3,000.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

04/03/2563 CNTR-0174/63 อู่สายชล จ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะ หมายเลขทะเบียน 828834 มี

รายละเอียดซ่อมดังน้ี

1. ตัดเปล่ียนหัวสายไฮโดลิค จ านวน 6 หัว

2. ประกับรัดแป๋บ จ านวน 2 ตัว

3. น ้ามันไฮโดลิค จ านวน 1 แกลลอน

                 1,410.00 1,410.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

05/03/2563 CNTR-0175/63 หจก.วันชัยการไฟฟ้า 2530 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ มีรายการดังน้ี

1. ไขควงลองไฟ แชมเป้ียน จ านวน 1 อัน

2. ไขควงเช็คไฟสลับด้ามใหญ่ จ านวน 1 อัน

3. ไขควงวัดไฟดิจิตอล จ านวน 1 อัน

4. แค้มมิเตอร์ เคียวริสึ จ านวน 1 ตัว

                 2,197.00 2,197.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

09/03/2563 CNTR-0176/63 ร้านจิรดา  แผนกุล 2.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ

ผู้สูงอายุ

                    200.00 200.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

11/03/2563 CNTR-0178/63 นางบังอร  วาปีโส 2.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค

พิษสุนัขบ้า

                 2,400.00 2,400.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

44/2563(CNTR-

0177/63)

หจก.วันชัยการไฟฟ้า 2530                  5,197.60 5,197.60 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

12/03/2563 CNTR-0180/63 ฅนเขียนป้าย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                     500.00 500.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

12/03/2563 43/2563(CNTR-

0179/63)

ร้านบ้านคอมพิวเตอร์และ

บริการ 1

หมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์                  5,100.00 5,100.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง



ประจ ำเดือน มีนำคม 2563

วันท่ีลงนำม เลขท่ีสัญญำ ช่ือผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำยช่ือผู้เสนอรำคำ โครงกำร/รำยกำร รำคำท่ีเสนอ วงเงินท่ีท ำสัญญำ
เหตุผลท่ีได้รับกำร

คัดเลือก

วิธีกำรจัดซ้ือ

จัดจ้ำง

17/03/2563 45/2563(CNTR-

0181/63)

ร้านแตงกวาเคร่ืองเขียน                12,177.00 12,177.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

18/03/2563 CNTR-0182/63 หจก.เอช เอช แอล กรุ๊ป 

2515.

จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้าแบบเดินตาม 

หมายเลขครุภัณฑ์ 442550002 มีรายการซ่อมดังน้ี

1. ไส้กรองอากาศ   จ านวน 1 ชุด

2. คันเร่ง               จ านวน 1 ชุด

3. สายคันเร่ง          จ านวน 1 เส้น

4. หัวเทียน             จ านวน 1 หัว    

5. น ้ามันเคร่ือง        จ านวน 1 กป.

6. ค่าแรง

                 1,590.00 1,590.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

18/03/2563 CNTR-0183/63 ร้านทรัพย์ทวีเคร่ืองเย็น จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ หมายเลข

ครุภัณฑ์ 420580010 มีรายการซ่อมดังน้ี

1. ล้างเคร่ืองปรับอากาศ    จ านวน 1 ตัว

2. เปล่ียนแม็กเนติก          จ านวน 1 ตัว

3. เปล่ียนรันน่ิง                จ านวน 1 ตัว

                 4,400.00 4,400.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

18/03/2563 CNTR-0184/63 ฅนเขียนป้าย 2.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค

พิษสุนัขบ้า

                    500.00 500.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง



18/03/2563 CNTR-0185/63 ร้านทรัพย์ทวีเคร่ืองเย็น จ้างเหมาล้างเคร่ืองปรับอากาศ มีรายการดังน้ี

1. ล้างเคร่ืองปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 

420610012  จ านวน 1 ตัว

2. ล้างเคร่ืองปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 

420550009  จ านวน 1 ตัว 

3. ล้างเคร่ืองปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 

420540008  จ านวน 1 ตัว

4. ล้างเคร่ืองปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 

420490007  จ านวน 1 ตัว

5. ล้างเคร่ืองปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 

420460006  จ านวน 1 ตัว

6. ล้างเคร่ืองปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 

420460004  จ านวน 1 ตัว

                 4,800.00 4,800.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

18/03/2563 CNTR-0186/63 ร้านทรัพย์ทวีเคร่ืองเย็น จ้างเหมาล้างเคร่ืองปรับอากาศ  หมายเลข

ครุภัณฑ์ 420590011  จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน 

800.บาท

                    800.00 800.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

72/2563(CNTR-

0188/63)

นายชาคริส  อินทรักษ์ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  6,400.00 6,400.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

46/2563(CNTR-

0189/63)

หจก.เอช เอช แอล กรุ๊ป 

2515.

1.เคร่ืองตัดแต่งก่ิงไม้ STIHL MS 180                11,000.00 11,000.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

23/03/2563 CNTR-0190/63 นายธีรยุทธ  เสมค า 1.โครงการป้องกันไข้เลือดออก                  4,000.00 4,000.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

48/2563(CNTR-

0191/63)

ปาทาน อิงค์เจ็ท                  7,160.00 7,160.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

25/03/2563 CNTR-0192/63 ฅนเขียนป้าย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                     500.00 500.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

26/03/2563 CNTR-0193/63 หจก. เล่ียมทองบริการ 1.โครงการป้องกันไข้เลือดออก                  3,144.50 3,144.50 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

49/2563(CNTR-

0194/63)

ร้าน เค เอส เอ็ม                20,200.00 20,200.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

            237,022.10              237,022.10รวมประจ ำเดือน มีนำคม 2563



ประจ ำเดือน เมษำยน 2563

วันท่ีลงนำม เลขท่ีสัญญำ ช่ือผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำยช่ือผู้เสนอรำคำ โครงกำร/รำยกำร รำคำท่ีเสนอ วงเงินท่ีท ำสัญญำ
เหตุผลท่ีได้รับกำร

คัดเลือก

วิธีกำรจัดซ้ือ

จัดจ้ำง

01/04/2563 CNTR-0195/63 นางละเมียด  ปลอดภัย1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  6,720.00 6,720.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

01/04/2563 CNTR-0196/63 นางสาวนพวรรณ  จินดากุล1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  9,450.00 9,450.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

01/04/2563 CNTR-0197/63 นายชลัมพล  อ ่ากุล รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  7,350.00 7,350.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

30/04/2563 CNTR-0198/63-1 นางศศินุช  ช่ังกุล จ้างเหมาปฏิบัติงานพ่ีเล้ียงเด็ก งานท่ัวไปของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและปฏิบัติงานท่ี

ผู้บังคับบัญชามอบหมายของ อบต.ทุ่งสมอ โดย

ปฏิบัติงาน ประจ าเดือน  เมษายน  2563  จ้าง

เหมาเป็นรายวัน ๆ ละ 320.บาท จ านวน 21 วัน 

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 6,720. บาท

                 6,400.00 6,400.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

01/04/2563 CNTR-0199/63 นางสาวภัทรภรณ์  เจนวีระ

นนท์

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  6,720.00 6,720.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

01/04/2563 CNTR-0200/63 นางสาวแสวง   นพมาฒ  1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  6,720.00 6,720.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

01/04/2563 CNTR-0201/63 นางสาวอมราพร  มาลาพงษ์ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  6,720.00 6,720.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

30/04/2563 CNTR-0202/63-1 นางสาวสายฝน  อ่อนกร จ้างเหมาปฏิบัติงานท าความสะอาด งานท่ัวไป

และปฏิบัติงานท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมายของ 

อบต.ทุ่งสมอ โดยปฏิบัติงาน ประจ าเดือน 

เมษายน 2563 โดยจ้างเหมาเป็นรายวัน ๆ ละ 

320. บาท จ านวน 21 วัน รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 

6,720. บาท

                 6,400.00 6,400.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง



ประจ ำเดือน เมษำยน 2563

วันท่ีลงนำม เลขท่ีสัญญำ ช่ือผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำยช่ือผู้เสนอรำคำ โครงกำร/รำยกำร รำคำท่ีเสนอ วงเงินท่ีท ำสัญญำ
เหตุผลท่ีได้รับกำร

คัดเลือก

วิธีกำรจัดซ้ือ

จัดจ้ำง

30/04/2563 CNTR-0203/63-1 นางสาวกาญจนา  รุ่งเรืองศรี จ้างเหมาปฏิบัติงานท าความสะอาด งานท่ัวไป

และปฏิบัติงานท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมายของ 

อบต.ทุ่งสมอ โดยปฏิบัติงาน ประจ าเดือน 

เมษายน 2563 โดยจ้างเหมาเป็นรายวัน ๆ ละ 

320. บาท จ านวน 21 วัน รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 

6,720. บาท

                 5,760.00 5,760.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

01/04/2563 CNTR-0204/63 นายภากรณ์  พรหมมา รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  9,600.00 9,600.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

01/04/2563 CNTR-0205/63 นายอดิศักด์ิ  น้อยพิทักษ์ 1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  9,600.00 9,600.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

01/04/2563 CNTR-0206/63 นายทรงพล  อ่อนละออ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  9,600.00 9,600.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

01/04/2563 CNTR-0207/63 นางสาววรรณศิกา  พรหมมา รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  8,820.00 8,820.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

01/04/2563 CNTR-0208/63 นายพัชระ  นพมาฒ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  8,820.00 8,820.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

01/04/2563 CNTR-0209/63 นายปราการ  พรหมมา 2 2.โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน                  8,820.00 8,820.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง



ประจ ำเดือน เมษำยน 2563

วันท่ีลงนำม เลขท่ีสัญญำ ช่ือผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำยช่ือผู้เสนอรำคำ โครงกำร/รำยกำร รำคำท่ีเสนอ วงเงินท่ีท ำสัญญำ
เหตุผลท่ีได้รับกำร

คัดเลือก

วิธีกำรจัดซ้ือ

จัดจ้ำง

01/04/2563 CNTR-0210/63 นางวิภา  สิทธิสร 1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  5,400.00 5,400.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

01/04/2563 CNTR-0211/63 นางสาวหนูเล็ก  เสน่ห์หา จัดซ้ือวารสารหนังสือพิมพ์ ประจ าเดือน เมษายน

 2563 จ านวน 120 ฉบับๆละ 10 บาท

                 1,200.00 1,200.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

08/04/2563 CNTR-0212/63 ฅนเขียนป้าย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                     979.00 979.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

08/04/2563 CNTR-0214/63 ฅนเขียนป้าย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  4,664.00 4,664.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

08/04/2563 CNTR-0215/63 ฅนเขียนป้าย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                     500.00 500.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

07/04/2563 50/2563(CNTR-

0213/63)

ร้านจิรดา  แผนกุล                23,748.00 23,748.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

09/04/2563 51/2563(CNTR-

0216/63)

ปาทาน อิงค์เจ็ท                33,260.00 33,260.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

13/04/2563 53/2563(CNTR-

0217/63)

หจก.วันชัยการไฟฟ้า 2530                12,753.00 12,753.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

17/04/2563 CNTR-0218/63 ปาทาน อิงค์เจ็ท จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  จ านวน 4 รายการดังน้ี

1. หมึก LASER HP 85A จ านวน 1 กล่อง

2. หมึกขวด Epson L1300 (6642 Cฟ้า) จ านวน

 1 ขวด

3. หมึกขวด Epson L1300 (6643 Mชมพู) 

จ านวน 1 ขวด

4. หมึกขวด Epson L1300 (6644 Yเหลือง) 

จ านวน 1 ขวด 

                 3,670.00 3,670.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

21/04/2563 54/2563(CNTR-

0219/63)

ร้าน เค เอส เอ็ม เคร่ืองคอมพิวเตอร์                21,600.00 21,600.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง



ประจ ำเดือน เมษำยน 2563

วันท่ีลงนำม เลขท่ีสัญญำ ช่ือผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำยช่ือผู้เสนอรำคำ โครงกำร/รำยกำร รำคำท่ีเสนอ วงเงินท่ีท ำสัญญำ
เหตุผลท่ีได้รับกำร

คัดเลือก

วิธีกำรจัดซ้ือ

จัดจ้ำง

22/04/2563 CNTR-0220/63 ร้านอุดมทรัพย์ จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองฉีดน ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 601600001 

มีรายการดังน้ี

1.เปล่ียนล้อรถเข็น              จ านวน 2 ล้อ

2.เช่ือมแท่น+โครงป๊ัม         จ านวน 1 จุด

3.สายพ่นยาดี                    จ านวน 1 เส้น

4.ปรับจูนคาบู,น ้ามันเคร่ือง    จ านวน 1 เคร่ือง

5.เช็คท่ัวไป

                    940.00 940.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

27/04/2563 55/2563(CNTR-

0221/63)

ร้านจิรดา  แผนกุล                  9,177.00 9,177.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

30/04/2563 52/2563(CNTR-

0222/63)

สกลกาญจน์ ออโต้เซอร์วิส                17,548.00 17,548.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

            252,939.00              252,939.00

ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2563

วันท่ีลงนำม เลขท่ีสัญญำ ช่ือผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำยช่ือผู้เสนอรำคำ โครงกำร/รำยกำร รำคำท่ีเสนอ วงเงินท่ีท ำสัญญำ
เหตุผลท่ีได้รับกำร

คัดเลือก

วิธีกำรจัดซ้ือ

จัดจ้ำง

01/05/2563 CNTR-0223/63 นางละเมียด  ปลอดภัย1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  5,760.00 5,760.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

01/05/2563 CNTR-0224/63 นางสาวนพวรรณ  จินดากุล1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  8,100.00 8,100.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

01/05/2563 CNTR-0225/63 นายชลัมพล  อ ่ากุล รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  6,300.00 6,300.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

01/05/2563 CNTR-0226/63 นางศศินุช  ช่ังกุล รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  5,760.00 5,760.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

01/05/2563 CNTR-0227/63 นางสาวภัทรภรณ์  เจนวีระ

นนท์

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  5,760.00 5,760.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

01/05/2563 CNTR-0228/63 นางสาวแสวง   นพมาฒ  1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  5,760.00 5,760.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

01/05/2563 CNTR-0229/63 นางสาวอมราพร  มาลาพงษ์ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  5,760.00 5,760.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

01/05/2563 CNTR-0230/63 นางสาวสายฝน  อ่อนกร รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  5,760.00 5,760.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

รวมประจ ำเดือน เมษำยน 2563



ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2563

วันท่ีลงนำม เลขท่ีสัญญำ ช่ือผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำยช่ือผู้เสนอรำคำ โครงกำร/รำยกำร รำคำท่ีเสนอ วงเงินท่ีท ำสัญญำ
เหตุผลท่ีได้รับกำร

คัดเลือก

วิธีกำรจัดซ้ือ

จัดจ้ำง

29/05/2563 CNTR-0231/63-1 นางสาวกาญจนา  รุ่งเรืองศรี จ้างเหมาปฏิบัติงานท าความสะอาด งานท่ัวไป

และปฏิบัติงานท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมายของ 

อบต.ทุ่งสมอ โดยปฏิบัติงาน ประจ าเดือน 

พฤษภาคม 2563 โดยจ้างเหมาเป็นรายวัน ๆ ละ 

320. บาท จ านวน 18 วัน รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 

5,760. บาท

                 4,480.00 4,480.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

01/05/2563 CNTR-0232/63 นายภากรณ์  พรหมมา รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  9,920.00 9,920.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

01/05/2563 CNTR-0233/63 นายอดิศักด์ิ  น้อยพิทักษ์ 1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  9,920.00 9,920.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

01/05/2563 CNTR-0234/63 นายทรงพล  อ่อนละออ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  9,920.00 9,920.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

01/05/2563 CNTR-0235/63 นางสาววรรณศิกา  พรหมมา รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  7,560.00 7,560.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

01/05/2563 CNTR-0236/63 นายพัชระ  นพมาฒ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  7,560.00 7,560.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

01/05/2563 CNTR-0237/63 นายปราการ  พรหมมา 2 2.โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน                  7,560.00 7,560.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

01/05/2563 CNTR-0238/63 นางวิภา  สิทธิสร 1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  5,400.00 5,400.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

01/05/2563 CNTR-0239/63 นางสาวหนูเล็ก  เสน่ห์หา จัดซ้ือวารสารหนังสือพิมพ์ ประจ าเดือน 

พฤษภาคม 2563 จ านวน 31 วันๆละ 4 ฉบับๆละ

 10. บาท รวมเป็นเงิน 1,240.บาท

                 1,240.00 1,240.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

05/05/2563 CNTR-0240/63 ฅนเขียนป้าย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  4,188.00 4,188.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

07/05/2563 18/2563(CNTR-

0242/63)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตะวัน

กาญจน์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตะวันกาญจน์ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกลาง

ดง-ห้วยหลุมลึก หมู่ท่ี 1 ต.ทุ่งสมอ

           2,923,900.00 2,923,900.00 วิธีประกาศเชิญ

ชวน  e-bidding

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จิรกาญจน์โยธา            2,928,000.00 -

คุณสมบัติ และเอกสาร

การเสนอราคาถูกต้อง 

ครบถ้วน ตรงตาม

ประกาศ และเสนอ

ราคาต ่าสุด



ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2563

วันท่ีลงนำม เลขท่ีสัญญำ ช่ือผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำยช่ือผู้เสนอรำคำ โครงกำร/รำยกำร รำคำท่ีเสนอ วงเงินท่ีท ำสัญญำ
เหตุผลท่ีได้รับกำร

คัดเลือก

วิธีกำรจัดซ้ือ

จัดจ้ำง

07/05/2563 47/2563(CNTR-

0243/63)

ร้าน เค เอส เอ็ม 2.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค

พิษสุนัขบ้า

               27,090.00 27,090.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

07/05/2563 56/2563(CNTR-

0241/63)

หจก.วินัยเอ็นเตอร์ไพรส์ 

2019

1.เคร่ืองคอมพิวเตอร์ แบบต้ังโต๊ะ  จ านวน 2 

เคร่ือง, 2.เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี จ านวน

 1 เคร่ือง, 3.เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า

 จ านวน 1 เคร่ือง, 4.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 

1KVA จ านวน 2 ตัว, 5.อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ

อเนกประสงค์ จ านวน 1 ตัว

               96,200.00 96,200.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

29/05/2563 CNTR-0244/63 นายธีรยุทธ  เสมค า 1.โครงการป้องกันไข้เลือดออก                  4,000.00 4,000.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

29/05/2563 CNTR-0245/63 หจก. เล่ียมทองบริการ 1.โครงการป้องกันไข้เลือดออก                  2,984.00 2,984.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

29/05/2563 CNTR-0246/63 หจก  ลี  แอนด์  ซัน  เคร่ือง

เย็น

จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ได้แก่

 เคร่ืองท าน ้าเย็น  น ้าร้อน หมายเลขครุภัณฑ์ 

703580003 จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 3,000.

บาท  มีรายการซ่อมดังน้ี

1.ถังน ้าใส MD

2.คอมเพรสเซอร์

3.อุปกรณ์น ้ายา

                 3,000.00 3,000.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

29/05/2563 CNTR-0247/63 ฅนเขียนป้าย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                     500.00 500.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

         6,102,382.00            3,174,382.00รวมประจ ำเดือน พฤษภำคม 2563



ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2563

วันท่ีลงนำม เลขท่ีสัญญำ ช่ือผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำยช่ือผู้เสนอรำคำ โครงกำร/รำยกำร รำคำท่ีเสนอ วงเงินท่ีท ำสัญญำ
เหตุผลท่ีได้รับกำร

คัดเลือก

วิธีกำรจัดซ้ือ

จัดจ้ำง

01/06/2563 CNTR-0248/63 นางละเมียด  ปลอดภัย1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  6,720.00 6,720.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

01/06/2563 CNTR-0249/63 นางสาวนพวรรณ  จินดากุล1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  9,450.00 9,450.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

01/06/2563 CNTR-0250/63 นายชลัมพล  อ ่ากุล รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  7,350.00 7,350.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

01/06/2563 CNTR-0251/63 นางศศินุช  ช่ังกุล รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  6,720.00 6,720.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

01/06/2563 CNTR-0252/63 นางสาวภัทรภรณ์  เจนวีระ

นนท์

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  6,720.00 6,720.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

01/06/2563 CNTR-0253/63 นางสาวแสวง   นพมาฒ  1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  6,720.00 6,720.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

01/06/2563 CNTR-0254/63 นางสาวอมราพร  มาลาพงษ์ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  6,720.00 6,720.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

01/06/2563 CNTR-0255/63 นางสาวสายฝน  อ่อนกร รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  6,720.00 6,720.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

01/07/2563 CNTR-0256/63-1 นางสาวกาญจนา  รุ่งเรืองศรี จ้างเหมาปฏิบัติงานท าความสะอาด งานท่ัวไป

และปฏิบัติงานท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมายของ 

อบต.ทุ่งสมอ โดยปฏิบัติงาน ประจ าเดือน 

มิถุนายน 2563 โดยจ้างเหมาเป็นรายวัน ๆ ละ 

320. บาท จ านวน 21 วัน รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 

6,720. บาท 

                 5,760.00 5,760.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

01/06/2563 CNTR-0257/63 นายภากรณ์  พรหมมา รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  9,600.00 9,600.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

01/06/2563 CNTR-0258/63 นายอดิศักด์ิ  น้อยพิทักษ์ 1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  9,600.00 9,600.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

01/06/2563 CNTR-0259/63 นายทรงพล  อ่อนละออ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  9,600.00 9,600.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

01/06/2563 CNTR-0260/63 นางสาววรรณศิกา  พรหมมา รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  8,820.00 8,820.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง



ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2563

วันท่ีลงนำม เลขท่ีสัญญำ ช่ือผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำยช่ือผู้เสนอรำคำ โครงกำร/รำยกำร รำคำท่ีเสนอ วงเงินท่ีท ำสัญญำ
เหตุผลท่ีได้รับกำร

คัดเลือก

วิธีกำรจัดซ้ือ

จัดจ้ำง

01/06/2563 CNTR-0261/63 นายพัชระ  นพมาฒ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  8,820.00 8,820.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

01/06/2563 CNTR-0262/63 นายปราการ  พรหมมา 2 2.โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน                  8,820.00 8,820.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

01/06/2563 CNTR-0264/63 นางสาวหนูเล็ก  เสน่ห์หา จัดซ้ือวารสารหนังสือพิมพ์ ประจ าเดือน มิถุนายน

 2563 จ านวน 30 วันๆละ 4 ฉบับๆละ 10. บาท 

รวมเป็นเงิน 1,200.บาท 

                 1,200.00 1,200.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

01/06/2563 CNTR-0265/63 นางล าภา  วันทุมา รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  5,400.00 5,400.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

02/06/2563 630622001871(CNT

R-0268/63)

นายทรงกลด ทองสุกใส โครงการซ่อมแซมปรับปรุงรางระบายน ้าเป็นท่อ

ระบายน ้าพร้อมบ่อพักน ้า คสล.ฝาตะแกรงเหล็ก 

บริเวณบ้านนางแต่ง คุ้มกัน หมู่ท่ี 3 ต าบลทุ่งสมอ

 อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

               60,000.00 60,000.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

02/06/2563 630622001804(CNT

R-0267/63)

นายทรงกลด ทองสุกใส โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบาย

น ้าและบ่อพักน ้า คสล.สายบ้านนายธรรมนิ 

จันทฤทธ์ิ หมู่ท่ี 3 บ้านทุ่งสมอ อ าเภอพนมทวน 

จังหวัดกาญจนบุรี

               45,500.00 45,500.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

02/06/2563 630514367066(CNT

R-0266/63)

ปาทาน อิงค์เจ็ท                  5,370.00 5,370.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

04/06/2563 630614033561(CNT

R-0269/63)

บริษัท  อีซูซุกาญจนบุรี  

จ ากัด

                 6,215.42 6,215.42 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

10/06/2563 630622007212(CNT

R-0270/63)

นายทรงกลด ทองสุกใส โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อนบริเวณหน้าบ้าน

นางช าเรือง ช่ังกุล หมูท่ี 4 บ้านดอนปรก ต าบล

ทุ่งสมอ อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

               70,000.00 70,000.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

10/06/2563 630622007287(CNT

R-0271/63)

นายทรงกลด ทองสุกใส โครงการติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง LED พร้อมปรับปรุง

ภูมิทัศน์แยกร้านค้าชุมชน อบต.ทุ่งสมอ หมู่ท่ี 3 บ้านทุ่ง

สมอ อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

               86,000.00 86,000.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

12/06/2563 1/2563(CNTR-

0274/63)

สหกรณ์โคนมก าแพงแสน 1               156,360.88 156,360.88 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง



ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2563

วันท่ีลงนำม เลขท่ีสัญญำ ช่ือผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำยช่ือผู้เสนอรำคำ โครงกำร/รำยกำร รำคำท่ีเสนอ วงเงินท่ีท ำสัญญำ
เหตุผลท่ีได้รับกำร

คัดเลือก

วิธีกำรจัดซ้ือ

จัดจ้ำง

15/06/2563 3/2563(CNTR-

0275/63)

บริษัท วินเนอร์ ซัพพลาย 

แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

บริษัท วินเนอร์ ซัพพลาย แอนด์ 

เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

โครงการจัดซ้ือรถดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด 6 

ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร จ านวน 

1 คัน

           2,370,000.00 2,370,000.00 คุณสมบัติ และเอกสาร

การเสนอราคาถูกต้อง 

ครบถ้วน ตรงตาม

ประกาศ และเสนอ

ราคาต ่าสุด

วิธีประกาศเชิญ

ชวน  e-bidding

10/06/2563 CNTR-0272/63 ประมวล   รอดหงษ์ทอง 2 จัดซ้ือตราสัญลักษณ์ ไฟเบอร์กาส มีรายการดังน้ี

1. ตราสัญลักษณ์ วปร. ขนาดสูง 1.10 เมตร 

จ านวน 1 ช้ิน

2. ตราสัญลักษณ์ สท. ขนาดสูง 1.10 เมตร 

จ านวน 1 ช้ิน

                 4,600.00 4,600.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

10/06/2563 CNTR-0273/63 บริษัท เสาปูน ดอนเจดีย์ 

ก่อสร้าง จ ากัด

จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 18 รายการ เป็นเงิน 

4,325.บาท

                 4,325.00 4,325.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

01/07/2563 CNTR-0277/63 นางทองมี  จินดากุลย์ จ้างเหมาท าอาหารว่างพร้อมน ้าด่ืม(ส าหรับ จนท.

จังหวัด,อ าเภอ,อบต.ทุ่งสมอ และประชาชนท่ี

ได้รับถุงยังชีพต าบลทุ่งสมอ) จ านวน 100 คนๆละ

 35.บาท รวมเป็นเงิน 3,500.บาท

                 3,500.00 3,500.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

01/07/2563 CNTR-0278/63 นายพีระชัย   บัวซ้อน 1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  1,500.00 1,500.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

01/07/2563 CNTR-0279/63 ฅนเขียนป้าย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  1,047.00 1,047.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

22/06/2563 59/2563(CNTR-

0281/63)

หจก.เอช เอช แอล กรุ๊ป 

2515.

1.เคร่ืองตบดิน, 2.เคร่ืองสกัดคอนกรีตไฟฟ้า 

1-3/16" ขนาด 30 mm, 3.เคร่ืองตัดคอนกรีต 

แบบเคร่ืองยนต์ 9-13 HP

               63,000.00 63,000.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

22/06/2563 35/2563(CNTR-

0280/63)

ร้าน พี เอ็น คาร์ออดิโอ                  7,900.00 7,900.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

24/06/2563 36/2563(CNTR-

0283/63)

นางบัวคล่ี จงศุภวิศาลกิจ 1.โครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนต าบล

ทุ่งสมอ

                 9,000.00 9,000.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

24/06/2563 60/2563(CNTR-

0282/63)

ปาทาน อิงค์เจ็ท                  5,780.00 5,780.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

30/06/2563 61/2563(CNTR-

0285/63)

ร้าน เค เอส เอ็ม 1.โครงการป้องกันไข้เลือดออก                36,000.00 36,000.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง



ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2563

วันท่ีลงนำม เลขท่ีสัญญำ ช่ือผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำยช่ือผู้เสนอรำคำ โครงกำร/รำยกำร รำคำท่ีเสนอ วงเงินท่ีท ำสัญญำ
เหตุผลท่ีได้รับกำร

คัดเลือก

วิธีกำรจัดซ้ือ

จัดจ้ำง

30/06/2563 62/2563(CNTR-

0284/63)

หจก.วันชัยการไฟฟ้า 2530                18,738.70 18,738.70 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

         3,079,577.00            3,079,577.00

ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2563

วันท่ีลงนำม เลขท่ีสัญญำ ช่ือผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำยช่ือผู้เสนอรำคำ โครงกำร/รำยกำร รำคำท่ีเสนอ วงเงินท่ีท ำสัญญำ
เหตุผลท่ีได้รับกำร

คัดเลือก

วิธีกำรจัดซ้ือ

จัดจ้ำง

09/07/2563 CNTR-0287/63 นางละเมียด  ปลอดภัย1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  6,080.00 6,080.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

09/07/2563 CNTR-0288/63 นางสาวนพวรรณ  จินดากุล1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  8,550.00 8,550.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

09/07/2563 CNTR-0289/63 นายชลัมพล  อ ่ากุล รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  6,650.00 6,650.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

09/07/2563 CNTR-0290/63 นางศศินุช  ช่ังกุล รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  6,080.00 6,080.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

09/07/2563 CNTR-0291/63 นางสาวภัทรภรณ์  เจนวีระ

นนท์

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  6,080.00 6,080.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

03/08/2563 CNTR-0292/63-1 นางสาวแสวง   นพมาฒ  1 จ้างเหมาปฏิบัติงานท าความสะอาด งานท่ัวไป

และปฏิบัติงานท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมายของ 

อบต.ทุ่งสมอ โดยปฏิบัติงาน ประจ าเดือน 

กรกฎาคม 2563 โดยจ้างเหมาเป็นรายวัน ๆ ละ 

320. บาท จ านวน 19 วัน รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 

6,080. บาท 

                 5,440.00 5,440.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

09/07/2563 CNTR-0293/63 นางสาวอมราพร  มาลาพงษ์ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  6,080.00 6,080.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

09/07/2563 CNTR-0294/63 นางสาวสายฝน  อ่อนกร รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  6,080.00 6,080.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

รวมประจ ำเดือน มิถุนำยน 2563



ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2563

วันท่ีลงนำม เลขท่ีสัญญำ ช่ือผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำยช่ือผู้เสนอรำคำ โครงกำร/รำยกำร รำคำท่ีเสนอ วงเงินท่ีท ำสัญญำ
เหตุผลท่ีได้รับกำร

คัดเลือก

วิธีกำรจัดซ้ือ

จัดจ้ำง

3/7/2563 CNTR-0295/63-1 นางสาวกาญจนา  รุ่งเรืองศรี จ้างเหมาปฏิบัติงานท าความสะอาด งานท่ัวไป

และปฏิบัติงานท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมายของ 

อบต.ทุ่งสมอ โดยปฏิบัติงาน ประจ าเดือน 

กรกฎาคม 2563 โดยจ้างเหมาเป็นรายวัน ๆ ละ 

320. บาท จ านวน 19 วัน รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 

6,080. บาท 

                 5,440.00 5,440.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

09/07/2563 CNTR-0296/63 นายภากรณ์  พรหมมา รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  9,920.00 9,920.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

09/07/2563 CNTR-0297/63 นายอดิศักด์ิ  น้อยพิทักษ์ 1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  9,920.00 9,920.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

09/07/2563 CNTR-0298/63 นายทรงพล  อ่อนละออ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  9,920.00 9,920.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

09/07/2563 CNTR-0299/63 นางสาววรรณศิกา  พรหมมา รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  7,980.00 7,980.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

09/07/2563 CNTR-0300/63 นายพัชระ  นพมาฒ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  7,980.00 7,980.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

09/07/2563 CNTR-0301/63 นายปราการ  พรหมมา 2 2.โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน                  7,980.00 7,980.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

09/07/2563 CNTR-0302/63 นางล าภา  วันทุมา รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  5,400.00 5,400.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

03/08/2563 CNTR-0303/63-1 นางสาวหนูเล็ก  เสน่ห์หา จัดซ้ือวารสารหนังสือพิมพ์ ประจ าเดือน 

กรกฎาคม 2563 จ านวน 31 วันๆละ 4 ฉบับๆละ

 10. บาท รวมเป็นเงิน 1,240.บาท

                    760.00 760.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

03/07/2563 630614424159(CNT

R-0304/63)

บริษัท เจ เอส มอเตอร์คาร์ 

จ ากัด 2

               10,809.14 10,809.14 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง



ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2563

วันท่ีลงนำม เลขท่ีสัญญำ ช่ือผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำยช่ือผู้เสนอรำคำ โครงกำร/รำยกำร รำคำท่ีเสนอ วงเงินท่ีท ำสัญญำ
เหตุผลท่ีได้รับกำร

คัดเลือก

วิธีกำรจัดซ้ือ

จัดจ้ำง

09/07/2563 CNTR-0305/63 หจก  ลี  แอนด์  ซัน  เคร่ือง

เย็น

จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420460006

 มีรายการซ่อมดังน้ี

1. เปล่ียนรันน่ิงสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน 

1,800.บาท

2. เติมน ้ายาแอร์ จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 500.บาท

                 2,300.00 2,300.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

09/07/2563 CNTR-0307/63 หจก. อักษรภัณฑ์กาญจนบุรี จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ เป็นเงิน 

3,774.บาท

                 3,774.00 3,774.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

09/07/2563 CNTR-0308/63 หจก. อักษรภัณฑ์กาญจนบุรี จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ เป็น

เงิน 600.บาท

                    600.00 600.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

09/07/2563 CNTR-0309/63 หจก. อักษรภัณฑ์กาญจนบุรี จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ เป็นเงิน 

4,095.บาท

                 4,095.00 4,095.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

09/07/2563 CNTR-0310/63 หจก. อักษรภัณฑ์กาญจนบุรี จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ เป็นเงิน

 2,620.บาท

                 2,620.00 2,620.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

09/07/2563 CNTR-0311/63 ทุ่งสมอวัสดุภัณฑ์ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ เป็นเงิน 

2,550.บาท

                 2,550.00 2,550.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

10/07/2563 57/2563(CNTR-

0312/63)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอคิว 

คอมพิวเตอร์ 2018

ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการ

เรียนรู้ด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศDLTV

               27,000.00 27,000.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

13/07/2563 63/2563(CNTR-

0316/63)

ทุ่งสมอวัสดุภัณฑ์                  5,090.00 5,090.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

13/07/2563 64/2563(CNTR-

0315/63)

หจก. อักษรภัณฑ์กาญจนบุรี                  7,490.00 7,490.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

13/07/2563 65/2563(CNTR-

0314/63)

หจก. อักษรภัณฑ์กาญจนบุรี                11,040.00 11,040.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

13/07/2563 66/2563(CNTR-

0313/63)

หจก. อักษรภัณฑ์กาญจนบุรี                24,547.00 24,547.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

20/07/2563 39/2563(CNTR-

0317/63)

นายสมชาย  อาภาพันธ์ 2.โครงการจัดงานเฉลิมพระชนพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรมนทรราชาธิบดีศรีสินท

รมหาวิชาลงกรณ  มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติ

สิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชโรดม

 บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

                 5,259.00 5,259.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง



ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2563

วันท่ีลงนำม เลขท่ีสัญญำ ช่ือผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำยช่ือผู้เสนอรำคำ โครงกำร/รำยกำร รำคำท่ีเสนอ วงเงินท่ีท ำสัญญำ
เหตุผลท่ีได้รับกำร

คัดเลือก

วิธีกำรจัดซ้ือ

จัดจ้ำง

20/07/2563 40/2563(CNTR-

0318/63)

นายบก แช่มช้อย 2.โครงการจัดงานเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จ

พระปรมนทรราชาธิบดีศรีสินทรมหาวิชาลงกรณ  มหิศร

ภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิ

เบศรราชโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

               15,050.00 15,050.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

20/07/2563 CNTR-0319/63 หจก. เล่ียมทองบริการ 1.โครงการป้องกันไข้เลือดออก                  3,232.50 3,232.50 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

20/07/2563 CNTR-0320/63 นายธีรยุทธ  เสมค า 1.โครงการป้องกันไข้เลือดออก                  4,000.00 4,000.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

21/07/2563 CNTR-0323/63 ร้านเอสพีคอมพิวเตอร์ จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ ดังน้ี

1.ซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416460004

    ล้างเคร่ือง

    สแกนไวรัส

    ลงโปรแกรมใหม่

2.ซ่อมเคร่ืองส ารองไฟ หมายเลขครุภัณฑ์ 480600004

    เปล่ียนแผงวงจรไฟฟ้า

3.ซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 479570002

    ล้างหัวพิมพ์พร้อมเปล่ียนอุปกรณ์ใช้งาน

4.ซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 479630017

    ล้างหัวพิมพ์พร้อมเปล่ียนอุปกรณ์ใช้งาน

                 3,100.00 3,100.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

21/07/2563 67/2563(CNTR-

0321/63)

ปาทาน อิงค์เจ็ท วัสดุส านักงาน                12,710.00 12,710.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

21/07/2563 68/2563(CNTR-

0322/63)

ทุ่งสมอวัสดุภัณฑ์ วัสดุก่อสร้าง                  7,810.00 7,810.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

29/07/2563 69/2563(CNTR-

0324/63)

พ.รุ่งเรืองวัสดุก่อสร้าง เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอ่ืน                38,800.00 38,800.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

            308,216.64              308,216.64รวมประจ ำเดือน กรกฎำคม 2563



ประจ ำเดือน สิงหำคม 2563

วันท่ีลงนำม เลขท่ีสัญญำ ช่ือผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำยช่ือผู้เสนอรำคำ โครงกำร/รำยกำร รำคำท่ีเสนอ วงเงินท่ีท ำสัญญำ
เหตุผลท่ีได้รับกำร

คัดเลือก

วิธีกำรจัดซ้ือ

จัดจ้ำง

03/08/2563 CNTR-0325/63 นางละเมียด  ปลอดภัย1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  6,400.00 6,400.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

03/08/2563 CNTR-0326/63 นางสาวนพวรรณ  จินดากุล1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  9,000.00 9,000.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

03/08/2563 CNTR-0327/63 นายชลัมพล  อ ่ากุล รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  7,000.00 7,000.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

03/08/2563 CNTR-0328/63 นางศศินุช  ช่ังกุล รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  6,400.00 6,400.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

03/08/2563 CNTR-0329/63 นางสาวภัทรภรณ์  เจนวีระ

นนท์

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  6,400.00 6,400.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

03/08/2563 CNTR-0330/63 นางสาวแสวง   นพมาฒ  1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  6,400.00 6,400.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

03/08/2563 CNTR-0331/63 นางสาวอมราพร  มาลาพงษ์ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  6,400.00 6,400.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

3/8/2563 CNTR-0332/63-1 นางสาวสายฝน  อ่อนกร จ้างเหมาปฏิบัติงานท าความสะอาด งานท่ัวไป

และปฏิบัติงานท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมายของ 

อบต.ทุ่งสมอ โดยปฏิบัติงาน ประจ าเดือน 

สิงหาคม 2563 โดยจ้างเหมาเป็นรายวัน ๆ ละ 

320. บาท จ านวน 20 วัน รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 

6,400. บาท 

                 5,760.00 5,760.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

3/8/2563 CNTR-0333/63-1 นางสาวกาญจนา  รุ่งเรืองศรี จ้างเหมาปฏิบัติงานท าความสะอาด งานท่ัวไปและ

ปฏิบัติงานท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมายของ อบต.ทุ่งสมอ 

โดยปฏิบัติงาน ประจ าเดือน สิงหาคม 2563 โดยจ้างเหมา

เป็นรายวัน ๆ ละ 320. บาท จ านวน 20 วัน รวมเป็นเงิน

ท้ังส้ิน 6,400. บาท

                 6,080.00 6,080.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

03/08/2563 CNTR-0337/63 นางสาววรรณศิกา  พรหมมา รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  8,400.00 8,400.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

03/08/2563 CNTR-0338/63 นายพัชระ  นพมาฒ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  8,400.00 8,400.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง



ประจ ำเดือน สิงหำคม 2563

วันท่ีลงนำม เลขท่ีสัญญำ ช่ือผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำยช่ือผู้เสนอรำคำ โครงกำร/รำยกำร รำคำท่ีเสนอ วงเงินท่ีท ำสัญญำ
เหตุผลท่ีได้รับกำร

คัดเลือก

วิธีกำรจัดซ้ือ

จัดจ้ำง

03/08/2563 CNTR-0339/63 นายปราการ  พรหมมา 2 2.โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน                  8,400.00 8,400.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

03/08/2563 CNTR-0340/63 นางล าภา  วันทุมา รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  5,400.00 5,400.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

03/08/2563 CNTR-0341/63 นางสาวหนูเล็ก  เสน่ห์หา จัดซ้ือวารสารหนังสือพิมพ์ ประจ าเดือน สิงหาคม

 2563 จ านวน 20 วันๆละ 4 ฉบับๆละ 10. บาท 

รวมเป็นเงิน 800.บาท

                    800.00 800.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

03/08/2563 CNTR-0342/63 นายภากรณ์  พรหมมา รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  9,920.00 9,920.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

03/08/2563 CNTR-0343/63 นายอดิศักด์ิ  น้อยพิทักษ์ 1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  9,920.00 9,920.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

03/08/2563 CNTR-0344/63 นายทรงพล  อ่อนละออ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  9,920.00 9,920.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

07/08/2563 CNTR-0345/63 ร้านเอสพีคอมพิวเตอร์ จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ ดังน้ี

1.ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416520015

   เปล่ียนเมนบอร์ดใหม่

   สแกนไวรัส

   ลงโปรแกรมใหม่

2.ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416560023

   สแกนไวรัส

   ล้างเคร่ือง

   ลงโปรแกรมใหม่

                 1,300.00 1,300.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

06/08/2563 70/2563(CNTR-

0347/63)

หจก.วันชัยการไฟฟ้า 2530                30,178.80 30,178.80 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

06/08/2563 71/2563(CNTR-

0346/63)

หจก.วินัยเอ็นเตอร์ไพรส์ 

2019

               11,350.00 11,350.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

07/08/2563 CNTR-0348/63 ฅนเขียนป้าย 5.โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ                  1,911.00 1,911.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง



ประจ ำเดือน สิงหำคม 2563

วันท่ีลงนำม เลขท่ีสัญญำ ช่ือผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำยช่ือผู้เสนอรำคำ โครงกำร/รำยกำร รำคำท่ีเสนอ วงเงินท่ีท ำสัญญำ
เหตุผลท่ีได้รับกำร

คัดเลือก

วิธีกำรจัดซ้ือ

จัดจ้ำง

07/08/2563 CNTR-0349/63 ประมวล   รอดหงษ์ทอง 2 5.โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ                  2,125.00 2,125.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

11/08/2563 CNTR-0353/63 นายวิเชียร วันทุมา รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  2,400.00 2,400.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

11/08/2563 72/2563(CNTR-

0351/63)

โชว์รูมพรพนาเฟอร์นิเจอร์ 1.ตู้กระจกบานเล่ือนแบบ 2 บาน จ านวน 4 ใบ, 

2.เก้าอ้ีน่ังท างาน จ านวน 1 ตัว

               22,200.00 22,200.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

11/08/2563 41/2563(CNTR-

0352/63)

ฅนเขียนป้าย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  7,966.00 7,966.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

11/08/2563 42/2563(CNTR-

0350/63)

นายบก  แช่มช้อย 1 5.โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ                14,500.00 14,500.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

13/08/2563 73/2563(CNTR-

0354/63)

โชว์รูมพรพนาเฟอร์นิเจอร์ 4.เก้าอ้ีน่ังท างาน จ านวน 3 ตัว                  9,000.00 9,000.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

18/08/2563 44/2563(CNTR-

0355/63)

อู่สายชล                35,750.00 35,750.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

20/08/2563 23/2563(CNTR-

0356/63)

นายชยุตวัฒน์  อรุณวิธนัชญ์ โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล.ฝ่ังหน้าบ้าน

นายนิพนธ์ อินทรักษ์ หมู่ท่ี 4 บ้านดอนปรก 

ต าบลทุ่งสมอ อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

               30,500.00 30,500.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

25/08/2563 45/2563(CNTR-

0357/63)

นายวิเชียร วันทุมา รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                21,000.00 21,000.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

25/08/2563 74/2563(CNTR-

0359/63)

ร้าน เอสพี คอมพิวเตอร์ 6.เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2  

จ านวน 2 เคร่ือง, 7.เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับ

งานประมวลผล * จ านวน 1 เคร่ือง, 8.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า

 ขนาด 1kVA จ านวน 2 เคร่ือง

               93,600.00 93,600.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

25/08/2563 75/2563(CNTR-

0358/63)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วันชัย อี

เล็คทริค (2003)

1.เคร่ืองท าน ้าร้อน-น ้าเย็น แบบต่อ ขนาด 2 ก๊อก,

 2.ตู้เย็น

               43,600.00 43,600.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

26/08/2563 CNTR-0360/63 บริษัท เสาปูน ดอนเจดีย์ 

ก่อสร้าง จ ากัด

จัดซ้ือวัสดุ จ านวน 16 รายการ                  3,246.00 3,246.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

26/08/2563 CNTR-0361/63 บริษัท เสาปูน ดอนเจดีย์ 

ก่อสร้าง จ ากัด

จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ                  1,581.00 1,581.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง



ประจ ำเดือน สิงหำคม 2563

วันท่ีลงนำม เลขท่ีสัญญำ ช่ือผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำยช่ือผู้เสนอรำคำ โครงกำร/รำยกำร รำคำท่ีเสนอ วงเงินท่ีท ำสัญญำ
เหตุผลท่ีได้รับกำร

คัดเลือก

วิธีกำรจัดซ้ือ

จัดจ้ำง

26/08/2563 CNTR-0362/63 ร้านยูไลค์ เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจาก

หน่วยงานอ่ืน

                    600.00 600.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

26/08/2563 CNTR-0367/63 ฅนเขียนป้าย 3.โครงการชุมชนสะอาด                     500.00 500.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

26/08/2563 CNTR-0368/63 นางสาวทิพวรรณ  พุ่มน้อย 3.โครงการชุมชนสะอาด                  3,500.00 3,500.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

26/08/2563 76/2563(CNTR-

0364/63)

หจก.วันชัยการไฟฟ้า 2530                29,148.60 29,148.60 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

26/08/2563 46/2563(CNTR-

0365/63)

นายวิเชียร วันทุมา รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                20,400.00 20,400.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

26/08/2563 47/2563(CNTR-

0363/63)

ร้านประยูรมอเตอร์ 1 1.ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินระบบประปา                  6,950.00 6,950.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

26/08/2563 77/2563(CNTR-

0366/63)

บริษัท เสาปูน ดอนเจดีย์ 

ก่อสร้าง จ ากัด

               15,789.00 15,789.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

27/08/2563 45/2563(CNTR-

0369/63)

บริษัท ลอกท่อระบายน ้า 

จ ากัด

3.โครงการชุมชนสะอาด                16,000.00 16,000.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

            546,095.40              546,095.40

ประจ ำเดือน กันยำยน 2563

วันท่ีลงนำม เลขท่ีสัญญำ ช่ือผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำยช่ือผู้เสนอรำคำ โครงกำร/รำยกำร รำคำท่ีเสนอ วงเงินท่ีท ำสัญญำ
เหตุผลท่ีได้รับกำร

คัดเลือก

วิธีกำรจัดซ้ือ

จัดจ้ำง

01/09/2563 CNTR-0372/63 นางละเมียด  ปลอดภัย1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  6,400.00 6,400.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

01/09/2563 CNTR-0373/63 นางสาวนพวรรณ  จินดากุล1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  9,000.00 9,000.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

01/09/2563 CNTR-0374/63 นายชลัมพล  อ ่ากุล รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  7,000.00 7,000.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

01/09/2563 CNTR-0375/63 นางศศินุช  ช่ังกุล รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  6,400.00 6,400.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

01/09/2563 CNTR-0376/63 นางสาวภัทรภรณ์  เจนวีระ

นนท์

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  6,400.00 6,400.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

รวมประจ ำเดือน สิงหำคม 2563



ประจ ำเดือน กันยำยน 2563

วันท่ีลงนำม เลขท่ีสัญญำ ช่ือผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำยช่ือผู้เสนอรำคำ โครงกำร/รำยกำร รำคำท่ีเสนอ วงเงินท่ีท ำสัญญำ
เหตุผลท่ีได้รับกำร

คัดเลือก

วิธีกำรจัดซ้ือ

จัดจ้ำง

01/09/2563 CNTR-0377/63 นางสาวแสวง   นพมาฒ  1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  6,400.00 6,400.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

01/09/2563 CNTR-0378/63 นางสาวอมราพร  มาลาพงษ์ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  6,400.00 6,400.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

01/09/2563 CNTR-0379/63 นางสาวสายฝน  อ่อนกร รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  6,400.00 6,400.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

01/09/2563 CNTR-0380/63 นางสาวกาญจนา  รุ่งเรืองศรี รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  6,400.00 6,400.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

01/09/2563 CNTR-0381/63 นายภากรณ์  พรหมมา รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  9,600.00 9,600.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

01/09/2563 CNTR-0382/63 นายอดิศักด์ิ  น้อยพิทักษ์ 1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  9,600.00 9,600.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

01/09/2563 CNTR-0383/63 นายทรงพล  อ่อนละออ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  9,600.00 9,600.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

01/09/2563 CNTR-0384/63 นางสาววรรณศิกา  พรหมมา รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  8,400.00 8,400.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

01/09/2563 CNTR-0385/63 นายพัชระ  นพมาฒ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  8,400.00 8,400.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

01/09/2563 CNTR-0386/63 นายปราการ  พรหมมา 2 2.โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน                  8,400.00 8,400.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

01/09/2563 CNTR-0387/63 นางล าภา  วันทุมา รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  5,400.00 5,400.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

01/09/2563 CNTR-0388/63 นางสาวหนูเล็ก  เสน่ห์หา จัดซ้ือวารสารหนังสือพิมพ์ ประจ าเดือน กันยายน

 2563 จ านวน 20 วันๆละ 4 ฉบับๆละ 10. บาท 

รวมเป็นเงิน 800.บาท 

                    800.00 800.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

01/09/2563 25/2563(CNTR-

0371/63)

นายทรงกลด ทองสุกใส 3.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายกอง  เวียง

นนท์ หมู่ท่ี 1 ต าบลทุ่งสมอ อ าเภอพนมทวน 

จังหวัดกาญจนบุรี

              101,000.00 101,000.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง



ประจ ำเดือน กันยำยน 2563

วันท่ีลงนำม เลขท่ีสัญญำ ช่ือผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำยช่ือผู้เสนอรำคำ โครงกำร/รำยกำร รำคำท่ีเสนอ วงเงินท่ีท ำสัญญำ
เหตุผลท่ีได้รับกำร

คัดเลือก

วิธีกำรจัดซ้ือ

จัดจ้ำง

01/09/2563 24/2563(CNTR-

0370/63)

นายทรงกลด ทองสุกใส 2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางส าราญ

 ภิญโญ-บ้าน ดต.สว่าง  นิลกิจ หมู่ท่ี 4 ต าบลทุ่ง

สมอ อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

               97,800.00 97,800.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

10/09/2563 43/2563(CNTR-

0389/63)

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาญจนบุรี 1

1.ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาวิจัยประเมินผลหรือ

พัฒนาระบบต่างๆซ่ึงมิใช่เพ่ือการจัดหาหรือ

ปรับปรุงครุภัณฑ์และท่ีดินและหรือส่ิงก่อสร้าง

เพ่ือจ่ายค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาวิจัย

               20,000.00 20,000.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

10/09/2563 79/2563(CNTR-

0392/63)

ปาทาน อิงค์เจ็ท                17,450.00 17,450.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

10/09/2563 78/2563(CNTR-

0390/63)

ปาทาน อิงค์เจ็ท                  7,500.00 7,500.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

10/09/2563 49/2563(CNTR-

0391/63)

ปาทาน อิงค์เจ็ท                  7,700.00 7,700.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

10/09/2563 CNTR-0393/63 ปาทาน อิงค์เจ็ท จ้างเหมาลงวินโดว์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์

 416550019 จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 500.

บาท

                    500.00 500.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

11/09/2563 37/2563(CNTR-

0394/63)

อู่สายชล                56,000.00 56,000.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

11/09/2563 80/2563(CNTR-

0395/63)

ปาทาน อิงค์เจ็ท                22,900.00 22,900.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

11/09/2563 CNTR-0396/63 ชโลมการช่าง จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลข

ทะเบียน ขกฉ 534 จ านวน 5 รายการ

                 2,100.00 2,100.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง



ประจ ำเดือน กันยำยน 2563

วันท่ีลงนำม เลขท่ีสัญญำ ช่ือผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำยช่ือผู้เสนอรำคำ โครงกำร/รำยกำร รำคำท่ีเสนอ วงเงินท่ีท ำสัญญำ
เหตุผลท่ีได้รับกำร

คัดเลือก

วิธีกำรจัดซ้ือ

จัดจ้ำง

16/09/2563 CNTR-0397/63 ร้าน เอสพี คอมพิวเตอร์ จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 4

 รายการ ดังน้ี

1.ตรวจเช็คจอมอนิเตอร์,สแกนไวรัส,ล้างเคร่ือง,ลง

โปรแกรมใหม่ รหัสครุภัณฑ์ 416630035 จ านวน

 1 เคร่ือง

2.ตรวจเช็คเมนบอร์ด,สแกนไวรัส,ล้างเคร่ือง,ลง

โปรแกรมใหม่ รหัสครุภัณฑ์ 416570028 จ านวน

 1 เคร่ือง

3.ตรวจเช็คเมนบอร์ด,สแกนไวรัส,ล้างเคร่ือง,ลง

โปรแกรมใหม่ รหัสครุภัณฑ์ 416560025 จ านวน

 1 เคร่ือง

4.ตรวจเช็คพาวเวอร์ซัพพลาย,สแกนไวรัส,ล้าง

เคร่ือง,ลงโปรแกรมใหม่ รหัสครุภัณฑ์ 

416460004 จ านวน 1 เคร่ือง

                 2,880.00 2,880.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

16/09/2563 CNTR-0398/63 นายธีรยุทธ  เสมค า 1.โครงการป้องกันไข้เลือดออก                  4,000.00 4,000.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

16/09/2563 CNTR-0399/63 หจก. เล่ียมทองบริการ 1.โครงการป้องกันไข้เลือดออก                  2,539.60 2,539.60 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

17/09/2563 81/2563(CNTR-

0400/63)

หจก. อักษรภัณฑ์กาญจนบุรี                11,000.00 11,000.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

17/09/2563 82/2563(CNTR-

0401/63)

หจก. อักษรภัณฑ์กาญจนบุรี                  7,950.00 7,950.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

17/09/2563 83/2563(CNTR-

0402/63)

หจก. อักษรภัณฑ์กาญจนบุรี                22,945.00 22,945.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

18/09/2563 85/2563(CNTR-

0403/63)

หจก. อักษรภัณฑ์กาญจนบุรี                  6,257.00 6,257.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

18/09/2563 84/2563(CNTR-

0404/63)

หจก. อักษรภัณฑ์กาญจนบุรี                  6,061.00 6,061.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง



ประจ ำเดือน กันยำยน 2563

วันท่ีลงนำม เลขท่ีสัญญำ ช่ือผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำยช่ือผู้เสนอรำคำ โครงกำร/รำยกำร รำคำท่ีเสนอ วงเงินท่ีท ำสัญญำ
เหตุผลท่ีได้รับกำร

คัดเลือก

วิธีกำรจัดซ้ือ

จัดจ้ำง

23/09/2563 CNTR-0405/63 นายชยุตวัฒน์  อรุณวิธนัชญ์ จ้างเหมาซ่อมแซมประตูกระจกบานสวิง มี

รายการซ่อมดังน้ี

1.เปล่ียนโช๊คบานสวิง Zeker 20 nm จ านวน 2 

ตัว

2.กลอนสวิง Temco ชา จ านวน 2 เส้น

3.กุญแจบานสวิง Hoya สีชา จ านวน 2 ตัว

                 3,000.00 3,000.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

25/09/2563 CNTR-0407/63 ทุ่งสมอวัสดุภัณฑ์ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน ๘ รายการ                  1,400.00 1,400.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

25/09/2563 CNTR-0408/63 ตุ้ม รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  4,000.00 4,000.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

28/09/2563 86/2563(CNTR-

0411/63)

บริษัท นิยมศิลป์ มิวสิค 

จ ากัด

2.เคร่ืองขยายเสียงแบบพกพา, 3.ชุดเคร่ืองเสียง

เคล่ือนท่ี JBL EON 615 Active Speakers 15, 

4.ไมโครโฟนพร้อมสายไมค์  จ านวน 2 ตัว, 5.ขา

ต้ังไมโครโฟน ชนิด 3 ขา จ านวน 2 ตัว

               30,500.00 30,500.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

28/09/2563 87/2563(CNTR-

0409/63)

หจก. อักษรภัณฑ์กาญจนบุรี                11,107.00 11,107.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

                          -   คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

28/09/2563 88/2563(CNTR-

0410/63)

หจก. อักษรภัณฑ์กาญจนบุรี                11,928.00 11,928.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

30/09/2563 2/2563(CNTR-

0416/63)

สหกรณ์โคนมก าแพงแสน 1               133,890.00 133,890.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

29/09/2563 CNTR-0414/63 หจก. เล่ียมทองบริการ จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอร่ี

รถยนต์ ขนาด 90 แอมป์ จ านวน 1 ลูก ส าหรับ

รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 1377

                 2,600.00 2,600.00 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง



30/09/2563 4/2563(CNTR-

0417/63)

บจก.โตโยต้ากาญจนบุรี 

1995 ผู้จ าหน่ายโตโยต้า

บจก.โตโยต้ากาญจนบุรี 1995 ผู้

จ าหน่ายโตโยต้า

              844,000.00 844,000.00 คุณสมบัติ และเอกสาร

การเสนอราคาถูกต้อง 

ครบถ้วน ตรงตาม

ประกาศ และเสนอ

ราคาต ่าสุด

วิธีประกาศเชิญ

ชวน  e-bidding

บริษัท มิตซู เตชอัมพร จ ากัด               770,000.00 -

30/09/2563 50/2563(CNTR-

0415/63)

บริษัท เจ เอส มอเตอร์คาร์ 

จ ากัด 2

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ขนาดใหญ่                38,832.44 38,832.44 คุณสมบัติถูกต้อง และ

เสนอราคาต ่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

2,368,840.04         1,598,840.04          

12,756,059.67         

1.รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก

สูบไม่ต ่ากว่า 2,400 CC หรือก าลังเคร่ืองยนต์

สูงสุดต ่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบ

ดับเบ้ิลแค็บ 4 ประตู

รวมประจ ำเดือน กันยำยน 2563

รวมผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงท้ังส้ิน ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563


