
ล ำดับที่ โครงการ/รายการ วงเงนิที่ท าสัญญา วงเงนิที่ท าสัญญา วิธีซ้ือหรอืจ้าง ชื่อเจ้าหน้ี ชื่อเจ้าหน้ี
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ
เลขที่สัญญา

1
ค่ำหนังสือพมิพ์ 420.00 420.00 เฉพำะเจำะจง

นำยสุนทร กล่ิน
สุคนธ์

นำยสุนทร กล่ิน
สุคนธ์

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0002/63

2
จ้ำงเหมำแรงงำน 7,677.00 7,677.00 เฉพำะเจำะจง นำยบญุรักษ ์ล ำดวล นำยบญุรักษ ์ล ำดวล เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0003/63-2

3
จ้ำงเหมำแรงงำน 8,500.00 8,500.00 เฉพำะเจำะจง

นำงสำวชลลดำ 
เพกิเฉย

นำงสำวชลลดำ 
เพกิเฉย

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0004/63

4
จ้ำงเหมำแรงงำน 8,500.00 8,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยเดชำ รอดสูง นำยเดชำ รอดสูง เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0005/63

5
จ้ำงเหมำแรงงำน 8,225.00 8,225.00 เฉพำะเจำะจง

นำยทศันำ  ปำน
ธรรม

นำยทศันำ  ปำน
ธรรม

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0006/63-1

6
จ้ำงเหมำแรงงำน 8,225.00 8,225.00 เฉพำะเจำะจง นำยสัมพนัธ ์โพธิเ์งิน นำยสัมพนัธ ์โพธิเ์งิน เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0007/63-1

7
จ้ำงเหมำแรงงำน 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยคมสันต์  ฟกัทอง นำยคมสันต์  ฟกัทอง เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0008/63

8
จ้ำงเหมำแรงงำน 8,709.00 8,709.00 เฉพำะเจำะจง

นำยนำยมงคล สุข
กรม

นำยนำยมงคล สุข
กรม

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0009/63-1

9
จ้ำงเหมำแรงงำน 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยนำวนิ เรือนงำม นำยนำวนิ เรือนงำม เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0010/63

10
จ้ำงเหมำแรงงำน 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยไพรัญ ล้ินจี่ นำยไพรัญ ล้ินจี่ เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0011/63

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงปงีบประมำณ พ.ศ. 2563
เทศบำลต ำบลหนองหญ้ำดอกขำว

ต้ังแต่วนัที่ 1 ตุลำคม   2562   ถึงวนัที่ 30 กันยำยน   2563



11

จ้ำงเหมำบริกำรเคร่่ืองถ่ำย
เอกสำรรำยเดือน ตุลำคม 
2562

6,263.90 6,263.90 เฉพำะเจำะจง
เอ๋ ก๊อปปี้ เซอร์วสิ 
โดยนำงสำวสุดำ  
ผ่องใส

เอ๋ ก๊อปปี้ เซอร์วสิ 
โดยนำงสำวสุดำ  
ผ่องใส

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0012/63-1

12

จ้ำงเหมำแรงงำน 7,951.00 7,951.00 เฉพำะเจำะจง
นำงสำวณชณำภำ 
ภมูิทองรุ่งเรือง

นำงสำวณชณำภำ 
ภมูิทองรุ่งเรือง

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0013/63-1

13

จ้ำงเหมำประกอบอำหำรวำ่ง
พร้อมน้ ำด่ืมส ำหรับผู้เข้ำร่วม
ประชุมคณะกรรมกำรหรือ
คณะอนุกรรมกำรที่ได้รับกำร
แต่งต้ังตำมกฏหมำยหรือ
ระเบยีบคณะกรรมกำรจ ำนวน
 27 คนอัตรำๆคนละ 25.บำท

475.00 475.00 เฉพำะเจำะจง นำยศักด์ิดำ ปำนนิล นำยศักด์ิดำ ปำนนิล เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0015/63-1

14

จ้ำงเหมำจัดท ำพวงมำลำไป
ร่วมร ำลึกเนื่องในวนัคล้ำยวนั
สวรรคตพระบำทสมเด็จพระ
บรมชนกำธเิบศรมหำภมูิพล
อดุลเดช บรมนำถบพติร

1,000.00 1,000.00 เฉพำะเจำะจง
นำงสำวสุพร มำลำ
พงษ์

นำงสำวสุพร มำลำ
พงษ์

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0018/63

15

จ้ำงเหมำประกอบอำหำร
พร้อมเคร่ืองด่ืมส ำหรับ
ประชุมสภำเทศบำลต ำบล
หนองหญ้ำดอกขำว

1,760.00 1,760.00 เฉพำะเจำะจง
นำงสำวรัชนี  ฟกั
เขียว

นำงสำวรัชนี  ฟกั
เขียว

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0019/63-1



16

จ้ำงเหมำท ำพวงมำลำร่วม
ถวำยรำชสักกำระเนื่องใน
วนัปยิะมำหำรำช

1,000.00 1,000.00 เฉพำะเจำะจง
นำงสำวสุพร มำลำ
พงษ์

นำงสำวสุพร มำลำ
พงษ์

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0020/63

17
จัดซ้ือน้ ำด่ืมประจ ำเดือน 
ตุลำคม

110.00 110.00 เฉพำะเจำะจง
นำยพงศ์วชัร์ เพง็
บตุร

นำยพงศ์วชัร์ เพง็
บตุร

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0021/63

18
รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร 8,500.00 8,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยบญุรักษ ์ล ำดวล นำยบญุรักษ ์ล ำดวล เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0022/63

19

จ้ำงเหมำแรงงำนรำยเดือน 
ต ำแหน่งงำนกองทนุสนับำนุน
กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ(สสส.)
งำนประชำสัมพนัธข์่ำวสำร
ของรำชกำร

6,516.00 6,516.00 เฉพำะเจำะจง
นำงสำวณชณำภำ 
ภมูิทองรุ่งเรือง

นำงสำวณชณำภำ 
ภมูิทองรุ่งเรือง

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0023/63-1

20
จ้ำงเหมำแรงงำน 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยนำวนิ เรือนงำม นำยนำวนิ เรือนงำม เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0024/63

21
จ้ำงเหมำแรงงำน 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยไพรัญ ล้ินจี่ นำยไพรัญ ล้ินจี่ เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0025/63

22
จ้ำงเหมำแรงงำน 8,500.00 8,500.00 เฉพำะเจำะจง

นำงสำวชลลดำ 
เพกิเฉย

นำงสำวชลลดำ 
เพกิเฉย

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0026/63

23
จ้ำงเหมำแรงงำน 8,500.00 8,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยสัมพนัธ ์โพธิเ์งิน นำยสัมพนัธ ์โพธิเ์งิน เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0027/63

24
จ้ำงเหมำแรงงำน 8,500.00 8,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยเดชำ รอดสูง นำยเดชำ รอดสูง เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0028/63

25
จ้ำงเหมำแรงงำน 8,216.00 8,216.00 เฉพำะเจำะจง

นำยทศันำ  ปำน
ธรรม

นำยทศันำ  ปำน
ธรรม

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0029/63-1

26
จ้ำงเหมำแรงงำน 8,700.00 8,700.00 เฉพำะเจำะจง นำยคมสันต์  ฟกัทอง นำยคมสันต์  ฟกัทอง เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0030/63-1

27
จ้ำงเหมำแรงงำน 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง

นำยนำยมงคล สุข
กรม

นำยนำยมงคล สุข
กรม

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0031/63



28

จ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน 
เคร่ืองถ่ำยเอกสำร 
ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน

2,601.50 2,601.50 เฉพำะเจำะจง
เอ๋ ก๊อปปี้ เซอร์วสิ 
โดยนำงสำวสุดำ  
ผ่องใส

เอ๋ ก๊อปปี้ เซอร์วสิ 
โดยนำงสำวสุดำ  
ผ่องใส

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0032/63-1

29
ค่ำหนังสือพมิพ์ 420.00 420.00 เฉพำะเจำะจง

นำยสุนทร กล่ิน
สุคนธ์

นำยสุนทร กล่ิน
สุคนธ์

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0033/63

30
จ้ำงเหมำแรงงำน 8,500.00 8,500.00 เฉพำะเจำะจง นำงอัญชลี อินทรีย์ นำงอัญชลี อินทรีย์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0034/63

31

จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อ
ล่ืนประจ ำเดือน  ตุลำคม 
2562 ( ส ำนักปลัด )

6,434.70 6,434.70 เฉพำะเจำะจง
บริษทั ไอเอสเค บสิ
ซิเนส จ ำกัด

บริษทั ไอเอสเค บสิ
ซิเนส จ ำกัด

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0035/63

32

จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อ
ล่ืนประจ ำเดือน  ตุลำคม 
2562 ( กองช่ำง )

3,828.46 3,828.46 เฉพำะเจำะจง
บริษทั ไอเอสเค บสิ
ซิเนส จ ำกัด

บริษทั ไอเอสเค บสิ
ซิเนส จ ำกัด

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0036/63

33

จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อ
ล่ืนประจ ำเดือน  ตุลำคม 
2562 ( กองช่ำง )

2,153.76 2,153.76 เฉพำะเจำะจง
บริษทั ไอเอสเค บสิ
ซิเนส จ ำกัด

บริษทั ไอเอสเค บสิ
ซิเนส จ ำกัด

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0037/63

34

จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อ
ล่ืนประจ ำเดือน  ตุลำคม 
2562 ( กองช่ำง )

13,775.04 13,775.04 เฉพำะเจำะจง
บริษทั ไอเอสเค บสิ
ซิเนส จ ำกัด

บริษทั ไอเอสเค บสิ
ซิเนส จ ำกัด

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0038/63

35

ค่ำใช้จ่ำยในงำนวฒันธรรม  
ประเพณี และภมูิปญัำทอ้งถิ่น

1,000.00 1,000.00 เฉพำะเจำะจง
นำงสำวสุพร มำลำ
พงษ์

นำงสำวสุพร มำลำ
พงษ์

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0040/63

36
ค่ำปะยำง 200.00 200.00 เฉพำะเจำะจง นำยชำตินันท ์ถุงทอง นำยชำตินันท ์ถุงทอง เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0041/63

37

จ้ำงซ่อมเคร่ืองคอมพวิพเ์ตอร์
ส ำนักปลัด จ ำนวน 1 เคร่ือง

2,100.00 2,100.00 เฉพำะเจำะจง
ร้ำน บ ีเค พมิพดี์ด 
โดยนำงสำวบญุเครือ
 ชั้นกำญจนอัมพร

ร้ำน บ ีเค พมิพดี์ด 
โดยนำงสำวบญุเครือ
 ชั้นกำญจนอัมพร

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0042/63



38

จัดซ้ือเคร่ืองมือช่ำง จ ำนวน 8 
รำยกำร
คีมล็อค,ประแจเล่ือน,ไขควง,
กรรไกรตัดทอ่,พกุ,แค็มเหล็ก,
สกรู

1,350.00 1,350.00 เฉพำะเจำะจง
วฒันำพำณิชย์ โดย 
นำงสำวจำรุวรรณ 
เสวกวำปี

วฒันำพำณิชย์ โดย 
นำงสำวจำรุวรรณ 
เสวกวำปี

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0044/63

39
รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร 613.28 613.28 เฉพำะเจำะจง

กำรไฟฟำ้ส่วน
ภมูิภำค จังหวดั
กำญจนบรีุ

กำรไฟฟำ้ส่วน
ภมูิภำค จังหวดั
กำญจนบรีุ

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0046/63

40

จ้ำงเหมำประกอบอำหำรวำ่ง
พร้อมเคร่ืองด่ืมส ำหรับ
ผู้เข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพฒันำทอ้งถิ่น

250.00 250.00 เฉพำะเจำะจง นำยศักด์ิดำ ปำนนิล นำยศักด์ิดำ ปำนนิล เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0050/63-1

41
ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำน 1,416.00 1,416.00 เฉพำะเจำะจง

นำงสำวนฤมล โต
ประยูร

นำงสำวนฤมล โต
ประยูร

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0052/63

42
ซ้ือน้ ำด่ืมประจ ำเดือน 
พฤศจิกำยน

190.00 190.00 เฉพำะเจำะจง
นำยพงศ์วชัร์ เพง็
บตุร

นำยพงศ์วชัร์ เพง็
บตุร

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0053/63

43
จ้ำงเหมำแรงงำน 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยคมสันต์  ฟกัทอง นำยคมสันต์  ฟกัทอง เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0054/63

44
จ้ำงเหมำแรงงำน 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง

นำยนำยมงคล สุข
กรม

นำยนำยมงคล สุข
กรม

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0055/63

45
จ้ำงเหมำแรงงำน 7,951.00 7,951.00 เฉพำะเจำะจง นำยบญุรักษ ์ล ำดวล นำยบญุรักษ ์ล ำดวล เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0056/63-1



46

จ้ำงเหมำแรงงำน 8,225.00 8,225.00 เฉพำะเจำะจง
นำงสำวนฤมล โต
ประยูร

นำงสำวนฤมล โต
ประยูร

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0057/63-1

47
จ้ำงเหมำแรงงำน 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยนำวนิ เรือนงำม นำยนำวนิ เรือนงำม เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0058/63

48
จ้ำงเหมำแรงงำน 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยไพรัญ ล้ินจี่ นำยไพรัญ ล้ินจี่ เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0059/63

49
จ้ำงเหมำแรงงำน 8,500.00 8,500.00 เฉพำะเจำะจง

นำงสำวชลลดำ 
เพกิเฉย

นำงสำวชลลดำ 
เพกิเฉย

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0060/63

50
จ้ำงเหมำแรงงำน 8,500.00 8,500.00 เฉพำะเจำะจง นำงอัญชลี อินทรีย์ นำงอัญชลี อินทรีย์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0061/63

51
จ้ำงเหมำแรงงำน 7,951.00 7,951.00 เฉพำะเจำะจง นำยสัมพนัธ ์โพธิเ์งิน นำยสัมพนัธ ์โพธิเ์งิน เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0062/63-1

52
จ้ำงเหมำแรงงำน 8,500.00 8,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยเดชำ รอดสูง นำยเดชำ รอดสูง เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0063/63

53
จ้ำงเหมำแรงงำน 8,225.00 8,225.00 เฉพำะเจำะจง

นำยทศันำ  ปำน
ธรรม

นำยทศันำ  ปำน
ธรรม

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0064/63-1

54

จ้ำงเหมำบริกำรเคร่ืองถ่ำย
เอกสำรรำยเเดือน ธนัวำคม 
2562

3,450.50 3,450.50 เฉพำะเจำะจง
เอ๋ ก๊อปปี้ เซอร์วสิ 
โดยนำงสำวสุดำ  
ผ่องใส

เอ๋ ก๊อปปี้ เซอร์วสิ 
โดยนำงสำวสุดำ  
ผ่องใส

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0065/63-1

55
ค่ำหนังสือพมิพ์ 360.00 360.00 เฉพำะเจำะจง

นำยสุนทร กล่ิน
สุคนธ์

นำยสุนทร กล่ิน
สุคนธ์

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0066/63

56
ค่ำหนังสือพมิพ์ 420.00 420.00 เฉพำะเจำะจง

นำยสุนทร กล่ิน
สุคนธ์

นำยสุนทร กล่ิน
สุคนธ์

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0067/63



57

ซ้ือพำนพุ่มประดับเนื่องในวนั
พอ่แหง่ชำติ 5 ธนัวำคม 2562

495.00 495.00 เฉพำะเจำะจง
หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด
อักษรภณัฑ์
กำญจนบรีุ

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด
อักษรภณัฑ์
กำญจนบรีุ

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0069/63

58

จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อ
ล่ืนประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 
กองส ำนักปลัด

5,979.20 5,979.20 เฉพำะเจำะจง
บริษทั ไอเอสเค บสิ
ซิเนส จ ำกัด

บริษทั ไอเอสเค บสิ
ซิเนส จ ำกัด

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0070/63

59

จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อ
ล่ืนประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 
กองช่ำง

15,485.30 15,485.30 เฉพำะเจำะจง
บริษทั ไอเอสเค บสิ
ซิเนส จ ำกัด

บริษทั ไอเอสเค บสิ
ซิเนส จ ำกัด

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0071/63

60

จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อ
ล่ืนประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 
กองช่ำง

2,939.72 2,939.72 เฉพำะเจำะจง
บริษทั ไอเอสเค บสิ
ซิเนส จ ำกัด

บริษทั ไอเอสเค บสิ
ซิเนส จ ำกัด

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0072/63

61

จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อ
ล่ืนประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 
กองช่ำง

1,815.80 1,815.80 เฉพำะเจำะจง
บริษทั ไอเอสเค บสิ
ซิเนส จ ำกัด

บริษทั ไอเอสเค บสิ
ซิเนส จ ำกัด

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0073/63

62
ซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 8 
รำยกำร

4,440.00 4,440.00 เฉพำะเจำะจง
หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด
อักษรภณัฑ์
กำญจนบรีุ

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด
อักษรภณัฑ์
กำญจนบรีุ

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0074/63

63
ค่ำซ่อมทอ่ประปำ 4,500.00 4,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยทวศัีกด์ิ ต้นโพธิ์ นำยทวศัีกด์ิ ต้นโพธิ์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0075/63

64

จ้ำงเหมำประกอบอำหำร
ส ำหรับผู้เข้ำร่วมประชุมสภำ
สมัยสำมัญ สมัยที4่ คร้ังที่ 1 
ประจ ำป ี2562

1,680.00 1,680.00 เฉพำะเจำะจง
นำงสำวรัชนี  ฟกั
เขียว

นำงสำวรัชนี  ฟกั
เขียว

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0078/63

65
ค่ำถ่ำยแบบแปลน 340.00 340.00 เฉพำะเจำะจง

หจก.ไฟน์อำร์ต 
ดิจิตอลแล็บ

หจก.ไฟน์อำร์ต 
ดิจิตอลแล็บ

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0080/63



66

โครงกำรพธิรัีบพระรำชทำน
พระบรมฉำยำลักษณ์ 
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หวั

2,450.00 2,450.00 เฉพำะเจำะจง
หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด
อักษรภณัฑ์
กำญจนบรีุ

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด
อักษรภณัฑ์
กำญจนบรีุ

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0086/63

67

 หมึกอิ้ง canon PGBK 750 
ด ำ จ ำนวน 2 กล่อง
 หมึกอิ้ง canon 751 สีชมพ ู
 จ ำนวน 1 กล่อง
หมึกอิ้ง canon 751 สีฟำ้ 
จ ำนวน 1 กล่อง
เปน็เงิน 3,200.บำท
 

3,200.00 3,200.00 เฉพำะเจำะจง
พพีเีค ซัคเซสโทน
เนอร์ โดย นำยยุทธ
พล กสิกรรม

พพีเีค ซัคเซสโทน
เนอร์ โดย นำยยุทธ
พล กสิกรรม

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0089/63

68

โครงกำรพธิรัีบพระรำชทำน
พระบรมฉำยำลักษณ์ 
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หวั

3,200.00 3,200.00 เฉพำะเจำะจง
ร้ำน ศศิกำญจน์
พำนิช โดย นำงสำว
ศศินำ เกิดสังข์

ร้ำน ศศิกำญจน์
พำนิช โดย นำงสำว
ศศินำ เกิดสังข์

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0092/63

69
จัดท ำปำ้ยไวนิล 2,640.00 2,640.00 เฉพำะเจำะจง

กรำฟกิโปร โดย 
นำงพชัญำ ใจดี

กรำฟกิโปร โดย 
นำงพชัญำ ใจดี

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0097/63

70
จัดท ำปำ้ยไวนิล 2,640.00 2,640.00 เฉพำะเจำะจง

กรำฟกิโปร โดย 
นำงพชัญำ ใจดี

กรำฟกิโปร โดย 
นำงพชัญำ ใจดี

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0098/63

71

จัดซ้ือน้ ำด่ืมประจ ำเดือน  
ธนัวำคม 2562   จ ำนวน 11  
ถังๆละ 10.บำท

110.00 110.00 เฉพำะเจำะจง
หนองขำวกำรพมิพ ์
โดยนำยพงศ์วชัร์  
เพง็บตุร

หนองขำวกำรพมิพ ์
โดยนำยพงศ์วชัร์  
เพง็บตุร

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0099/63

72
จ้ำงเหมำแรงงำน 8,709.00 8,709.00 เฉพำะเจำะจง นำยคมสันต์  ฟกัทอง นำยคมสันต์  ฟกัทอง เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0101/63-1



73
จ้ำงเหมำแรงงำน 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง

นำยนำยมงคล สุข
กรม

นำยนำยมงคล สุข
กรม

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0102/63

74

จ้ำงเหมำแรงงำน 7,677.00 7,677.00 เฉพำะเจำะจง
นำยทศันำ  ปำน
ธรรม

นำยทศันำ  ปำน
ธรรม

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0103/63-1

75

จ้ำงเหมำแรงงำน 8,225.00 8,225.00 เฉพำะเจำะจง นำยเดชำ รอดสูง นำยเดชำ รอดสูง เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0104/63-1

76
จ้ำงเหมำแรงงำน 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยนำวนิ เรือนงำม นำยนำวนิ เรือนงำม เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0106/63

77
จ้ำงเหมำแรงงำน 8,500.00 8,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยสัมพนัธ ์โพธิเ์งิน นำยสัมพนัธ ์โพธิเ์งิน เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0107/63

78
จ้ำงเหมำแรงงำน 8,500.00 8,500.00 เฉพำะเจำะจง

นำงสำวนฤมล โต
ประยูร

นำงสำวนฤมล โต
ประยูร

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0108/63

79
จ้ำงเหมำแรงงำน 8,500.00 8,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยบญุรักษ ์ล ำดวล นำยบญุรักษ ์ล ำดวล เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0109/63

80
จ้ำงเหมำแรงงำน 8,500.00 8,500.00 เฉพำะเจำะจง

นำงสำวชลลดำ 
เพกิเฉย

นำงสำวชลลดำ 
เพกิเฉย

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0110/63

81

จ้ำงเหมำแรงงำน 7,951.00 7,951.00 เฉพำะเจำะจง นำงอัญชลี อินทรีย์ นำงอัญชลี อินทรีย์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0111/63-1

82

จ้ำงเหมำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร
รำยเดือน ประจ ำเดือน 
มกรำคม

3,074.90 3,074.90 เฉพำะเจำะจง
เอ๋ ก๊อปปี้ เซอร์วสิ 
โดยนำงสำวสุดำ  
ผ่องใส

เอ๋ ก๊อปปี้ เซอร์วสิ 
โดยนำงสำวสุดำ  
ผ่องใส

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0112/63-1



83
ค่ำหนังสือพมิพ์ 440.00 440.00 เฉพำะเจำะจง

นำยสุนทร กล่ิน
สุคนธ์

นำยสุนทร กล่ิน
สุคนธ์

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0113/63

84
จ้ำงเหมำแรงงำน 8,129.00 8,129.00 เฉพำะเจำะจง นำยไพรัญ ล้ินจี่ นำยไพรัญ ล้ินจี่ เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0115/63-1

85

จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อ
ล่ืนส ำนักปลัด ประจ ำเดือน 
ธนัวำคม 2563

8,927.60 8,927.60 เฉพำะเจำะจง
บริษทั ไอเอสเค บสิ
ซิเนส จ ำกัด

บริษทั ไอเอสเค บสิ
ซิเนส จ ำกัด

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0118/63

86

จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อ
ล่ืนกองช่ำง รถขยะ 
ประจ ำเดือน ธนัวำคม 2563

3,185.26 3,185.26 เฉพำะเจำะจง
บริษทั ไอเอสเค บสิ
ซิเนส จ ำกัด

บริษทั ไอเอสเค บสิ
ซิเนส จ ำกัด

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0119/63

87

จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อ
ล่ืนกองช่ำง รถกระเช้ำไฟฟำ้ 
ประจ ำเดือน ธนัวำคม 2563

2,308.24 2,308.24 เฉพำะเจำะจง
บริษทั ไอเอสเค บสิ
ซิเนส จ ำกัด

บริษทั ไอเอสเค บสิ
ซิเนส จ ำกัด

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0120/63

88

จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อ
ล่ืนกองช่ำง รถขยะ 
ประจ ำเดือน ธนัวำคม 2563

14,450.40 14,450.40 เฉพำะเจำะจง
บริษทั ไอเอสเค บสิ
ซิเนส จ ำกัด

บริษทั ไอเอสเค บสิ
ซิเนส จ ำกัด

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0121/63

89
(1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำร
ในวนัเด็กแหง่ชำติ

2,000.00 2,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสุพล สู้ภยัพำล นำยสุพล สู้ภยัพำล เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0122/63

90

 ซ่อมบ ำรุงรถบรรทกุน้ ำ
ทะเบยีน 820915 กจ จ ำนวน
 1คัน เปน็เงิน 4,850.บำท

4,850.00 4,850.00 เฉพำะเจำะจง
โรงกลึง บ.กำรช่ำง 
โดยนำยวชิัย อยู่พว่ง

โรงกลึง บ.กำรช่ำง 
โดยนำยวชิัย อยู่พว่ง

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0123/63

91
ซ้ือถุงมือผ้ำ จ ำนวน 5 โหล 475.00 475.00 เฉพำะเจำะจง

เง้ียว หนองขำว 
โดยนำยวฒันำ 
เชียงทอง

เง้ียว หนองขำว 
โดยนำยวฒันำ 
เชียงทอง

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0125/63

92
ค่ำปำ้ยไวนิล 4,080.00 4,080.00 เฉพำะเจำะจง

กรำฟกิโปร โดย 
นำงพชัญำ ใจดี

กรำฟกิโปร โดย 
นำงพชัญำ ใจดี

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0126/63



93
ค่ำน้ ำด่ืม 2,300.00 2,300.00 เฉพำะเจำะจง

โรงน้ ำแข็ง F&K 
โดยผกำกรอง แม้น
เดช

โรงน้ ำแข็ง F&K 
โดยผกำกรอง แม้น
เดช

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0127/63

94
จ้ำงเหมำแรงงำน 5,225.00 5,225.00 เฉพำะเจำะจง นำยณฐพล  สุขศิริ นำยณฐพล  สุขศิริ เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0128/63-1

95

ปะยำงรถบรรทกุขยะ 
ทะเบยีน 822961 กจ.
 ปะยำงหลัง    จ ำนวน 1 
เส้นๆละ  180.บำท เปน็เงิน 
180.บำท
   ปะยำง (เส้นในล้อหลัง) 
จ ำนวน 1 แผ่นๆละ  200.บำท
  เปน็เงิน 200.บำท 
                           เปน็เงิน
 380.บำท

380.00 380.00 เฉพำะเจำะจง นำยชำตินันท ์ถุงทอง นำยชำตินันท ์ถุงทอง เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0129/63

96
จัดท ำปำ้ยไวนิล 1,217.00 1,217.00 เฉพำะเจำะจง

กรำฟกิโปร โดย 
นำงพชัญำ ใจดี

กรำฟกิโปร โดย 
นำงพชัญำ ใจดี

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0131/63

97

จัดซ้ือยำงนอกจ ำนวน 1  เส้น
และยำงในจ ำนวน 1  เส้น 540.00 540.00 เฉพำะเจำะจง นำยพชิิต โพธิอ์ุไร นำยพชิิต โพธิอ์ุไร เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0133/63

98

เปล่ียนแบตเตอร่ีรถยนต์
ส่วนกลำง หมำยเลขทะเบยีน 
กง ๕๙๘๖  กำญจนบรีุ

3,317.00 3,317.00 เฉพำะเจำะจง
หจก.รุ่งแสง
กำญจนบรีุ

หจก.รุ่งแสง
กำญจนบรีุ

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0134/63



99

ซ้ือน้ ำด่ืม จ ำนวน 11 ถังๆละ 
10.บำท
เปน็เงิน 110.บำท

110.00 110.00 เฉพำะเจำะจง
นำยพงศ์วชัร์ เพง็
บตุร

นำยพงศ์วชัร์ เพง็
บตุร

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0137/63

100
จ้ำงเหมำแรงงำน 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยคมสันต์  ฟกัทอง นำยคมสันต์  ฟกัทอง เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0141/63-2

101
จ้ำงเหมำแรงงำน 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยณฐพล  สุขศิริ นำยณฐพล  สุขศิริ เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0142/63

102

จ้ำงเหมำแรงงำน 7,913.00 7,913.00 เฉพำะเจำะจง
นำยทศันำ  ปำน
ธรรม

นำยทศันำ  ปำน
ธรรม

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0143/63-1

103
จ้ำงเหมำแรงงำน 8,500.00 8,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยเดชำ รอดสูง นำยเดชำ รอดสูง เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0144/63

104
จ้ำงเหมำแรงงำน 8,500.00 8,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยสัมพนัธ ์โพธิเ์งิน นำยสัมพนัธ ์โพธิเ์งิน เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0145/63

105
จ้ำงเหมำแรงงำน 8,500.00 8,500.00 เฉพำะเจำะจง

นำยนำยมงคล สุข
กรม

นำยนำยมงคล สุข
กรม

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0146/63

106
จ้ำงเหมำแรงงำน 8,689.00 8,689.00 เฉพำะเจำะจง นำยไพรัญ ล้ินจี่ นำยไพรัญ ล้ินจี่ เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0147/63-1

107
จ้ำงเหมำแรงงำน 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยนำวนิ เรือนงำม นำยนำวนิ เรือนงำม เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0148/63

108

จ้ำงเหมำแรงงำน 7,913.00 7,913.00 เฉพำะเจำะจง นำยบญุรักษ ์ล ำดวล นำยบญุรักษ ์ล ำดวล เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0149/63-1



109

จ้ำงเหมำแรงงำน 8,206.00 8,206.00 เฉพำะเจำะจง
นำงสำวนฤมล โต
ประยูร

นำงสำวนฤมล โต
ประยูร

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0150/63-1

110
จ้ำงเหมำแรงงำน 8,500.00 8,500.00 เฉพำะเจำะจง นำงอัญชลี อินทรีย์ นำงอัญชลี อินทรีย์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0151/63

111
จ้ำงเหมำแรงงำน 8,500.00 8,500.00 เฉพำะเจำะจง

นำงสำวชลลดำ 
เพกิเฉย

นำงสำวชลลดำ 
เพกิเฉย

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0152/63

112

จ้ำงเหมำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร
รำยเดือน ประจ ำเดือน 
กุมภำพนัธ์

2,681.90 2,681.90 เฉพำะเจำะจง
เอ๋ ก๊อปปี้ เซอร์วสิ 
โดยนำงสำวสุดำ  
ผ่องใส

เอ๋ ก๊อปปี้ เซอร์วสิ 
โดยนำงสำวสุดำ  
ผ่องใส

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0153/63-1

113
ค่ำหนังสือพมิพ์ 380.00 380.00 เฉพำะเจำะจง

นำยสุนทร กล่ิน
สุคนธ์

นำยสุนทร กล่ิน
สุคนธ์

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0154/63

114

จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อ
ล่ืนของส ำนักปลัด 
ประจ ำเดือน มกรำคม 2563

12,273.22 12,273.22 เฉพำะเจำะจง
บริษทั ไอเอสเค บสิ
ซิเนส จ ำกัด

บริษทั ไอเอสเค บสิ
ซิเนส จ ำกัด

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0156/63

115

จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อ
ล่ืนกองช่ำง รถบรรทกุขยะ 
ประจ ำเดือน มกรำคม

16,213.78 16,213.78 เฉพำะเจำะจง
บริษทั ไอเอสเค บสิ
ซิเนส จ ำกัด

บริษทั ไอเอสเค บสิ
ซิเนส จ ำกัด

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0157/63

116

จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อ
ล่ืนกองช่ำง รถจักยำนยนต์ 
265,บต 4982 ,กง 5986 กจ.
 ประจ ำเดือน มกรำคม 2563

4,210.29 4,210.29 เฉพำะเจำะจง
บริษทั ไอเอสเค บสิ
ซิเนส จ ำกัด

บริษทั ไอเอสเค บสิ
ซิเนส จ ำกัด

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0158/63



117

จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อ
ล่ืนกองช่ำง รถกระเช้ำไฟฟำ้ 
ประจ ำเดือน มกรำคม

2,391.90 2,391.90 เฉพำะเจำะจง
บริษทั ไอเอสเค บสิ
ซิเนส จ ำกัด

บริษทั ไอเอสเค บสิ
ซิเนส จ ำกัด

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0159/63

118

จ้ำงเหมำประกอบอำหำร
ส ำหรับผู้เข้ำร่วมประชุมสภำ
สมัยสำมัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1 
ประจ ำป ี2563 จ ำนวน 20 
คนๆละ 80.บำท เปน็เงิน 
1,600.บำท

1,600.00 1,600.00 เฉพำะเจำะจง
นำงสำวรัชนี  ฟกั
เขียว

นำงสำวรัชนี  ฟกั
เขียว

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0160/63

119
วสัดุส ำนักงำน 1,350.00 1,350.00 เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด
อักษรภณัฑ์
กำญจนบรีุ

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด
อักษรภณัฑ์
กำญจนบรีุ

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0164/63

120
จัดท ำปำ้ยไวนิล 360.00 360.00 เฉพำะเจำะจง

กรำฟกิโปร โดย 
นำงพชัญำ ใจดี

กรำฟกิโปร โดย 
นำงพชัญำ ใจดี

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0167/63

121
ค่ำอำหำรวำ่ง 1,500.00 1,500.00 เฉพำะเจำะจง นำงรัตนำ บญุอยุ่ นำงรัตนำ บญุอยุ่ เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0170/63



122

     ภ.ด.ส.ใบเสร็จรับเงินภำษี
ที่ดินและส่ิงปลูกสร้ำง จ ำนวน
 2 เล่มๆละ 82.บำท  เปน็เงิน 
   164.บำท
    พด.1ทะเบยีนพสัดุที่ดิน
และส่ิงปลูกสร้ำง(สีเขียว) 
จ ำนวน 100แผ่นๆละ 3.50.
บำท เปน็เงิน    350.บำท
    ค่ำขนส่งส้ินค่ำบริกำรทำง
ไปรษณีย์           เปน็เงิน  
69.55.บำท   
                                    
           รวมเปน็เงิน  
583.55.บำท

583.55 583.55 เฉพำะเจำะจง
โรงพมิพอ์ำสำรักษำ
ดินแดน

โรงพมิพอ์ำสำรักษำ
ดินแดน

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0171/63

123
ค่ำปะยำง 180.00 180.00 เฉพำะเจำะจง นำยชำตินันท ์ถุงทอง นำยชำตินันท ์ถุงทอง เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0173/63

124
ค่ำปะยำง 500.00 500.00 เฉพำะเจำะจง นำยชำตินันท ์ถุงทอง นำยชำตินันท ์ถุงทอง เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0177/63

125

จัดซ้ือน้ ำถัง  ขนำด  20  ลิตร 
 จ ำนวน 9  ถังๆละ  10.บำท

90.00 90.00 เฉพำะเจำะจง
นำยพงศ์วชัร์ เพง็
บตุร

นำยพงศ์วชัร์ เพง็
บตุร

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0178/63

126
จ้ำงเหมำแรงงำน 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยคมสันต์  ฟกัทอง นำยคมสันต์  ฟกัทอง เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0181/63

127
จ้ำงเหมำแรงงำน 8,419.00 8,419.00 เฉพำะเจำะจง นำยณฐพล  สุขศิริ นำยณฐพล  สุขศิริ เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0182/63-1



128
จ้ำงเหมำแรงงำน 8,500.00 8,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยเดชำ รอดสูง นำยเดชำ รอดสูง เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0183/63

129
จ้ำงเหมำแรงงำน 8,225.00 8,225.00 เฉพำะเจำะจง นำยสัมพนัธ ์โพธิเ์งิน นำยสัมพนัธ ์โพธิเ์งิน เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0184/63-1

130
จ้ำงเหมำแรงงำน 8,500.00 8,500.00 เฉพำะเจำะจง

นำยนำยมงคล สุข
กรม

นำยนำยมงคล สุข
กรม

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0185/63

131
จ้ำงเหมำแรงงำน 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยไพรัญ ล้ินจี่ นำยไพรัญ ล้ินจี่ เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0186/63

132
จ้ำงเหมำแรงงำน 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยนำวนิ เรือนงำม นำยนำวนิ เรือนงำม เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0187/63

133

จ้ำงเหมำแรงงำน 8,225.00 8,225.00 เฉพำะเจำะจง
นำงสำวนฤมล โต
ประยูร

นำงสำวนฤมล โต
ประยูร

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0188/63-1

134

จ้ำงเหมำแรงงำน 7,951.00 7,951.00 เฉพำะเจำะจง นำงอัญชลี อินทรีย์ นำงอัญชลี อินทรีย์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0189/63-1

135
จ้ำงเหมำแรงงำน 8,500.00 8,500.00 เฉพำะเจำะจง

นำงสำวชลลดำ 
เพกิเฉย

นำงสำวชลลดำ 
เพกิเฉย

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0190/63

136
จ้ำงเหมำแรงงำน 440.00 440.00 เฉพำะเจำะจง

นำยสุนทร กล่ิน
สุคนธ์

นำยสุนทร กล่ิน
สุคนธ์

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0191/63



137

จ้ำงเหมำบริกำรเคร่ืองถ่ำย
เอกสำรรำยเดือน ประจ ำเดือน
 มีนำคม

3,373.40 3,373.40 เฉพำะเจำะจง
เอ๋ ก๊อปปี้ เซอร์วสิ 
โดยนำงสำวสุดำ  
ผ่องใส

เอ๋ ก๊อปปี้ เซอร์วสิ 
โดยนำงสำวสุดำ  
ผ่องใส

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0192/63-1

138

จ้ำงเหมำแรงงำน 7,129.00 7,129.00 เฉพำะเจำะจง
นำยสุทธพิจน์ โคก
แก้ว

นำยสุทธพิจน์ โคก
แก้ว

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0196/63-1

139
จัดท ำปำ้ยไวนิล 1,080.00 1,080.00 เฉพำะเจำะจง

กรำฟกิโปร โดย 
นำงพชัญำ ใจดี

กรำฟกิโปร โดย 
นำงพชัญำ ใจดี

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0197/63

140
อำหำรวำ่ง 645.00 645.00 เฉพำะเจำะจง

นำงสำวผกำกรอง 
แม้นเดช

นำงสำวผกำกรอง 
แม้นเดช

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0198/63

141
น้ ำด่ืม 1,680.00 1,680.00 เฉพำะเจำะจง ดีหนึ่งพร้อมภณัฑ์ ดีหนึ่งพร้อมภณัฑ์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0200/63

142

จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อ
ล่ืนกองช่ำง ประจ ำเดือน 
กุมภำพนัธ ์2563

3,499.78 3,499.78 เฉพำะเจำะจง
บริษทั ไอเอสเค บสิ
ซิเนส จ ำกัด

บริษทั ไอเอสเค บสิ
ซิเนส จ ำกัด

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0201/63

143

จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อ
ล่ืนส ำนักปลัด ประจ ำเดือน 
กุมภำพนัธ ์2563

10,154.48 10,154.48 เฉพำะเจำะจง
บริษทั ไอเอสเค บสิ
ซิเนส จ ำกัด

บริษทั ไอเอสเค บสิ
ซิเนส จ ำกัด

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0202/63

144

จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อ
ล่ืนกองช่ำง ประจ ำเดือน 
มีนำคม 2563

9,879.26 9,879.26 เฉพำะเจำะจง
บริษทั ไอเอสเค บสิ
ซิเนส จ ำกัด

บริษทั ไอเอสเค บสิ
ซิเนส จ ำกัด

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0203/63



145

ผ้ำคลุมโต๊ะกลม  จ ำนวน 12 
ผืนๆละ190.บำท เปน็เงิน     
2,280.บำท
                    รวมเปน็เงิน
ทั้งส้ิน   2,280. บำท

2,280.00 2,280.00 เฉพำะเจำะจง
นำงร ำพรรณ  เซียว
สุรัตน์

นำงร ำพรรณ  เซียว
สุรัตน์

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0205/63

146

จัดซ้ือน้ ำมันเชื่อเพลิงและหล่อ
ล่ืน รถกระเช้ำไฟฟำ้ ทะเบยีน 
 824259 กจ. เดือนกมภำพนัธ์
 2563

2,282.72 2,282.72 เฉพำะเจำะจง
บริษทั ไอเอสเค บสิ
ซิเนส จ ำกัด

บริษทั ไอเอสเค บสิ
ซิเนส จ ำกัด

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0206/63

147
ค่ำผ้ำผูกปำ้ย 1,800.00 1,800.00 เฉพำะเจำะจง

ทรงสมัย โดย นำย
สุวฒัชัย พทิกัษจ์ง
วฒันำ

ทรงสมัย โดย นำย
สุวฒัชัย พทิกัษจ์ง
วฒันำ

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0207/63

148
ค่ำอำหำรวำ่ง 2,100.00 2,100.00 เฉพำะเจำะจง

นำงสำวรัชนี  ฟกั
เขียว

นำงสำวรัชนี  ฟกั
เขียว

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0208/63

149
จัดท ำปำ้ยไวนิล 360.00 360.00 เฉพำะเจำะจง

กรำฟกิโปร โดย 
นำงพชัญำ ใจดี

กรำฟกิโปร โดย 
นำงพชัญำ ใจดี

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0209/63

150
อำหำรวำ่ง 1,400.00 1,400.00 เฉพำะเจำะจง

นำงสำวประภำภรณ์
 มังกะโรทยั

นำงสำวประภำภรณ์
 มังกะโรทยั

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0211/63



151

ซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์หมำยเลข
ทะเบยีน   บต. ๔๙๘๒  
กำญจนบรีุ   
แบตเตอร่ี จ ำนวน 1 ลูกๆละ 
3,850.บำท
ค่ำแรง                            
                  150.บำท
ภำษมีูลค่ำเพิ่ม7%         
280.บำท 
                            รวม
เปน็เงิน 4,280.บำท

4,280.00 4,280.00 เฉพำะเจำะจง

บริษทั โตโยต้ำ
กำญจนบรีุ 1995 ผู้
จ ำหน่ำยโตโยต้ำ 
จ ำกัด

บริษทั โตโยต้ำ
กำญจนบรีุ 1995 ผู้
จ ำหน่ำยโตโยต้ำ 
จ ำกัด

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0213/63

152

จ้ำงเหมำซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์
โดยเปล่ียนชุด Drum 
SamSung Xpress SLM 
2825  จ ำนวน 1 ชุดๆละ 
2,400.บำท  เปน็เงิน  2,400.
บำท

2,400.00 2,400.00 เฉพำะเจำะจง
พพีเีค ซัคเซสโทน
เนอร์ โดย นำยยุทธ
พล กสิกรรม

พพีเีค ซัคเซสโทน
เนอร์ โดย นำยยุทธ
พล กสิกรรม

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0217/63

153

จัดซ้ือยำงใน จ ำนวน  2 เส้นๆ
ละ 120.บำท เปน็เงิน 240.
บำท
เพลำล้อข้ำง จ ำนวน 1 ชุดๆ
ละ80.บำท  เปน็เงิน  80.บำท
    รวมเปน็เงิน 320.บำท

320.00 320.00 เฉพำะเจำะจง นำยพชิิต โพธิอ์ุไร นำยพชิิต โพธิอ์ุไร เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0221/63



154

จ้ำงเหมำซ่อมแอร์รถขยะ 
หมำยเลขทะเบยีน  822961 
 กำญจนบรีุ โดยด ำเนินกำร  
1. เปล่ียนพดัลมแผงแอร์ เปน็
เงิน  2,500   บำท 2. ล้ำงตู้
แอร์   เช็คน้ ำยำ   เปน็เงิน  
1,500  บำท 3.ค่ำแรง   500 
 บำท

4,500.00 4,500.00 เฉพำะเจำะจง
นพแอร์  โดยนำย
นพดล  จันทร์สุข

นพแอร์  โดยนำย
นพดล  จันทร์สุข

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0223/63

155

จัดซ้ือเจลล้ำงมือ  มีปริมำณ
แอลกอฮอล์  95%   ขนำด  
300  ml    จ ำนวน   18  
ขวด  รำคำขวดละ 250 บำท

4,500.00 4,500.00 เฉพำะเจำะจง

ร้ำนออนชอนบวิต้ี 
เฟรช เฮร์ิบ โดย 
นำงสำวอรชร  อ่อน
นิ่ม

ร้ำนออนชอนบวิต้ี 
เฟรช เฮร์ิบ โดย 
นำงสำวอรชร  อ่อน
นิ่ม

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0224/63

156

   ซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์โดย
เปล่ียนชุด ดรัม SAMSUNG 
MLTR116 จ ำนวน 1 กล่องๆ
ละ 2,600.บำท  เปน็เงิน  
2,600.บำท
                                    
รวมเปน็เงิน  2,600.บำท

2,600.00 2,600.00 เฉพำะเจำะจง มีชัยวสัดุครุภณัฑ์ มีชัยวสัดุครุภณัฑ์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0227/63

157

จัดซ้ือวสัดุ จ ำนวน 4  รำยกำร
  ส ำหรับน ำมำใช้ซ่อมบำ้นที่
ได้รับควำมเสียหำย

1,075.00 1,075.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนวฒันำพำณิชย์ ร้ำนวฒันำพำณิชย์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0229/63



158

น้ ำถัง ขนำด 20 ลิตร   จ ำนวน
 20 ถังๆละ 10.บำท เปน็เงิน 
220.บำท
                            รวม
เปน็เงิน 220.บำท

220.00 220.00 เฉพำะเจำะจง
หนองขำวกำรพมิพ ์
โดยนำยพงศ์วชัร์  
เพง็บตุร

หนองขำวกำรพมิพ ์
โดยนำยพงศ์วชัร์  
เพง็บตุร

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0232/63

159

แก้วกำแฟ  จ ำนวน 2 โหลๆ
ละ240.บำท เปน็เงิน     480.
บำท
ภำษมีูลค่ำเพิ่ม 7%   เปน็เงิน 
 33.60.บำท
                    รวมเปน็เงิน
ทั้งส้ิน   513.60. บำท

513.60 513.60 เฉพำะเจำะจง
บริษทั โตงำม
พำณิชย์ จ ำกัด

บริษทั โตงำม
พำณิชย์ จ ำกัด

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0240/63

160

พระบรมฉำยำลักษณ์สมเด็จ
พระกนิษฐำธริำชเจ้ำกรม
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ
พร้อมกรอบขอบทองลงยำ 
ขนำด 20*30 จ ำนวน 1 
บำนๆละ1,200.บำท เปน็เงิน  
   1,200.บำท
ภำษมีูลค่ำเพิ่ม 7%   เปน็เงิน 
 84.บำท
                    รวมเปน็เงิน
ทั้งส้ิน   1,284. บำท

1,284.00 1,284.00 เฉพำะเจำะจง
บริษทั โตงำม
พำณิชย์ จ ำกัด

บริษทั โตงำม
พำณิชย์ จ ำกัด

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0241/63



161
จ้ำงเหมำแรงงำน 8,700.00 8,700.00 เฉพำะเจำะจง นำยคมสันต์  ฟกัทอง นำยคมสันต์  ฟกัทอง เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0243/63-1

162
จ้ำงเหมำแรงงำน 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยณฐพล  สุขศิริ นำยณฐพล  สุขศิริ เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0244/63

163
จ้ำงเหมำแรงงำน 8,500.00 8,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยเดชำ รอดสูง นำยเดชำ รอดสูง เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0245/63

164
จ้ำงเหมำแรงงำน 8,500.00 8,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยสัมพนัธ ์โพธิเ์งิน นำยสัมพนัธ ์โพธิเ์งิน เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0246/63

165
จ้ำงเหมำแรงงำน 8,500.00 8,500.00 เฉพำะเจำะจง

นำยนำยมงคล สุข
กรม

นำยนำยมงคล สุข
กรม

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0247/63

166
จ้ำงเหมำแรงงำน 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยไพรัญ ล้ินจี่ นำยไพรัญ ล้ินจี่ เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0248/63

167
จ้ำงเหมำแรงงำน 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยนำวนิ เรือนงำม นำยนำวนิ เรือนงำม เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0249/63

168
จ้ำงเหมำแรงงำน 8,500.00 8,500.00 เฉพำะเจำะจง

นำยสุทธพิจน์ โคก
แก้ว

นำยสุทธพิจน์ โคก
แก้ว

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0250/63

169

จ้ำงเหมำแรงงำน 7,650.00 7,650.00 เฉพำะเจำะจง
นำงสำวนฤมล โต
ประยูร

นำงสำวนฤมล โต
ประยูร

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0251/63-1

170
จ้ำงเหมำแรงงำน 8,500.00 8,500.00 เฉพำะเจำะจง

นำงสำวชลลดำ 
เพกิเฉย

นำงสำวชลลดำ 
เพกิเฉย

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0252/63



171

จ้ำงเหมำแรงงำน 8,216.00 8,216.00 เฉพำะเจำะจง นำงอัญชลี อินทรีย์ นำงอัญชลี อินทรีย์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0253/63-1

172
ค่ำหนังสือพมิพ์ 420.00 420.00 เฉพำะเจำะจง

นำยสุนทร กล่ิน
สุคนธ์

นำยสุนทร กล่ิน
สุคนธ์

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0254/63

173

จ้ำงเหมำบริกำรเคร่ืองถ่ำย
เอกสำรรำยเดือน ประจ ำเดือน
 เมษำยน

3,938.30 3,938.30 เฉพำะเจำะจง
เอ๋ ก๊อปปี้ เซอร์วสิ 
โดยนำงสำวสุดำ  
ผ่องใส

เอ๋ ก๊อปปี้ เซอร์วสิ 
โดยนำงสำวสุดำ  
ผ่องใส

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0255/63-1

174

แอลกอฮอล์  จ ำนวน 6 ขวดๆ
ละ420.บำท เปน็เงิน     
2,520.บำท
              รวมเปน็เงินทั้งส้ิน 
  2,520. บำท

2,520.00 2,520.00 เฉพำะเจำะจง ออมสิน กำรค้ำ ออมสิน กำรค้ำ เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0256/63

175

จ้ำงเหมำจัดท ำปำ้ยไวนิล 
โครงกำรขบวนคำรำวำนมอบ
ถุงยังชีพเพื่อเยียวยำและ
บรรเทำควำมร้อนของ
ประชำชนที่ได้รับผลกระทบ
จำกเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
ขนำด กวำ้ง 1 เมตร ยำว 2 
เมตร เปน็เงิน 300.บำท

300.00 300.00 เฉพำะเจำะจง เข้ำทำ่ ดีไซน์ เข้ำทำ่ ดีไซน์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0257/63



176

จ้ำงเหมำจัดท ำปำ้ยไวนิลปำ้ย
กองอ ำนวยกำรช่วยเหลือผู้
เดือดร้อนจำกไวรัสโคโรนำ 
2019 ขนำด 1X3 เมตร  
จ ำนวน 1 ปำ้ยๆละ 450.บำท 
  เปน็เงิน 450.บำท
          รวมเปน็เงิน 450.บำท

450.00 450.00 เฉพำะเจำะจง เข้ำทำ่ ดีไซน์ เข้ำทำ่ ดีไซน์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0261/63

177

กล่องรับบริจำค  จ ำนวน 1 
กล่องๆละ895.บำท 
        รวมเปน็เงินทั้งส้ิน   
513.60. บำท

895.00 895.00 เฉพำะเจำะจง
หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด
อักษรภณัฑ์
กำญจนบรีุ

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด
อักษรภณัฑ์
กำญจนบรีุ

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0262/63

178

ปุ๋ยสูตร 151515    จ ำนวน 2
 กระสอบๆละ825.บำท เปน็
เงิน     1,650.บำท
น้ ำยำเร่งรำก     จ ำนวน 1 
ขวดๆละ90.   เปน็เงิน     
90.บำท
                    รวมเปน็เงิน
ทั้งส้ิน   1,740. บำท

1,740.00 1,740.00 เฉพำะเจำะจง
นำงสำววรีวรรณ 
เชียงทอง

นำงสำววรีวรรณ 
เชียงทอง

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0264/63



179

สีน้ ำมัน สีขำว จ ำนวน 2 
กระปอ๋งๆละ110.บำท เปน็
เงิน 220.บำท
       สีน้ ำมัน สีน้ ำเงิน จ ำนวน
 2 กระปอ๋งๆละ110.บำท เปน็
เงิน 220.บำท
       พู่กันทำสี  จ ำนวน 2 
อันๆละ        70.บำท เปน็
เงิน 140.บำท
       ชอล์ค    จ ำนวน  1 
กล่องๆละ    20.บำท  เปน็
เงิน    20.บำท
       รวมเปน็เงินทั้งส้ิน   
600. บำท

600.00 600.00 เฉพำะเจำะจง
นำงสำววรีวรรณ 
เชียงทอง

นำงสำววรีวรรณ 
เชียงทอง

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0265/63

180

ถุงมือผ้ำ จ ำนวน 6 โหลๆละ
90.บำท เปน็เงิน     540.บำท
                    รวมเปน็เงิน
ทั้งส้ิน   540. บำท

540.00 540.00 เฉพำะเจำะจง
นำงสำววรีวรรณ 
เชียงทอง

นำงสำววรีวรรณ 
เชียงทอง

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0269/63

181

จ้ำงเหมำรถแบล็คโฮว ์ จ ำนวน
 6  ชม.ๆละ 700.บำท

4,200.00 4,200.00 เฉพำะเจำะจง
นำยวเิชียร   ชำวไร่
นำค

นำยวเิชียร   ชำวไร่
นำค

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0271/63



182

 น้ ำมันเคร่ือง คอมมอนเรล 
จ ำนวน 2 ลิตรๆละ 280.บำท 
เปน็เงิน 560.บำท 
  กรองน้ ำมันเคร่ือง  จ ำนวน 1
  ลูก เปน็เงิน 2,100.บำท
           รวมเปน็เงิน 2,660.
บำท

2,660.00 2,660.00 เฉพำะเจำะจง นำยอิทธกิร   นำกอง นำยอิทธกิร   นำกอง เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0272/63

183

ตรำยำง  นำยสุกิจ ตันโสภณธ
นำศักด์ิ จ ำนวน 5 อันๆละ 
280.บำท
 ปลัดเทศบำลต ำบลหนอง
หญ้ำดอกขำวรักษำรำชกำร
แทน
       นำยกเทศมนตรีต ำบล
หนองหญ้ำดอกขำว             
      รวมเปน็เงินทั้งส้ิน   
1,400. บำท

1,400.00 1,400.00 เฉพำะเจำะจง เข้ำทำ่ ดีไซน์ เข้ำทำ่ ดีไซน์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0274/63

184

เปล่ียนวอยซ์ล ำโพง ยี่หอ้ 
Proeuro Tech รุ่น PS15 
จ ำนวน   ๑ รำยกำร 
     เปน็เงิน  700.บำท

700.00 700.00 เฉพำะเจำะจง
บริษทั นิยมศิลป์
ไฮไฟ แอนด์สตูดิโอ 
จ ำกัด

บริษทั นิยมศิลป์
ไฮไฟ แอนด์สตูดิโอ 
จ ำกัด

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0279/63



185

ล้ำงท ำควำมสะอำด
เคร่ืองปรับอำกำศชนิดแขวน
ใต้ฝ้ำรหสั 420590011 
จ ำนวน 1 ตัว  ตัวละ 1,100. 
บำท 
 ล้ำงท ำควำมสะอำด
เคร่ืองปรับอำกำศชนิดแขวน
ใต้ฝ้ำรหสั 420590012 
จ ำนวน 1 ตัว  ตัวละ 1,100. 
บำท 
        รวมเปน็เงิน 2,200. 
บำท

2,200.00 2,200.00 เฉพำะเจำะจง
นำยณัทธำพงษ ์
หอมหวำน

นำยณัทธำพงษ ์
หอมหวำน

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0282/63

186

ล้ำงท ำควำมสะอำด
เคร่ืองปรับอำกำศชนิดแขวน
ใต้ฝ้ำ รหสั 420590009 
จ ำนวน 1 ตัว  ตัวละ 1,100. 
บำท 
  ล้ำงท ำควำมสะอำด
เคร่ืองปรับอำกำศชนิดแขวน
ใต้ฝ้ำ รหสั 420590010 
จ ำนวน 1 ตัว  ตัวละ 1,100. 
บำท 
        รวมเปน็เงิน 2,200. 
บำท

2,200.00 2,200.00 เฉพำะเจำะจง
นำยณัทธำพงษ ์
หอมหวำน

นำยณัทธำพงษ ์
หอมหวำน

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0283/63



187

จัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก
พร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ ์(Ink 
Tank Printer)

4,300.00 4,300.00 เฉพำะเจำะจง
บริษทั เอ็ม เอส 
คอมพวิเตอร์ โอเอ 
จ ำกัด

บริษทั เอ็ม เอส 
คอมพวิเตอร์ โอเอ 
จ ำกัด

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0284/63

188

โครงกำรใหค้วำมช่วยเหลือ
ประชำชนด้ำนกำรส่งเสริม
ด้ำนพฒันำคุณภำพชีวติด้วย
กำรมอบถุงยังชีพใหแ้ก่
ประชำชนที่ได้รับจำก
ผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรน่ำ 2019 (โควดิ 19)  (ค่ำ
จัดท ำปำ้ยส่ือประชำสัมพนัธ)์

432.00 432.00 เฉพำะเจำะจง เข้ำทำ่ ดีไซน์ เข้ำทำ่ ดีไซน์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0285/63

189

จัดซ้ือน้ ำถังบรรจุ 20 ลิตร 
จ ำนวน 11 ถังๆละ 10 เปน็
เงิน 110.บำท

110.00 110.00 เฉพำะเจำะจง
นำยพงศ์วชัร์ เพง็
บตุร

นำยพงศ์วชัร์ เพง็
บตุร

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0287/63

190
จ้ำงเหมำบริกำร 8,709.00 8,709.00 เฉพำะเจำะจง นำยคมสันต์  ฟกัทอง นำยคมสันต์  ฟกัทอง เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0288/63-1

191
จ้ำงเหมำบริกำร 8,709.00 8,709.00 เฉพำะเจำะจง นำยณฐพล  สุขศิริ นำยณฐพล  สุขศิริ เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0289/63-1

192
จ้ำงเหมำบริกำร 8,500.00 8,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยเดชำ รอดสูง นำยเดชำ รอดสูง เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0290/63

193
จ้ำงเหมำบริกำร 8,500.00 8,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยสัมพนัธ ์โพธิเ์งิน นำยสัมพนัธ ์โพธิเ์งิน เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0291/63

194
จ้ำงเหมำบริกำร 8,500.00 8,500.00 เฉพำะเจำะจง

นำยนำยมงคล สุข
กรม

นำยนำยมงคล สุข
กรม

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0292/63



195
จ้ำงเหมำบริกำร 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยไพรัญ ล้ินจี่ นำยไพรัญ ล้ินจี่ เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0293/63

196
จ้ำงเหมำบริกำร 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยนำวนิ เรือนงำม นำยนำวนิ เรือนงำม เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0294/63

197
จ้ำงเหมำบริกำร 8,500.00 8,500.00 เฉพำะเจำะจง

นำยสุทธพิจน์ โคก
แก้ว

นำยสุทธพิจน์ โคก
แก้ว

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0295/63

198

จ้ำงเหมำบริกำร 8,225.00 8,225.00 เฉพำะเจำะจง
นำงสำวนฤมล โต
ประยูร

นำงสำวนฤมล โต
ประยูร

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0296/63-1

199
จ้ำงเหมำบริกำร 8,500.00 8,500.00 เฉพำะเจำะจง

นำงสำวชลลดำ 
เพกิเฉย

นำงสำวชลลดำ 
เพกิเฉย

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0297/63

200
จ้ำงเหมำบริกำร 8,500.00 8,500.00 เฉพำะเจำะจง นำงอัญชลี อินทรีย์ นำงอัญชลี อินทรีย์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0298/63

201
จ้ำงเหมำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 
ประจ ำเดือน พฤษภำคม

2,083.70 2,083.70 เฉพำะเจำะจง
เอ๋ ก๊อปปี้ เซอร์วสิ 
โดยนำงสำวสุดำ  
ผ่องใส

เอ๋ ก๊อปปี้ เซอร์วสิ 
โดยนำงสำวสุดำ  
ผ่องใส

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0299/63-1

202
ค่ำหนังสือพมิพ์ 360.00 360.00 เฉพำะเจำะจง

นำยสุนทร กล่ิน
สุคนธ์

นำยสุนทร กล่ิน
สุคนธ์

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0300/63

203

ประกอบอำหำรวำ่งส ำหรับ
กำรประชุมหวัหน้ำส่วน
รำชกำร จ ำนวน 50 คนๆละ 
25.บำท
เปน็เงิน 1,250.บำท

1,250.00 1,250.00 เฉพำะเจำะจง
นำงสำวรัชนี  ฟกั
เขียว

นำงสำวรัชนี  ฟกั
เขียว

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0302/63



204

จ้ำงเหมำประกอบอำหำร
ประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่
 2 คร้ังที่ 1 ประจ ำปี2563 
จ ำนวน 17 คนๆละ 80.บำท 
เปน็เงิน 1,360.บำท

1,360.00 1,360.00 เฉพำะเจำะจง
นำงสำวรัชนี  ฟกั
เขียว

นำงสำวรัชนี  ฟกั
เขียว

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0309/63

205

ซ้ือวสัดุไฟฟำ้และวทิยุ
ปล๊ักคอม ขนำด 5 ม.  จ ำนวน
 3 อันๆละ360.บำท เปน็เงิน  
   1,080.บำท
ปล๊ักคอม ขนำด 3 ม.     
จ ำนวน 2 อันๆละ290.บำท 
เปน็เงิน        580.บำท
ภำษมีูลค่ำเพิ่ม 7%   เปน็เงิน 
 116.20.บำท
                    รวมเปน็เงิน
ทั้งส้ิน   1,776.20. บำท

1,776.20 1,776.20 เฉพำะเจำะจง
บริษทั โตงำม
พำณิชย์ จ ำกัด

บริษทั โตงำม
พำณิชย์ จ ำกัด

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0310/63

206

จัดซ้ือน้ ำด่ืม จ ำนวน 18 ถังๆ
ละ 10.บำท เปน็เงิน 180.บำท

180.00 180.00 เฉพำะเจำะจง
นำยพงศ์วชัร์ เพง็
บตุร

นำยพงศ์วชัร์ เพง็
บตุร

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0311/63

207
รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร 1,800.00 1,800.00 เฉพำะเจำะจง นำยถวลิ  พฒันมำศ นำยถวลิ  พฒันมำศ เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0312/63

208

ด ำเนินกำรจ้ำงเหมำประกอบ
อำหำรวำ่งและเคร่ืองด่ืม

475.00 475.00 เฉพำะเจำะจง นำยศักด์ิดำ ปำนนิล นำยศักด์ิดำ ปำนนิล เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0314/63-1



209
จ้ำงเหมำแรงงำน 8,700.00 8,700.00 เฉพำะเจำะจง นำยคมสันต์  ฟกัทอง นำยคมสันต์  ฟกัทอง เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0315/63-1

210
จ้ำงเหมำแรงงำน 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยณฐพล  สุขศิริ นำยณฐพล  สุขศิริ เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0316/63

211
จ้ำงเหมำแรงงำน 8,500.00 8,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยเดชำ รอดสูง นำยเดชำ รอดสูง เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0317/63

212
จ้ำงเหมำแรงงำน 8,500.00 8,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยสัมพนัธ ์โพธิเ์งิน นำยสัมพนัธ ์โพธิเ์งิน เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0318/63

213
จ้ำงเหมำแรงงำน 8,500.00 8,500.00 เฉพำะเจำะจง

นำยนำยมงคล สุข
กรม

นำยนำยมงคล สุข
กรม

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0319/63

214
จ้ำงเหมำแรงงำน 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยไพรัญ ล้ินจี่ นำยไพรัญ ล้ินจี่ เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0320/63

215
จ้ำงเหมำแรงงำน 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยนำวนิ เรือนงำม นำยนำวนิ เรือนงำม เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0321/63

216
จ้ำงเหมำแรงงำน 8,500.00 8,500.00 เฉพำะเจำะจง

นำยสุทธพิจน์ โคก
แก้ว

นำยสุทธพิจน์ โคก
แก้ว

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0322/63

217

จ้ำงเหมำแรงงำน 8,216.00 8,216.00 เฉพำะเจำะจง
นำงสำวนฤมล โต
ประยูร

นำงสำวนฤมล โต
ประยูร

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0323/63-1

218
จ้ำงเหมำแรงงำน 8,500.00 8,500.00 เฉพำะเจำะจง

นำงสำวชลลดำ 
เพกิเฉย

นำงสำวชลลดำ 
เพกิเฉย

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0324/63



219

จ้ำงเหมำแรงงำน 8,216.00 8,216.00 เฉพำะเจำะจง นำงอัญชลี อินทรีย์ นำงอัญชลี อินทรีย์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0325/63-1

220
ค่ำหนังสือพมิพ์ 420.00 420.00 เฉพำะเจำะจง

นำยสุนทร กล่ิน
สุคนธ์

นำยสุนทร กล่ิน
สุคนธ์

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0326/63

221
จ้ำงเหมำบริกำรเคร่ืองถ่ำย 
ประจ ำเดือน มิถุนำยน

4,490.60 4,490.60 เฉพำะเจำะจง
เอ๋ ก๊อปปี้ เซอร์วสิ 
โดยนำงสำวสุดำ  
ผ่องใส

เอ๋ ก๊อปปี้ เซอร์วสิ 
โดยนำงสำวสุดำ  
ผ่องใส

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0327/63-1

222
จัดท ำปำ้ยไวนิล 1,080.00 1,080.00 เฉพำะเจำะจง

กรำฟกิโปร โดย 
นำงพชัญำ ใจดี

กรำฟกิโปร โดย 
นำงพชัญำ ใจดี

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0329/63

223
ค่ำลงโฆษณำหนังสือพมิพ์ 3,000.00 3,000.00 เฉพำะเจำะจง

หนังสือพมิพ ์ผู้น ำ
ก้ำวหน้ำ

หนังสือพมิพ ์ผู้น ำ
ก้ำวหน้ำ

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0330/63

224

จ้ำงเหมำซ่อมเคร่ือง
คอมพวิเตอร์ หมำยเลขเคร่ือง
 416540022

2,600.00 2,600.00 เฉพำะเจำะจง
บริษทั เอ็ม เอส 
คอมพวิเตอร์ โอเอ 
จ ำกัด

บริษทั เอ็ม เอส 
คอมพวิเตอร์ โอเอ 
จ ำกัด

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0336/63



225

จัดซ้ือธงเพื่อน ำมำใช้ส ำหรับ
งำนกิจกรรมเฉลิมพระ
ชนมพรรษำสมเด็จพระนำง
เจ้ำฯ พระบรมรำชินีโดย
จัดซ้ือดังนี้
ธงชำติไทย   ขนำด 60X90 
ซม.   จ ำนวน  30  ผืนๆละ  
40.บำท 
ธงพระนำมำภไิธย ส.ท.  
ขนำด 60X90  ซม.  จ ำนวน  
30  ผืนๆละ 50.บำท
ธงพระนำมำภไิธยรำชินี ขนำด
 80X120  ซม.   จ ำนวน  23 
 ผืนๆละ 65.บำท

4,195.00 4,195.00 เฉพำะเจำะจง
หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด
อักษรภณัฑ์
กำญจนบรีุ

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด
อักษรภณัฑ์
กำญจนบรีุ

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0338/63

226
ค่ำปะยำง 520.00 520.00 เฉพำะเจำะจง นำยชำตินันท ์ถุงทอง นำยชำตินันท ์ถุงทอง เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0339/63



227

        นำยสุกิจ ตันโสภณธนำ
ศักด์ิ
         ปลัดเทศบำล ปฎบิติั
หน้ำที่                   จ ำนวน 
4 ดวงๆละ 280.บำท  เปน็เงิน
 1,120.บำท
   นำยกเทศมนตรีต ำบล
หนองหญ้ำดอกขำว
 
      ตรำยำงช ำระค่ำรบริกำร
เปน็เงินเชื่อ
          ใบอนุญำตที่ 
71110c038                    
จ ำนวน 1 อันๆละ  220.บำท  
เปน็เงิน 220.บำท
                  ปณ .ทำ่ม่วง

      รวมเปน็เงิน 1,340.บำท

1,340.00 1,340.00 เฉพำะเจำะจง เข้ำทำ่ ดีไซน์ เข้ำทำ่ ดีไซน์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0344/63

228
จัดท ำปำ้ยไวนิล 450.00 450.00 เฉพำะเจำะจง เข้ำทำ่ ดีไซน์ เข้ำทำ่ ดีไซน์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0349/63

229

ทอ่ พวีซีี ชั้น 4 ขนำด 12 นิ้ว 
จ ำนวน 2 ทอ่นๆละ 2,400.
บำท เปน็เงิน 4,800.บำท

4,800.00 4,800.00 เฉพำะเจำะจง
วฒันำพำณิชย์ โดย 
นำงสำวจำรุวรรณ 
เสวกวำปี

วฒันำพำณิชย์ โดย 
นำงสำวจำรุวรรณ 
เสวกวำปี

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0350/63

230
ค่ำซ่อมทอ่ประปำ 2,100.00 2,100.00 เฉพำะเจำะจง

นำยกรัณย์พล 
สมำนทรัพย์

นำยกรัณย์พล 
สมำนทรัพย์

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0352/63



231

จ้ำงเหมำ บริกำรเคร่ืองถ่ำย
เอกสำร ประจ ำเดือน 
กรกฎำคม

3,032.30 3,032.30 เฉพำะเจำะจง
เอ๋ ก๊อปปี้ เซอร์วสิ 
โดยนำงสำวสุดำ  
ผ่องใส

เอ๋ ก๊อปปี้ เซอร์วสิ 
โดยนำงสำวสุดำ  
ผ่องใส

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0353/63-1

232
จ้ำงเหมำแรงงำน 8,709.00 8,709.00 เฉพำะเจำะจง นำยคมสันต์  ฟกัทอง นำยคมสันต์  ฟกัทอง เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0357/63-1

233
จ้ำงเหมำแรงงำน 8,709.00 8,709.00 เฉพำะเจำะจง นำยณฐพล  สุขศิริ นำยณฐพล  สุขศิริ เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0358/63-1

234

จ้ำงเหมำแรงงำน 8,225.00 8,225.00 เฉพำะเจำะจง นำยเดชำ รอดสูง นำยเดชำ รอดสูง เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0359/63-1

235
จ้ำงเหมำแรงงำน 8,500.00 8,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยสัมพนัธ ์โพธิเ์งิน นำยสัมพนัธ ์โพธิเ์งิน เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0360/63

236
จ้ำงเหมำแรงงำน 8,500.00 8,500.00 เฉพำะเจำะจง

นำยนำยมงคล สุข
กรม

นำยนำยมงคล สุข
กรม

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0361/63

237
จ้ำงเหมำแรงงำน 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยไพรัญ ล้ินจี่ นำยไพรัญ ล้ินจี่ เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0362/63

238
จ้ำงเหมำแรงงำน 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยนำวนิ เรือนงำม นำยนำวนิ เรือนงำม เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0363/63

239
จ้ำงเหมำแรงงำน 8,500.00 8,500.00 เฉพำะเจำะจง

นำยสุทธพิจน์ โคก
แก้ว

นำยสุทธพิจน์ โคก
แก้ว

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0364/63



240

จ้ำงเหมำแรงงำน 7,951.00 7,951.00 เฉพำะเจำะจง
นำงสำวนฤมล โต
ประยูร

นำงสำวนฤมล โต
ประยูร

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0365/63-1

241
จ้ำงเหมำแรงงำน 8,500.00 8,500.00 เฉพำะเจำะจง

นำงสำวชลลดำ 
เพกิเฉย

นำงสำวชลลดำ 
เพกิเฉย

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0366/63

242

จ้ำงเหมำแรงงำน 7,951.00 7,951.00 เฉพำะเจำะจง นำงอัญชลี อินทรีย์ นำงอัญชลี อินทรีย์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0367/63-1

243

จัดซ้ือน้ ำถัง ขนำด 20  ลิตร  
จ ำนวน  21  ถังๆละ  10.บำท
 ส ำหรับใช้ภำยในเทศบำล
ต ำบลหนองหญ้ำดอกขำว

210.00 210.00 เฉพำะเจำะจง
นำยพงศ์วชัร์ เพง็
บตุร

นำยพงศ์วชัร์ เพง็
บตุร

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0368/63

244
ค่ำลงโฆษณำหนังสือพมิพ์ 3,000.00 3,000.00 เฉพำะเจำะจง

หนังสือพมิพ ์ผู้น ำ
ก้ำวหน้ำ

หนังสือพมิพ ์ผู้น ำ
ก้ำวหน้ำ

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0369/63

245
ค่ำหนังสือพมิพ์ 380.00 380.00 เฉพำะเจำะจง

นำยสุนทร กล่ิน
สุคนธ์

นำยสุนทร กล่ิน
สุคนธ์

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0370/63-1

246
จัดท ำปำ้ยไวนิล 345.00 345.00 เฉพำะเจำะจง

กรำฟกิโปร โดย 
นำงพชัญำ ใจดี

กรำฟกิโปร โดย 
นำงพชัญำ ใจดี

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0371/63



247

จ้ำงเหมำประกอบอำหำรวำ่ง
และน้ ำด่ืมส ำหรับ
คณะกรรมกำรจ ำนวน 23  
คนๆละ 25.บำท

375.00 375.00 เฉพำะเจำะจง นำยศักด์ิดำ  ปำนนิล นำยศักด์ิดำ  ปำนนิล เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0374/63-1

248
จ้ำงเหมำแรงงำน 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยคมสันต์  ฟกัทอง นำยคมสันต์  ฟกัทอง เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0383/63

249
จ้ำงเหมำแรงงำน 2,612.00 2,612.00 เฉพำะเจำะจง นำยณฐพล  สุขศิริ นำยณฐพล  สุขศิริ เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0384/63-1

250
จ้ำงเหมำแรงงำน 8,500.00 8,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยเดชำ รอดสูง นำยเดชำ รอดสูง เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0385/63

251
จ้ำงเหมำแรงงำน 8,225.00 8,225.00 เฉพำะเจำะจง นำยสัมพนัธ ์โพธิเ์งิน นำยสัมพนัธ ์โพธิเ์งิน เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0386/63-1

252
จ้ำงเหมำแรงงำน 8,500.00 8,500.00 เฉพำะเจำะจง

นำยนำยมงคล สุข
กรม

นำยนำยมงคล สุข
กรม

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0387/63

253

จ้ำงเหมำโครงกำรซ่อมแซมคู
ส่งน้ ำดำดคอนกรีตสำยหว้ย
ไข่เน่ำ หมู่ที่ 1  ต ำบลหนอง
ขำว ขนำดปำกคูกวำ้ง 1.40  
เมตร  ก้นคูกวำ้ง0.30 เมตร  
ลึก 0.50  เมตร  หนำ 0.05  
ยำว  3.00  เมตร  ตำมแบบ
กรมชลประทำนและเทศบำล
ต ำบลหนองหญ้ำดอกขำว
ก ำหนด

1,400.00 1,400.00 เฉพำะเจำะจง tps บริกำร tps บริกำร เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0388/63



254
จ้ำงเหมำแรงงำน 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยไพรัญ ล้ินจี่ นำยไพรัญ ล้ินจี่ เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0389/63

255
จ้ำงเหมำแรงงำน 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยนำวนิ เรือนงำม นำยนำวนิ เรือนงำม เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0390/63

256
จ้ำงเหมำแรงงำน 8,500.00 8,500.00 เฉพำะเจำะจง

นำยสุทธพิจน์ โคก
แก้ว

นำยสุทธพิจน์ โคก
แก้ว

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0391/63

257

จ้ำงเหมำแรงงำน 8,225.00 8,225.00 เฉพำะเจำะจง
นำงสำวนฤมล โต
ประยูร

นำงสำวนฤมล โต
ประยูร

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0392/63-1

258
จ้ำงเหมำแรงงำน 8,500.00 8,500.00 เฉพำะเจำะจง

นำงสำวชลลดำ 
เพกิเฉย

นำงสำวชลลดำ 
เพกิเฉย

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0393/63

259
จ้ำงเหมำแรงงำน 8,500.00 8,500.00 เฉพำะเจำะจง นำงอัญชลี อินทรีย์ นำงอัญชลี อินทรีย์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0394/63

260

จ้ำงเหมำบริกำรเคร่ืองถ่ำย
เอกสำรประจ ำเดือน สิงหำคม
 2563

5,063.30 5,063.30 เฉพำะเจำะจง
เอ๋ ก๊อปปี้ เซอร์วสิ 
โดยนำงสำวสุดำ  
ผ่องใส

เอ๋ ก๊อปปี้ เซอร์วสิ 
โดยนำงสำวสุดำ  
ผ่องใส

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0395/63-1

261
ค่ำหนังสือพมิพ์ 400.00 400.00 เฉพำะเจำะจง

นำยสุนทร กล่ิน
สุคนธ์

นำยสุนทร กล่ิน
สุคนธ์

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0396/63



262

จัดซ้ือวสัดุก่อสร้ำงส ำหรับ
ซ่อมบำ้นเรือนที่ได้รับควำม
เสียหำยกรณีลมพำยุพดั
หลังคำบำ้นเสียหำย  จ ำนวน 
 2  หลัง คือบำ้นของนำงพนม 
 สุขเผือกและบำ้นนำยเสนอ  
แรงครุฑ  หมู่ที่ 1  ต ำบล
หนองขำว  อ ำเภอทำ่ม่วง  
จังหวดักำญจนบรีุ

3,072.00 3,072.00 เฉพำะเจำะจง
นำงสำวจำรุวรรณ 
เสวกวำปี

นำงสำวจำรุวรรณ 
เสวกวำปี

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0397/63

263
ค่ำซ่อมทอ่ประปำ 2,800.00 2,800.00 เฉพำะเจำะจง

นำยกรัณย์พล 
สมำนทรัพย์

นำยกรัณย์พล 
สมำนทรัพย์

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0399/63

264
ค่ำอำหำรวำ่ง 1,440.00 1,440.00 เฉพำะเจำะจง

นำงสำวรัชนี  ฟกั
เขียว

นำงสำวรัชนี  ฟกั
เขียว

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0403/63

265
จัดซ้ือน้ ำด่ืม 20 ถังๆละ10.
บำท เปน็เงิน 200.บำท

200.00 200.00 เฉพำะเจำะจง
นำยพงศ์วชัร์ เพง็
บตุร

นำยพงศ์วชัร์ เพง็
บตุร

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0404/63

266

จ้ำงเหมำซ่อมเคร่ือง
คอมพวิเตอร์ส ำนักปลัด 
จ ำนวน 1 เคร่ือง

2,600.00 2,600.00 เฉพำะเจำะจง
บริษทั เอ็ม เอส 
คอมพวิเตอร์ โอเอ 
จ ำกัด

บริษทั เอ็ม เอส 
คอมพวิเตอร์ โอเอ 
จ ำกัด

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0406/63

267
จ้ำงเหมำแรงงำน 5,516.00 5,516.00 เฉพำะเจำะจง

นำยอภวิฒัน์ ฝอย
ทบัทมิ

นำยอภวิฒัน์ ฝอย
ทบัทมิ

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0407/63

268

ถุงมือผ้ำ จ ำนวน 10 โหลๆละ
90.บำท         เปน็เงิน 900.
บำท
                 รวมเปน็เงิน
ทั้งส้ิน   900. บำท

900.00 900.00 เฉพำะเจำะจง
เง้ียว หนองขำว 
โดยนำยวฒันำ 
เชียงทอง

เง้ียว หนองขำว 
โดยนำยวฒันำ 
เชียงทอง

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0408/63



269

จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำนจ ำนวน 7
 รำยกำร เปน็เงิน 3,087.บำท

3,087.00 3,087.00 เฉพำะเจำะจง
หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด
อักษรภณัฑ์
กำญจนบรีุ

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด
อักษรภณัฑ์
กำญจนบรีุ

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0409/63

270

จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำนของกอง
คลัง จ ำนวน 7 รำยกำร เปน็
เงิน 3,800.บำท

3,800.00 3,800.00 เฉพำะเจำะจง
หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด
อักษรภณัฑ์
กำญจนบรีุ

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด
อักษรภณัฑ์
กำญจนบรีุ

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0412/63

271
จัดซ้ือวสัดุก่อสร้ำง จ ำนวน  
18  รำยกำร

3,709.00 3,709.00 เฉพำะเจำะจง
นำงสำวจำรุวรรณ 
เสวกวำปี

นำงสำวจำรุวรรณ 
เสวกวำปี

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0413/63

272
จัดซ้ือวสัดุก่อสร้ำง จ ำนวน  3 
 รำยกำร

870.00 870.00 เฉพำะเจำะจง
นำงสำวจำรุวรรณ 
เสวกวำปี

นำงสำวจำรุวรรณ 
เสวกวำปี

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0414/63

273

ซ่อมแซมถนนลูกรังสำยบำ้น
นำยเสง่ียม หมูที่ 11 ต ำบล
หนองขำว ขนำดถนนกวำ้ง 
3.00 เมตร ยำว 70 เมตร ใช้
ปริมำตรหนิคลุก 5 ลบ.ม. 
พร้อมปำดเกล่ียแต่งเรียบ 
ตำมแบบเทศบำลต ำบลหนอง
หญ้ำดอกขำวก ำหนด     
จ ำนวน 1 โครงกำร เปน็เงิน 
1,700.บำท

1,700.00 1,700.00 เฉพำะเจำะจง นำยนฤนำถ นิสสัยดี นำยนฤนำถ นิสสัยดี เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0415/63



274

จ้ำงเหมำซ่อมแซมถนนสำยล ำ
หง( บริวเณสระผู้ใหญ่เวก )  
หมู่ที่ 3 ต ำบลหนองขำว 
อ ำเภอทำ่ม่วง  จังหวดั
กำญจนบรีุ ขนำดถนนกวำ้ง 
4.00  เมตร  ยำว 5.00  เมตร
 ใช้ปริมำตรหนิคลุก 5 ลบ.ม. 
พร้อมปำดเกล่ียแต่งเรียบ 
ตำมแบบเทศบำลต ำบลหนอง
หญ้ำดอกขำวก ำหนด

1,700.00 1,700.00 เฉพำะเจำะจง นำยนฤนำถ นิสสัยดี นำยนฤนำถ นิสสัยดี เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0416/63

275

จ้ำงเหมำซ่อมแอร์รถยนต์
บรรทกุขยะ ทะเบยีน 822961
 กจ.ดังนี้
เปล่ียนชุดดรัมคอมแอร์   
จ ำนวน  1   ชุดๆละ  2,300.
บำท
แวก็ซ์น้ ำยำแอร์+ค่ำแรง   เปน็
เงิน  900.บำท
เปล่ียนน้ ำมันคอมแอร์       
เปน็เงิน  300.บำท
เปล่ียนสำยพำน 12.5X1350  
  เปน็เงิน  300.บำท

3,800.00 3,800.00 เฉพำะเจำะจง
นพแอร์  โดยนำย
นพดล  จันทร์สุข

นพแอร์  โดยนำย
นพดล  จันทร์สุข

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0417/63



276

ค่ำอำหำรวำ่ง 540.00 540.00 เฉพำะเจำะจง นำงรำตรี  ศุภกำร นำงรำตรี  ศุภกำร เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0418/63

277

จัดซ้ือวสัดุก่อสร้ำงส ำหรับงำน
ซ่อมแซมประปำที่แตกช ำรุด
และติดต้ังมิเตอร์มำตรวดัน้ ำ
ใหก้ับประชำชนผู้มำขอรับ
บริกำร

3,525.00 3,525.00 เฉพำะเจำะจง
นำงสำวจำรุวรรณ 
เสวกวำปี

นำงสำวจำรุวรรณ 
เสวกวำปี

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0421/63

278

ค่ำอำหำรวำ่ง 3,740.00 3,740.00 เฉพำะเจำะจง
นำงสำวนงนุช 
พุ่มพฤกษี

นำงสำวนงนุช 
พุ่มพฤกษี

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0423/63

279

จัดท ำปำ้ยไวนิล 400.00 400.00 เฉพำะเจำะจง เข้ำทำ่ ดีไซน์ เข้ำทำ่ ดีไซน์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0426/63

280

จ้ำงเหมำแรงงำน 8,216.00 8,216.00 เฉพำะเจำะจง นำงอัญชลี อินทรีย์ นำงอัญชลี อินทรีย์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0427/63-1

281
จ้ำงเหมำแรงงำน 8,500.00 8,500.00 เฉพำะเจำะจง

นำงสำวชลลดำ 
เพกิเฉย

นำงสำวชลลดำ 
เพกิเฉย

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0428/63



282
จ้ำงเหมำแรงงำน 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยคมสันต์  ฟกัทอง นำยคมสันต์  ฟกัทอง เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0429/63

283
จ้ำงเหมำแรงงำน 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง

นำยอภวิฒัน์ ฝอย
ทบัทมิ

นำยอภวิฒัน์ ฝอย
ทบัทมิ

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0430/63

284

จ้ำงเหมำแรงงำน 8,216.00 8,216.00 เฉพำะเจำะจง
นำงสำวนฤมล โต
ประยูร

นำงสำวนฤมล โต
ประยูร

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0431/63-1

285
จ้ำงเหมำแรงงำน 8,500.00 8,500.00 เฉพำะเจำะจง

นำยสุทธพิจน์ โคก
แก้ว

นำยสุทธพิจน์ โคก
แก้ว

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0432/63

286
จ้ำงเหมำแรงงำน 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยนำวนิ เรือนงำม นำยนำวนิ เรือนงำม เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0433/63

287
จ้ำงเหมำแรงงำน 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยไพรัญ ล้ินจี่ นำยไพรัญ ล้ินจี่ เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0434/63

288
จ้ำงเหมำแรงงำน 8,500.00 8,500.00 เฉพำะเจำะจง

นำยนำยมงคล สุข
กรม

นำยนำยมงคล สุข
กรม

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0435/63

289
จ้ำงเหมำแรงงำน 8,500.00 8,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยสัมพนัธ ์โพธิเ์งิน นำยสัมพนัธ ์โพธิเ์งิน เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0436/63

290
จ้ำงเหมำแรงงำน 8,500.00 8,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยเดชำ รอดสูง นำยเดชำ รอดสูง เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0437/63

291
รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร 400.00 400.00 เฉพำะเจำะจง

นำยสุนทร กล่ิน
สุคนธ์

นำยสุนทร กล่ิน
สุคนธ์

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0438/63

292

จ้ำงเหมำบริกำรเคร่ืองถ่ำย
เอกสำรรำยเดือน กันยำยน 
2563

2,559.20 2,559.20 เฉพำะเจำะจง
เอ๋ ก๊อปปี้ เซอร์วสิ 
โดยนำงสำวสุดำ  
ผ่องใส

เอ๋ ก๊อปปี้ เซอร์วสิ 
โดยนำงสำวสุดำ  
ผ่องใส

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0439/63-1



293

จ้ำงเหมำซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์
โดยเปล่ียนชุด Drum 
SamSung Xpress SLM 
2825  จ ำนวน 2 ชุดๆละ 
2,400.บำท  เปน็เงิน  4,800.
บำท

4,800.00 4,800.00 เฉพำะเจำะจง
พพีเีค ซัคเซสโทน
เนอร์ โดย นำยยุทธ
พล กสิกรรม

พพีเีค ซัคเซสโทน
เนอร์ โดย นำยยุทธ
พล กสิกรรม

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0443/63

294

      เปล่ียนหวัพมิพ ์หมึกสีด ำ
 จ ำนวน 1ชุดๆละ 1,600. เปน็
เงิน 1,600.บำท
      เปล่ียนหวัพมิพ ์หมึกสี 
จ ำนวน 1ชุดๆละ 1,500.บำท 
เปน็เงิน 1,500.บำท
      ค่ำบริกำรซ่อมและท ำ
ควำมสะอำด 1 เคร่ือง   เปน็
เงิน 600.บำท
                                    
รวมเปน็เงิน  3,700.บำท

3,700.00 3,700.00 เฉพำะเจำะจง
บ ีเค พมิพดี์ด โดย
นำงสำวบญุเครือ 
ชั้นกำญจนอัมพร

บ ีเค พมิพดี์ด โดย
นำงสำวบญุเครือ 
ชั้นกำญจนอัมพร

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0444/63



295

 Mouse  optical จ ำนวน 1 
อันๆละ320.บำท เปน็เงิน 
320.บำท
แฟลชไดร์  ขนำด 32gb 
จ ำนวน 4 อันๆละ350.บำท 
เปน็เงิน 1,400.บำท
        รวมเปน็เงินทั้งส้ิน   
1,720. บำท

1,720.00 1,720.00 เฉพำะเจำะจง มีชัยวสัดุครุภณัฑ์ มีชัยวสัดุครุภณัฑ์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0445/63

296
ค่ำอำหำรวำ่ง 925.00 925.00 เฉพำะเจำะจง นำงรำตรี  ศุภกำร นำงรำตรี  ศุภกำร เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0446/63

297
จัดท ำปำ้ยไวนิล 346.00 346.00 เฉพำะเจำะจง

กรำฟกิโปร โดย 
นำงพชัญำ ใจดี

กรำฟกิโปร โดย 
นำงพชัญำ ใจดี

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0447/63

298
จัดท ำปำ้ยไวนิล 346.00 346.00 เฉพำะเจำะจง

กรำฟกิโปร โดย 
นำงพชัญำ ใจดี

กรำฟกิโปร โดย 
นำงพชัญำ ใจดี

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0449/63

299
ค่ำอำหำรวำ่ง 1,575.00 1,575.00 เฉพำะเจำะจง นำงรำตรี  ศุภกำร นำงรำตรี  ศุภกำร เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0450/63

300
จัดท ำปำ้ยไวนิล 2,768.00 2,768.00 เฉพำะเจำะจง

กรำฟกิโปร โดย 
นำงพชัญำ ใจดี

กรำฟกิโปร โดย 
นำงพชัญำ ใจดี

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0451/63

301
ค่ำน้ ำด่ืม 400.00 400.00 เฉพำะเจำะจง

นำงสำววรีวรรณ 
เชียงทอง

นำงสำววรีวรรณ 
เชียงทอง

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0452/63



302

จัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก
พร้อมติดต้ังถังหมึก (Ink Tank
 Print)

3,990.00 3,990.00 เฉพำะเจำะจง

บริษทั วเีทคคอมพวิ
เตอร์ แอนด์ 
เทคโนโลยี จ ำกัด ( 
ส ำนักงำนใหญ่ )

บริษทั วเีทคคอมพวิ
เตอร์ แอนด์ 
เทคโนโลยี จ ำกัด ( 
ส ำนักงำนใหญ่ )

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0455/63

303

จ้ำงเหมำซ่อมเคร่ืองพมิพ ์
เคร่ืองนักวชิำกำรตรวจสอบ
ภำยใน  จ ำนวน ๑  เคร่ือง
คือ เปล่ียนหวัพมิพ ์หมึกสี  
จ ำนวน  1   ชุด  เปน็เงิน 
1,500.บำท
    ค่ำบริกำรซ่อมและท ำ
ควำมสะอำด   จ ำนวน  1  
เคร่ือง  เปน็เงิน  600.บำท

2,100.00 2,100.00 เฉพำะเจำะจง
บ ีเค พมิพดี์ด โดย
นำงสำวบญุเครือ 
ชั้นกำญจนอัมพร

บ ีเค พมิพดี์ด โดย
นำงสำวบญุเครือ 
ชั้นกำญจนอัมพร

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0458/63

304
ค่ำปะยำง 270.00 270.00 เฉพำะเจำะจง นำยชำตินันท ์ถุงทอง นำยชำตินันท ์ถุงทอง เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0461/63

305

โครงกำรขุดลอกดินตะกอน
หน้ำทอ่ระบำยน้ ำ ค.ส.ล.สำย
หนองยอ ม.1

2,100.00 2,100.00 เฉพำะเจำะจง tps บริกำร tps บริกำร เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0462/63

306

จัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก
พร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ ์(Ink 
Tank Printer)

4,300.00 4,300.00 เฉพำะเจำะจง
บริษทั เอ็ม เอส 
คอมพวิเตอร์ โอเอ 
จ ำกัด

บริษทั เอ็ม เอส 
คอมพวิเตอร์ โอเอ 
จ ำกัด

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0463/63

307
จัดท ำปำ้ยไวนิล 692.00 692.00 เฉพำะเจำะจง

กรำฟกิโปร โดย 
นำงพชัญำ ใจดี

กรำฟกิโปร โดย 
นำงพชัญำ ใจดี

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0465/63

308

(3) ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน
โครงกำรฝึกอบรมใหค้วำมรู้
เกี่ยวกับกำรใช้อุปกรณ์
ปอ้งกันภยั อุปกรณ์กู้ชีพ กำร
ปอ้งกันและระงับอัคคีภยั 
ประจ ำป ี2563

658.05 658.05 เฉพำะเจำะจง
บริษทั โตงำม
พำณิชย์ จ ำกัด

บริษทั โตงำม
พำณิชย์ จ ำกัด

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0467/63



309

ค่ำอำหำรวำ่ง 1,250.00 1,250.00 เฉพำะเจำะจง
นำงสำวนงนุช 
พุ่มพฤกษี

นำงสำวนงนุช 
พุ่มพฤกษี

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0468/63

310

จัดท ำปำ้ยไวนิล 346.00 346.00 เฉพำะเจำะจง
กรำฟกิโปร โดย 
นำงพชัญำ ใจดี

กรำฟกิโปร โดย 
นำงพชัญำ ใจดี

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0469/63

311

(3) ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน
โครงกำรฝึกอบรมใหค้วำมรู้
เกี่ยวกับกำรใช้อุปกรณ์
ปอ้งกันภยั อุปกรณ์กู้ชีพ กำร
ปอ้งกันและระงับอัคคีภยั 
ประจ ำป ี2563

2,000.00 2,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสมใจ  เรือนงำม นำงสมใจ  เรือนงำม เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0470/63

312
จัดท ำปำ้ยไวนิล 346.00 346.00 เฉพำะเจำะจง

กรำฟกิโปร โดย 
นำงพชัญำ ใจดี

กรำฟกิโปร โดย 
นำงพชัญำ ใจดี

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0471/63

313
ค่ำอำหำรวำ่ง 625.00 625.00 เฉพำะเจำะจง

นำงสำวกิตติยำ  
ฤทธิม์ี

นำงสำวกิตติยำ  
ฤทธิม์ี

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0472/63

314

(2) ค่ำใช้จ่ำยโครงกำร
ฝึกอบรมอำชีพส ำหรับ
ประชำชน

680.00 680.00 เฉพำะเจำะจง นำยเพช็ร  บญุรอด นำยเพช็ร  บญุรอด เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0474/63



315

(3) ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน
โครงกำรฝึกอบรมใหค้วำมรู้
เกี่ยวกับกำรใช้อุปกรณ์
ปอ้งกันภยั อุปกรณ์กู้ชีพ กำร
ปอ้งกันและระงับอัคคีภยั 
ประจ ำป ี2563

431.70 431.70 เฉพำะเจำะจง
บริษทั ไอเอสเค บสิ
ซิเนส จ ำกัด

บริษทั ไอเอสเค บสิ
ซิเนส จ ำกัด

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0475/63

316
จัดซ้ือน้ ำด่ืม ขนำด 20  ลิตร  
จ ำนวน 12  ถัง

120.00 120.00 เฉพำะเจำะจง
นำยพงศ์วชัร์ เพง็
บตุร

นำยพงศ์วชัร์ เพง็
บตุร

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0477/63

317
ค่ำวสัดุท ำโครงกำรอบรม 700.00 700.00 เฉพำะเจำะจง

นำงสำวสุนทรี ไชย
ทรัพย์

นำงสำวสุนทรี ไชย
ทรัพย์

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน CNTR-0478/63

318
ค่ำวสัดุก่อสร้ำง 8,764.00 เฉพำะเจำะจง

วฒันำพำณิชย์ โดย 
นำงสำวจำรุวรรณ 
เสวกวำปี

วฒันำพำณิชย์ โดย 
นำงสำวจำรุวรรณ 
เสวกวำปี

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
2/2563(CNTR-
0017/63)

319
ค่ำใช้จ่ำยในงำนวฒันธรรม  
ประเพณี และภมูิปญัำทอ้งถิ่น

21,000.00 21,000.00 เฉพำะเจำะจง
นำงสำวสุพร มำลำ
พงษ์

นำงสำวสุพร มำลำ
พงษ์

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
28/2563(CNTR-
0039/63)

320 ค่ำวสัดุส ำนักงำน 11,069.00 11,069.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน 14/63(CNTR-

322
ค่ำวสัดุก่อสร้ำง 7,500.70 7,500.70 เฉพำะเจำะจง หจก.ทอ่ทองค ำ หจก.ทอ่ทองค ำ เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน

17/63(CNTR-
0047/63)

323
ค่ำวสัดุคอมพวิเตอร์ 7,740.00 7,740.00 เฉพำะเจำะจง

พพีเีค ซัคเซสโทน
เนอร์ โดย นำยยุทธ
พล กสิกรรม

พพีเีค ซัคเซสโทน
เนอร์ โดย นำยยุทธ
พล กสิกรรม

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
18/2563(CNTR-
0048/63)

324
ค่ำวสัดุคอมพวิเตอร์ 13,750.00 13,750.00 เฉพำะเจำะจง

พพีเีค ซัคเซสโทน
เนอร์ โดย นำยยุทธ
พล กสิกรรม

พพีเีค ซัคเซสโทน
เนอร์ โดย นำยยุทธ
พล กสิกรรม

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
19/2563(CNTR-
0049/63)

325
วสัดุวทิยศำสตร์ 21,600.00 21,600.00 เฉพำะเจำะจง

ร้ำนอุดมศักด์ิกำรค้ำ
  โดย นำยอุดมศักด์ิ 
 หงอนไก่

ร้ำนอุดมศักด์ิกำรค้ำ
  โดย นำยอุดมศักด์ิ 
 หงอนไก่

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
25/2563(CNTR-
0068/63)



326

อำหำรเสริม(นม) 30,123.24 30,123.24 เฉพำะเจำะจง

สหกรณ์โคนมหนอง
โพรำชบรีุ จ ำกัด(ใน
พระบรมรำชำชูป
ถัมภ)์

สหกรณ์โคนมหนอง
โพรำชบรีุ จ ำกัด(ใน
พระบรมรำชำชูป
ถัมภ)์

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
7/2563(CNTR-
0076/63)

327
ค่ำวสัดุส ำนักงำน 10,158.00 10,158.00 เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด
อักษรภณัฑ์
กำญจนบรีุ

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด
อักษรภณัฑ์
กำญจนบรีุ

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
28/2563(CNTR-
0077/63)

328
วสัดุวทิยศำสตร์ 10,500.00 10,500.00 เฉพำะเจำะจง

นำงสำวสุธำทพิย์ 
กฤตัญชลีย์

นำงสำวสุธำทพิย์ 
กฤตัญชลีย์

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
48/2563(CNTR-
0079/63)

329
ค่ำซ่อมรถยนต์ 38,000.00 38,000.00 เฉพำะเจำะจง

โรงกลึง บ.กำรช่ำง 
โดยนำยวชิัย อยู่พว่ง

โรงกลึง บ.กำรช่ำง 
โดยนำยวชิัย อยู่พว่ง

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
51/2563(CNTR-
0081/63)

330

(1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรปอ้งกัน
โรคระบำดและควบคุม
โรคติดต่อต่ำงๆ

53,000.00 53,000.00 เฉพำะเจำะจง
นำยพทุธวิฒัน์ พงศ์
อัครจิรำ

นำยพทุธวิฒัน์ พงศ์
อัครจิรำ

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
30/2563(CNTR-
0083/63)

331
ค่ำวสัดุไฟฟำ้ 9,500.00 9,500.00 เฉพำะเจำะจง นำงพทิยำ หนูเอียด นำงพทิยำ หนูเอียด เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน

29/2563(CNTR-
0082/63)

332
ค่ำแบตเตอร์ร่ี 7,634.45 7,634.45 เฉพำะเจำะจง

หจก.รุ่งแสง
กำญจนบรีุ

หจก.รุ่งแสง
กำญจนบรีุ

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
52/2563(CNTR-
0084/63)

333
จัดซ้ือผ้ำม่ำนพร้อมอุปกรณ์ 
จ ำนวน 1 ชุด

8,000.00 8,000.00 เฉพำะเจำะจง
นำงสำวไพลิน 
ละม่อม

นำงสำวไพลิน 
ละม่อม

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
32/63(CNTR-
0088/63)

334

โครงกำรพธิรัีบพระรำชทำน
พระบรมฉำยำลักษณ์ 
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หวั

5,180.00 5,180.00 เฉพำะเจำะจง
ร้ำน ศิริพร
เฟอร์นิเจอร์ โดย 
นำงศิริพร นำคะพนัธุ์

ร้ำน ศิริพร
เฟอร์นิเจอร์ โดย 
นำงศิริพร นำคะพนัธุ์

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
35/63(CNTR-
0090/63)

335

จัดซ้ือเคร่ืองขยำยเสียงพร้อม
อุปกรณ์

58,890.00 58,890.00 เฉพำะเจำะจง
บริษทั นิยมศิลป์
ไฮไฟ แอนด์สตูดิโอ 
จ ำกัด

บริษทั นิยมศิลป์
ไฮไฟ แอนด์สตูดิโอ 
จ ำกัด

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
36/2563(CNTR-
0091/63)



336

โครงกำรพธิรัีบพระรำชทำน
พระบรมฉำยำลักษณ์ 
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หวั

5,498.00 5,498.00 เฉพำะเจำะจง เพชรมณีฟลำวเวอร์ เพชรมณีฟลำวเวอร์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
39/63(CNTR-
0093/63)

337

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศชนิด
ฝังฝ้ำเพดำน (กระจำยรอบ
ทศิทำง) ขนำด 30,000 บทียีู 
จ ำนวน 3 เคร่ือง

165,000.00 165,000.00 เฉพำะเจำะจง
เอสเอสทบู ีโดย
นำยทวศัีกด์ิ  สรรพ
โกศล

เอสเอสทบู ีโดย
นำยทวศัีกด์ิ  สรรพ
โกศล

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
31/63(CNTR-
0094/63)

338

จัดซ้ือโต๊ะพบัหน้ำกลม จ ำนวน
 10 ตัว, จัดซ้ือโต๊ะพบั
อเนกประสงค์ ขนำด 180 x 
75 x 75 จ ำนวน 15 ตัว

61,000.00 61,000.00 เฉพำะเจำะจง

ร้ำนเจเอ็น
เฟอร์นิเจอร์ โดย 
นำงสำวบญุล้อม กั้ว
มำลำ

ร้ำนเจเอ็น
เฟอร์นิเจอร์ โดย 
นำงสำวบญุล้อม กั้ว
มำลำ

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
40/2563(CNTR-
0096/63)

339

58,000.00 58,000.00 เฉพำะเจำะจง

ร้ำนเจเอ็น
เฟอร์นิเจอร์ โดย 
นำงสำวบญุล้อม กั้ว
มำลำ

ร้ำนเจเอ็น
เฟอร์นิเจอร์ โดย 
นำงสำวบญุล้อม กั้ว
มำลำ

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
41/63(CNTR-
0095/63)

340

อำหำรเสริม(นม) 25,583.04 25,583.04 เฉพำะเจำะจง

สหกรณ์โคนมหนอง
โพรำชบรีุ จ ำกัด(ใน
พระบรมรำชำชูป
ถัมภ)์

สหกรณ์โคนมหนอง
โพรำชบรีุ จ ำกัด(ใน
พระบรมรำชำชูป
ถัมภ)์

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
21/2563(CNTR-
0100/63)

341

โครงกำรฝังทอ่ระบำยน้ ำ คสล.
 พร้อมบำนปดิ-เปดิสำยหว้ย
ตำโชติ หมู่ที่ 2

316,200.00 316,200.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ช.ชัยกรุ๊ป หจก.ช.ชัยกรุ๊ป เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
1/2563(CNTR-
0114/63)

342
ค่ำติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ต 24,610.00 24,610.00 เฉพำะเจำะจง

บริษทั ทโีอท ีจ ำกัด 
(มหำชน)

บริษทั ทโีอท ีจ ำกัด 
(มหำชน)

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
67/63(CNTR-
0116/63)

343
ค่ำวสัดุไฟฟำ้ 65,115.92 65,115.92 เฉพำะเจำะจง

บริษทั รวมลำภผล 
จ ำกัด

บริษทั รวมลำภผล 
จ ำกัด

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
47/63(CNTR-
0124/63)



344
ค่ำผ้ำผูกปำ้ย 5,100.00 5,100.00 เฉพำะเจำะจง

ทรงสมัย โดย นำย
สุวฒัชัย พทิกัษจ์ง
วฒันำ

ทรงสมัย โดย นำย
สุวฒัชัย พทิกัษจ์ง
วฒันำ

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
52/2563(CNTR-
0135/63)

345
ค่ำวสัดุไฟฟำ้ 31,400.00 31,400.00 เฉพำะเจำะจง

บริษทั รวมยนต์ 
เรเดียล จ ำกัด

บริษทั รวมยนต์ 
เรเดียล จ ำกัด

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
53/2563(CNTR-
0136/63)

346

จัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก
พร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ ์(Ink 
Tank Printer)

8,600.00 8,600.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เจ.ซี.ธรุกิจ ร้ำน เจ.ซี.ธรุกิจ เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
54/2563(CNTR-
0138/63)

347
ค่ำซ่อมรถยนต์ 7,200.00 7,200.00 เฉพำะเจำะจง

โรงกลึง บ.กำรช่ำง 
โดยนำยวชิัย อยู่พว่ง

โรงกลึง บ.กำรช่ำง 
โดยนำยวชิัย อยู่พว่ง

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
71/2563(CNTR-
0139/63)

348
ค่ำซ่อมแซมอำคำร 100,000.00 100,000.00 เฉพำะเจำะจง

หจก.พงษพ์นัธก์ำร
โยธำ

หจก.พงษพ์นัธก์ำร
โยธำ

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
72/2563(CNTR-
0140/63)

349

โครงกำรก่อสร้ำงถนนลูกรัง
สำยโมกมัน - ไร่ยุบ หม่่ที่ 7,13

537,500.00 537,500.00
ประกวดรำคำ 

e-bidding

บริษทั เอสบ ีแมน
เนจเมนท ์แอนด์ 
เซอร์วสิ จ ำกัด

บริษทั เอสบ ีแมน
เนจเมนท ์แอนด์ 
เซอร์วสิ จ ำกัด

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
E2/2563(CNTR-
0155/63)

350
ค่ำวสัดุคอมพวิเตอร์ 10,740.00 10,740.00 เฉพำะเจำะจง

พพีเีค ซัคเซสโทน
เนอร์ โดย นำยยุทธ
พล กสิกรรม

พพีเีค ซัคเซสโทน
เนอร์ โดย นำยยุทธ
พล กสิกรรม

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
63/63(CNTR-
0161/63)

351

อำหำรเสริม(นม) 29,846.88 29,846.88 เฉพำะเจำะจง

สหกรณ์โคนมหนอง
โพรำชบรีุ จ ำกัด(ใน
พระบรมรำชำชูป
ถัมภ)์

สหกรณ์โคนมหนอง
โพรำชบรีุ จ ำกัด(ใน
พระบรมรำชำชูป
ถัมภ)์

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
42/2562(CNTR-
0163/63)

352
จ้ำงเหมำรถยนต์โดยสำรปรับ
อำกำศ

14,000.00 14,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เปรมศักด์ิ ทวัร์ หจก.เปรมศักด์ิ ทวัร์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
87/2563(CNTR-
0166/63)

353
อำหำรวำ่ง 6,300.00 6,300.00 เฉพำะเจำะจง

นำงสำวรัชนี  ฟกั
เขียว

นำงสำวรัชนี  ฟกั
เขียว

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
89/2563(CNTR-
0169/63)



354
วสัดุวทิยศำสตร์ 6,500.00 6,500.00 เฉพำะเจำะจง

นำงสำวสุธำทพิย์ 
กฤตัญชลีย์

นำงสำวสุธำทพิย์ 
กฤตัญชลีย์

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
90/2563(CNTR-
0168/63)

355
ค่ำซ่อมเสียงตำมสำย 22,500.00 22,500.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ช.ชัยกรุ๊ป หจก.ช.ชัยกรุ๊ป เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน

67/2563(CNTR-
0172/63)

356

ค่ำวสัดุคอมพวิเตอร์ 5,525.03 5,525.03 เฉพำะเจำะจง

บริษทั โตโยต้ำ
กำญจนบรีุ 1995 ผู้
จ ำหน่ำยโตโยต้ำ 
จ ำกัด

บริษทั โตโยต้ำ
กำญจนบรีุ 1995 ผู้
จ ำหน่ำยโตโยต้ำ 
จ ำกัด

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
92/2563(CNTR-
0174/63)

357
ค่ำวสัดุคอมพวิเตอร์ 12,700.00 12,700.00 เฉพำะเจำะจง

พพีเีค ซัคเซสโทน
เนอร์ โดย นำยยุทธ
พล กสิกรรม

พพีเีค ซัคเซสโทน
เนอร์ โดย นำยยุทธ
พล กสิกรรม

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
69/2563(CNTR-
0180/63)

358
ค่ำวสัดุคอมพวิเตอร์ 10,300.00 10,300.00 เฉพำะเจำะจง

พพีเีค ซัคเซสโทน
เนอร์ โดย นำยยุทธ
พล กสิกรรม

พพีเีค ซัคเซสโทน
เนอร์ โดย นำยยุทธ
พล กสิกรรม

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
70/2563(CNTR-
0193/63)

359

อำหำรเสริม(นม) 49,442.12 49,442.12 เฉพำะเจำะจง

สหกรณ์โคนมหนอง
โพรำชบรีุ จ ำกัด(ใน
พระบรมรำชำชูป
ถัมภ)์

สหกรณ์โคนมหนอง
โพรำชบรีุ จ ำกัด(ใน
พระบรมรำชำชูป
ถัมภ)์

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
71/2563(CNTR-
0194/63)

360

โครงกำรปรับปรุงอำคำรเก็บ
ของและก่อสร้ำงปรับปรุง
อำคำรจอดรถ

298,000.00 298,000.00 เฉพำะเจำะจง
หจก.พงษพ์นัธก์ำร
โยธำ

หจก.พงษพ์นัธก์ำร
โยธำ

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
5/2563(CNTR-
0195/63)

361
ค่ำซ่อมประปำ 12,900.00 12,900.00 เฉพำะเจำะจง

หจก.พงษพ์นัธก์ำร
โยธำ

หจก.พงษพ์นัธก์ำร
โยธำ

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
630305001923(C
NTR-0212/63)

362

ค่ำวสัดุคอมพวิเตอร์ 5,671.54 5,671.54 เฉพำะเจำะจง

บริษทั โตโยต้ำ
กำญจนบรีุ 1995 ผู้
จ ำหน่ำยโตโยต้ำ 
จ ำกัด

บริษทั โตโยต้ำ
กำญจนบรีุ 1995 ผู้
จ ำหน่ำยโตโยต้ำ 
จ ำกัด

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
108/63(CNTR-
0214/63)



363
ค่ำวสัดุก่อสร้ำง 24,246.20 24,246.20 เฉพำะเจำะจง หจก.ทอ่ทองค ำ หจก.ทอ่ทองค ำ เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน

82/2563(CNTR-
0215/63)

364
วสัดุวทิยศำสตร์ 15,920.00 15,920.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ช.รวมภณัฑ์ ร้ำน ช.รวมภณัฑ์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน

83/2563(CNTR-
0216/63)

365
ค่ำวสัดุส ำนักงำน 13,306.00 13,306.00 เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด
อักษรภณัฑ์
กำญจนบรีุ

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด
อักษรภณัฑ์
กำญจนบรีุ

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
81/2563(CNTR-
0218/63)

366
ค่ำวสัดุส ำนักงำน 12,513.00 12,513.00 เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด
อักษรภณัฑ์
กำญจนบรีุ

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด
อักษรภณัฑ์
กำญจนบรีุ

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
85/2563(CNTR-
0219/63)

367
วสัดุวทิยศำสตร์ 11,813.00 11,813.00 เฉพำะเจำะจง

วฒันำพำณิชย์ โดย 
นำงสำวจำรุวรรณ 
เสวกวำปี

วฒันำพำณิชย์ โดย 
นำงสำวจำรุวรรณ 
เสวกวำปี

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
86/2563(CNTR-
0222/63)

368

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนประมวลผล

21,500.00 21,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เจ.ซี.ธรุกิจ ร้ำน เจ.ซี.ธรุกิจ เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
89/2563(CNTR-
0226/63)

369
จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์

32,500.00 32,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เจ.ซี.ธรุกิจ ร้ำน เจ.ซี.ธรุกิจ เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
89/2563(CNTR-
0225/63)

370
วสัดุวทิยศำสตร์ 6,600.00 6,600.00 เฉพำะเจำะจง

นำงสำวสุธำทพิย์ 
กฤตัญชลีย์

นำงสำวสุธำทพิย์ 
กฤตัญชลีย์

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
109/2563(CNTR-
0230/63)

371
ค่ำวสัดุคอมพวิเตอร์ 20,400.00 20,400.00 เฉพำะเจำะจง

พพีเีค ซัคเซสโทน
เนอร์ โดย นำยยุทธ
พล กสิกรรม

พพีเีค ซัคเซสโทน
เนอร์ โดย นำยยุทธ
พล กสิกรรม

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
90/2563(CNTR-
0231/63)

372
จัดท ำปำ้ยไวนิล 6,075.00 6,075.00 เฉพำะเจำะจง เข้ำทำ่ ดีไซน์ เข้ำทำ่ ดีไซน์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน

110/2563(CNTR-
0234/63)

373
เคร่ืองตบดิน 21,000.00 21,000.00 เฉพำะเจำะจง

เอส ซี กำรค้ำ โดย
นำยสำยชล มำนะชัย

เอส ซี กำรค้ำ โดย
นำยสำยชล มำนะชัย

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
91/2563(CNTR-
0233/63)



374

อำหำรเสริม(นม) 60,487.70 60,487.70 เฉพำะเจำะจง

สหกรณ์โคนมหนอง
โพรำชบรีุ จ ำกัด(ใน
พระบรมรำชำชูป
ถัมภ)์

สหกรณ์โคนมหนอง
โพรำชบรีุ จ ำกัด(ใน
พระบรมรำชำชูป
ถัมภ)์

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
94/2563(CNTR-
0235/63)

375

จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้ำ แบบข้อ
แข็ง

9,500.00 9,500.00 เฉพำะเจำะจง
เอส ซี กำรค้ำ โดย
นำยสำยชล มำนะชัย

เอส ซี กำรค้ำ โดย
นำยสำยชล มำนะชัย

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
92/2563(CNTR-
0236/63)

376

(1) โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนลำดยำงแอสฟลัทติ์กคอ
นกรีตสำยหนองกะพนั หมู่ที่ 
1, (2) โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนลำดยำงแอสฟลัทติ์กคอ
นกรีตสำยเลียบคลองส่งน้ ำ
สำยทำ่ล้อ-อู่ทอง ฝ่ังขวำ 
(บริเวณบำ้นนำยสมเดช) หมู่ที่
 2, (3) โครงกำรก่อสร้ำง
ปรับปรุงถนนผิวจรำจรชนิด
แอสฟลัทติ์กคอนกรีตสำยล ำ
หง หมู่ที่ 3

890,000.00 890,000.00
ประกวดรำคำ 

e-bidding
บริษทั เขมรำช กำร
สร้ำง จ ำกัด

บริษทั เขมรำช กำร
สร้ำง จ ำกัด

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
E3/2563(CNTR-
0239/63)

377
ค่ำวสัดุก่อสร้ำง 42,400.00 42,400.00 เฉพำะเจำะจง เค เอส เอ็ม เค เอส เอ็ม เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน

96/2563(CNTR-
0237/63)

378
ค่ำวสัดุคอมพวิเตอร์ 8,100.00 8,100.00 เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด 
เอช เอช แอล กรุ๊ป 
2515

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด 
เอช เอช แอล กรุ๊ป 
2515

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
95/2563(CNTR-
0238/63)

379

จัดซ้ือตู้ล ำโพง ขนำด 15 นิ้ว 
จ ำนวน 2 ตู้

15,800.00 15,800.00 เฉพำะเจำะจง
บริษทั นิยมศิลป์
ไฮไฟ แอนด์สตูดิโอ 
จ ำกัด

บริษทั นิยมศิลป์
ไฮไฟ แอนด์สตูดิโอ 
จ ำกัด

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
98/2563(CNTR-
0242/63)



380

จัดซ้ือไฟไซเรนติดหลังคำรถ
พร้อมอุปกรณ์ ประกอบด้วย 
ไฟไซเรนติดหลังคำรถพร้อม
เสียงไซเรน ไมค์และล ำโพง

17,120.00 17,120.00 เฉพำะเจำะจง
บริษทั เวนเนอร์ 
(ไทยแลนด์ ) จ ำกัด

บริษทั เวนเนอร์ 
(ไทยแลนด์ ) จ ำกัด

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
99/2563(CNTR-
0258/63)

381
ค่ำแบตเตอร่์ 18,040.00 18,040.00 เฉพำะเจำะจง นำยอิทธกิร   นำกอง นำยอิทธกิร   นำกอง เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน

123/63(CNTR-
0260/63)

382

เงินอุดหนุนระบวุตัถุประสงค์/
เฉพำะกิจจำกกรมส่งเสริมกำร
ปกครองทอ้งถิ่น

13,086.00 13,086.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไฉไล ผ้ำกิโล ร้ำนไฉไล ผ้ำกิโล เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
101/2563(CNTR-
0259/63)

383
ค่ำแบตเตอร์งทอง่ 13,500.00 13,500.00 เฉพำะเจำะจง

นำงสำววรีวรรณ 
เชียงทอง

นำงสำววรีวรรณ 
เชียงทอง

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
102/2563(CNTR-
0263/63)

384
ค่ำซ่อมรถยนต์ 23,540.00 23,540.00 เฉพำะเจำะจง บ.กำรช่ำง บ.กำรช่ำง เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน

126/2563(CNTR-
0266/63)

385
วสัดุวทิยศำสตร์ 71,750.00 71,750.00 เฉพำะเจำะจง

วฒันำพำณิชย์ โดย 
นำงสำวจำรุวรรณ 
เสวกวำปี

วฒันำพำณิชย์ โดย 
นำงสำวจำรุวรรณ 
เสวกวำปี

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
105/2563(CNTR-
0268/63)

386
ค่ำวสัดุไฟฟำ้ 10,150.00 10,150.00 เฉพำะเจำะจง

นำยวเิชียร   ชำวไร่
นำค

นำยวเิชียร   ชำวไร่
นำค

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
110/2563(CNTR-
0270/63)

387
ค่ำวสัดุวทิยำศำสตร์ 36,000.00 36,000.00 เฉพำะเจำะจง

นำงเฌอลินย์  
ปำทำน

นำงเฌอลินย์  
ปำทำน

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
112/63(CNTR-
0273/63)

388
เคร่ืองตัดหญ้ำ 47,000.00 47,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ช.ชัยกรุ๊ป หจก.ช.ชัยกรุ๊ป เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน

114/2563(CNTR-
0275/63)

389
ค่ำวสัดุคอมพวิเตอร์ 12,700.00 12,700.00 เฉพำะเจำะจง

พพีเีค ซัคเซสโทน
เนอร์ โดย นำยยุทธ
พล กสิกรรม

พพีเีค ซัคเซสโทน
เนอร์ โดย นำยยุทธ
พล กสิกรรม

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
115/2563(CNTR-
0276/63)



390
ค่ำวสัดุคอมพวิเตอร์ 7,600.00 7,600.00 เฉพำะเจำะจง

พพีเีค ซัคเซสโทน
เนอร์ โดย นำยยุทธ
พล กสิกรรม

พพีเีค ซัคเซสโทน
เนอร์ โดย นำยยุทธ
พล กสิกรรม

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
116/2563(CNTR-
0277/63)

391
ค่ำวสัดุคอมพวิเตอร์ 33,450.00 33,450.00 เฉพำะเจำะจง

พพีเีค ซัคเซสโทน
เนอร์ โดย นำยยุทธ
พล กสิกรรม

พพีเีค ซัคเซสโทน
เนอร์ โดย นำยยุทธ
พล กสิกรรม

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
117/2563(CNTR-
0278/63)

392

จัดซ้ือมำตรวดัน้ ำ ขนำด 
เส้นผ่ำศูนย์กลำง 2 นิ้ว 
จ ำนวน 2 ลูก, จัดซ้ือมำตรวดั
น้ ำ ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 4 
นิ้ว จ ำนวน 1 ลูก

42,479.00 42,479.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ทอ่ทองค ำ หจก.ทอ่ทองค ำ เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
118/2563(CNTR-
0280/63)

393

โครงกำรใหค้วำมช่วยเหลือ
ประชำชนด้ำนกำรส่งเสริม
ด้ำนพฒันำคุณภำพชีวติด้วย
กำรมอบถุงยังชีพใหแ้ก่
ประชำชนที่ได้รับจำก
ผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรน่ำ 2019 (โควดิ 19)
เทศบำลต ำบลหนองหญ้ำดอก
ขำว

172,722.50 172,722.50 เฉพำะเจำะจง
นำงสำววรีวรรณ 
เชียงทอง

นำงสำววรีวรรณ 
เชียงทอง

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
119/2563(CNTR-
0286/63)

394
ค่ำซ่อมกล้องวงจรปดิ 20,000.00 20,000.00 เฉพำะเจำะจง บ ีพ ีเอส วศิวกรรม บ ีพ ีเอส วศิวกรรม เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน

140/2563(CNTR-
0301/63)

395
วสัดุวทิยศำสตร์ 5,200.00 5,200.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ช.รวมภณัฑ์ ร้ำน ช.รวมภณัฑ์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน

141/2563(CNTR-
0303/63)

396
วสัดุวทิยศำสตร์ 9,975.00 9,975.00 เฉพำะเจำะจง

นำงอมรกำญจน์ ลี
ละสุนทเลิศ

นำงอมรกำญจน์ ลี
ละสุนทเลิศ

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
122/2563(CNTR-
0305/63)



397
ค่ำแบตเตอร่์ 17,190.00 17,190.00 เฉพำะเจำะจง นำยอิทธกิร   นำกอง นำยอิทธกิร   นำกอง เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน

142/2563(CNTR-
0306/63)

398
วสัดุวทิยศำสตร์ 69,160.08 69,160.08 เฉพำะเจำะจง

สหกรณ์โคนมทำ่ม่วง
 จ ำกัด

สหกรณ์โคนมทำ่ม่วง
 จ ำกัด

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
123/2563(CNTR-
0307/63)

399
ค่ำวสัดุไฟฟำ้ 35,280.00 35,280.00 เฉพำะเจำะจง

บริษทั รวมยนต์ 
เรเดียล จ ำกัด

บริษทั รวมยนต์ 
เรเดียล จ ำกัด

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
123/2563(CNTR-
0308/63)

400
วสัดุวทิยศำสตร์ 19,990.00 19,990.00 เฉพำะเจำะจง

นำงสำวสุธำทพิย์ 
กฤตัญชลีย์

นำงสำวสุธำทพิย์ 
กฤตัญชลีย์

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
144/2563(CNTR-
0313/63)

401
จัดท ำปำ้ยไวนิล 5,470.00 5,470.00 เฉพำะเจำะจง

กรำฟกิโปร โดย 
นำงพชัญำ ใจดี

กรำฟกิโปร โดย 
นำงพชัญำ ใจดี

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
159/2563(CNTR-
0331/63)

402

โครงกำรก่อสร้ำงทอ่ระบำย
น้ ำคสล. พร้อมบอ่พกั คสล .
และเทคอนกรีตตำมแนวทอ่
ระบำยน้ ำพร้อมรำงวสีำย
กลำงหมู่บำ้น บำ้นรำงจิก หมู่
ที่ ๑๑

586,900.00 586,900.00
ประกวดรำคำ 

e-bidding
หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด 
โชคปฐมก่อสร้ำง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด 
โชคปฐมก่อสร้ำง

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
E1/2563(CNTR-
0335/63)

403
ค่ำซ่อมเสียงตำมสำย 49,450.00 49,450.00 เฉพำะเจำะจง บ ีพ ีเอส วศิวกรรม บ ีพ ีเอส วศิวกรรม เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน

6/2563(CNTR-
0334/63)

404
วสัดุวทิยศำสตร์ 11,890.00 11,890.00 เฉพำะเจำะจง

นำงสำวมำศนภำ 
บรรเทำทกุข์

นำงสำวมำศนภำ 
บรรเทำทกุข์

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
161/2563(CNTR-
0341/63)

405
ค่ำวสัดุส ำนักงำน 9,742.00 9,742.00 เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด
อักษรภณัฑ์
กำญจนบรีุ

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด
อักษรภณัฑ์
กำญจนบรีุ

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
127/2563(CNTR-
0342/63)

406
วสัดุวทิยศำสตร์ 8,000.00 8,000.00 เฉพำะเจำะจง

วฒันำพำณิชย์ โดย 
นำงสำวจำรุวรรณ 
เสวกวำปี

วฒันำพำณิชย์ โดย 
นำงสำวจำรุวรรณ 
เสวกวำปี

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
128/2563(CNTR-
0343/63)



407
ค่ำวสัดุส ำนักงำน 16,580.00 16,580.00 เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด
อักษรภณัฑ์
กำญจนบรีุ

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด
อักษรภณัฑ์
กำญจนบรีุ

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
130/2563(CNTR-
0345/63)

408
ค่ำวสัดุส ำนักงำน 9,763.00 9,763.00 เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด
อักษรภณัฑ์
กำญจนบรีุ

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด
อักษรภณัฑ์
กำญจนบรีุ

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
131/2563(CNTR-
0346/63)

409
ค่ำวสัดุก่อสร้ำง 11,235.00 11,235.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ทอ่ทองค ำ หจก.ทอ่ทองค ำ เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน

132/2563(CNTR-
0347/63)

410

(1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรปอ้งกัน
โรคระบำดและควบคุม
โรคติดต่อต่ำงๆ

27,000.00 27,000.00 เฉพำะเจำะจง
นำงเฌอลินย์  
ปำทำน

นำงเฌอลินย์  
ปำทำน

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
133/2563(CNTR-
0348/63)

411
วสัดุวทิยศำสตร์ 26,900.00 26,900.00 เฉพำะเจำะจง tps บริกำร tps บริกำร เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน

163/2563(CNTR-
0355/63)

412
วสัดุวทิยศำสตร์ 26,254.20 26,254.20 เฉพำะเจำะจง

สหกรณ์โคนมทำ่ม่วง
 จ ำกัด

สหกรณ์โคนมทำ่ม่วง
 จ ำกัด

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
135/2563(CNTR-
0356/63)

413

(7) โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสำยบำ้น
นำงสุกัญญำ  หมู่ที่ 13

67,800.00 67,800.00 เฉพำะเจำะจง
หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด 
นิติรัตน์ คอน
สตรัคชั่น 999

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด 
นิติรัตน์ คอน
สตรัคชั่น 999

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
164/2563(CNTR-
0372/63)

414

(2) โครงกำรสัตวป์ลอดโรค 
คนปลอดภยัจำกโรคพษิสุนัข
บำ้ ตำมพระปณิธำนศำสตร์
จำร ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ
เจ้ำฟำ้จุฬำภรณวลัยลักษณ์
อัครรำชกุมำรี

24,090.00 24,090.00 เฉพำะเจำะจง
นำงเฌอลินย์  
ปำทำน

นำงเฌอลินย์  
ปำทำน

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
135/2563(CNTR-
0373/63)

415
ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ 45,000.00 45,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน วทิวสัอำร์ต ร้ำน วทิวสัอำร์ต เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน

136/2563(CNTR-
0376/63)

416
ค่ำซ่อมถนนลูกรัง 16,500.00 16,500.00 เฉพำะเจำะจง ต้นโพธิ ์วศิวกรรม ต้นโพธิ ์วศิวกรรม เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน

167/2563(CNTR-
0378/63)



417
ค่ำซ่อมถนนลูกรัง 22,900.00 22,900.00 เฉพำะเจำะจง ต้นโพธิ ์วศิวกรรม ต้นโพธิ ์วศิวกรรม เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน

166/2563(CNTR-
0377/63)

418

จัดซ้ือถังเก็บน้ ำบนดิน ขนำด
ไม่น้อยกวำ่ 2,000 ลิตร 
จ ำนวน 1 ใบ

10,000.00 10,000.00 เฉพำะเจำะจง ปภณัฑ์ครองทรัพย์ ปภณัฑ์ครองทรัพย์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
137/2563(CNTR-
0379/63)

419

จัดซ้ือปั๊มน้ ำอัตโนมัติ ขนำด
ไม่น้อยกวำ่ 650 วตัต์ ระบบ
ถังแรงดัน จ ำนวน 1 เคร่ือง

7,490.00 7,490.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั ยงเฮ้ำส์ จ ำกัด บริษทั ยงเฮ้ำส์ จ ำกัด เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
138/2563(CNTR-
0380/63)

420
ค่ำวสัดุไฟฟำ้ 76,344.50 76,344.50 เฉพำะเจำะจง

บริษทั รวมลำภผล 
จ ำกัด

บริษทั รวมลำภผล 
จ ำกัด

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
139/2563(CNTR-
0382/63)

421
ค่ำวสัดุอำหำรเสริมนม 119,792.92 119,792.92 เฉพำะเจำะจง

สหกรณ์โคนมทำ่ม่วง
 จ ำกัด

สหกรณ์โคนมทำ่ม่วง
 จ ำกัด

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
141/2563(CNTR-
0398/63)

422

ค่ำซ่อมรถยนต์ 5,525.03 5,525.03 เฉพำะเจำะจง

บริษทั โตโยต้ำ
กำญจนบรีุ 1995 ผู้
จ ำหน่ำยโตโยต้ำ 
จ ำกัด

บริษทั โตโยต้ำ
กำญจนบรีุ 1995 ผู้
จ ำหน่ำยโตโยต้ำ 
จ ำกัด

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
182/2563(CNTR-
0400/63)

423
ค่ำวสัดุก่อสร้ำง 30,162.23 30,162.23 เฉพำะเจำะจง หจก.ทอ่ทองค ำ หจก.ทอ่ทองค ำ เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน

141/2563(CNTR-
0401/63)

424

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่
 1 (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อย
กวำ่ 19 นิ้ว)

22,000.00 22,000.00 เฉพำะเจำะจง
บริษทั เอ็ม เอส 
คอมพวิเตอร์ โอเอ 
จ ำกัด

บริษทั เอ็ม เอส 
คอมพวิเตอร์ โอเอ 
จ ำกัด

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
144/2563(CNTR-
0410/63)

425
ค่ำวสัดุส ำนักงำน 18,070.00 18,070.00 เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด
อักษรภณัฑ์
กำญจนบรีุ

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด
อักษรภณัฑ์
กำญจนบรีุ

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
154/2563(CNTR-
0411/63)

426
วสัดุวทิยศำสตร์ 5,500.00 5,500.00 เฉพำะเจำะจง

นำงสำวเมตตำ  พมิ
พะนิตย์

นำงสำวเมตตำ  พมิ
พะนิตย์

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
187/63(CNTR-
0420/63)



427
ค่ำวสัดุวทิยำศำสตร์ 27,000.00 27,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ช.ชัยกรุ๊ป หจก.ช.ชัยกรุ๊ป เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน

148/2563(CNTR-
0419/63)

428
ค่ำซ่อมรถยนต์ 10,111.50 10,111.50 เฉพำะเจำะจง

โรงกลึง บ.กำรช่ำง 
โดยนำยวชิัย อยู่พว่ง

โรงกลึง บ.กำรช่ำง 
โดยนำยวชิัย อยู่พว่ง

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
188/2563(CNTR-
0424/63)

429
ค่ำวสัดุคอมพวิเตอร์ 22,900.00 22,900.00 เฉพำะเจำะจง

พพีเีค ซัคเซสโทน
เนอร์ โดย นำยยุทธ
พล กสิกรรม

พพีเีค ซัคเซสโทน
เนอร์ โดย นำยยุทธ
พล กสิกรรม

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
150/2563(CNTR-
0440/63)

430
ค่ำวสัดุคอมพวิเตอร์ 10,040.00 10,040.00 เฉพำะเจำะจง

พพีเีค ซัคเซสโทน
เนอร์ โดย นำยยุทธ
พล กสิกรรม

พพีเีค ซัคเซสโทน
เนอร์ โดย นำยยุทธ
พล กสิกรรม

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
151/2563(CNTR-
0441/63)

431
ค่ำวสัดุคอมพวิเตอร์ 9,950.00 9,950.00 เฉพำะเจำะจง

พพีเีค ซัคเซสโทน
เนอร์ โดย นำยยุทธ
พล กสิกรรม

พพีเีค ซัคเซสโทน
เนอร์ โดย นำยยุทธ
พล กสิกรรม

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
152/2563(CNTR-
0442/63)

432

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สำยบำ้นปำ้ดอกไม้
 หมู่ที่ 11

486,000.00 486,000.00 เฉพำะเจำะจง
หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด 
โชควนัดีกำรโยธำ 
2017

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด 
โชควนัดีกำรโยธำ 
2017

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
203/2563(CNTR-
0454/63)

433
ค่ำซ่อมถนนลูกรัง 18,000.00 18,000.00 เฉพำะเจำะจง เอส อำร์ พรีมิกซ์ เอส อำร์ พรีมิกซ์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน

154/2563(CNTR-
0453/63)

434
ค่ำเช่ำพื้นที่เวบ็ไซต์ 6,000.00 6,000.00 เฉพำะเจำะจง

หนองขำวกำรพมิพ ์
โดยนำยพงศ์วชัร์  
เพง็บตุร

หนองขำวกำรพมิพ ์
โดยนำยพงศ์วชัร์  
เพง็บตุร

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
204/63(CNTR-
0460/63)

435

จัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บำน 
จ ำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,500 บำท

11,000.00 11,000.00 เฉพำะเจำะจง แสงจันทร์ เฟอนิเจอร์ แสงจันทร์ เฟอนิเจอร์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
156/2563(CNTR-
0457/63)

436
ค่ำวสัดุก่อสร้ำง 11,235.00 11,235.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ทอ่ทองค ำ หจก.ทอ่ทองค ำ เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน

157/2563(CNTR-
0459/63)



437
ค่ำวสัดุไฟฟำ้ 28,720.00 28,720.00 เฉพำะเจำะจง

บริษทั รวมยนต์ 
เรเดียล จ ำกัด

บริษทั รวมยนต์ 
เรเดียล จ ำกัด

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
158/2563(CNTR-
0456/63)

438
ค่ำวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 7,000.00 7,000.00 เฉพำะเจำะจง

นำงสำววรีวรรณ 
เชียงทอง

นำงสำววรีวรรณ 
เชียงทอง

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
159/2563(CNTR-
0464/63)

439

จัดซ้ือโทรทศัน์ แอล อีดี แบบ
 Smart TV ขนำดควำม
ละเอียดจอภำพ 1,920 x 
1,080 พกิเซล ขนำด 48 นิ้ว 
จ ำนวน 1 เคร่ือง

15,990.00 15,990.00 เฉพำะเจำะจง
หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด 
พนูสินกำรไฟฟำ้
และก่อสร้ำง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด 
พนูสินกำรไฟฟำ้
และก่อสร้ำง

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
630914351447(C
NTR-0473/63)

440
ค่ำวสัดุส ำนักงำน 12,248.00 12,248.00 เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด
อักษรภณัฑ์
กำญจนบรีุ

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด
อักษรภณัฑ์
กำญจนบรีุ

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
167/2563(CNTR-
0476/63)

441

จัดซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์ 
ส ำหรับงำนเก็บเอกสำรระดับ
ศูนย์บริกำร แบบที่ 1

7,800.00 7,800.00 เฉพำะเจำะจง
บริษทั เอ็ม เอส 
คอมพวิเตอร์ โอเอ 
จ ำกัด

บริษทั เอ็ม เอส 
คอมพวิเตอร์ โอเอ 
จ ำกัด

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
168/2563(CNTR-
0479/63)

442

(4) โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสำยบำ้น
ปำ้ร้ิว หมู่ที่ 6

284,000.00 284,000.00 เฉพำะเจำะจง
หจก.พงษพ์นัธก์ำร
โยธำ

หจก.พงษพ์นัธก์ำร
โยธำ

เปน็ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วน
212/2563(CNTR-
0480/63)


