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จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่งรายการ
แบตเตอร่ี ก่ึงแห้งส าหรับรถบรรทุกขยะมูล
ฝอย เลขท่ีทะเบียน 80-8173เลขครุภัณฑ์ 
005-52-0001 ขนาด 12 โวลต์ 15 แอมป์
จ านวน 2 ลูก (ส านักปลัด)

         5,200.00 5,200.00      เฉพาะเจาะจง ร้านศรีเจริญแบตตเตอร่ี              
โดยนายสมหมาย ศรีเจริญ          
เสนอราคา 5,200 บาท

ร้านศรีเจริญแบตตเตอร่ี              
โดยนายสมหมาย ศรีเจริญ           
ราคา 5,200 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ.40/2564        
ลว.2/7/2564

2

จัดจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์
การเกษตรรายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายบันทึกน้ีจ านวน2รายการ   
  1.รายการเคร่ืองห่นยาเลขครุภ ณฑ์ 
625-54-003 จ านวน 1 เคร่ืองเป็นเงิน 
2,870 บาท 2.รายการเคร่ืองตัดหญ้าเลข
ครุภัณฑ์ 441-62-0020 จ านวน 1 เคร่ือง 
เป็นเงิน 460 บาท รายการ 2 รายการ เป็น
เงิน 3,330 บาท (กองช่าง)

         3,330.00 3,330.00      เฉพาะเจาะจง นายนอง เนตรอัคคี                  
เสนอราคา 3,330 บาท

นายนอง เนตรอัคคี                   
ราคา 3,330 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 423/64  
 ลว 5/07/64

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

วันท่ี 1-31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564

ส าดับ
  ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

        รายช่ือผู้เสนอราคา         และ 
ราคาท่ีเสนอ

   ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา   ท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง



3

ค่าจ้างบ ารุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน
 กข- 9946 อท. หมายเลขครุภัณฑ์ 
001-50-0001 1.เปล่ียนไส้กรอง
น้ ามันเคร่ืองจ านวน 1 ลูกๆละ 150 บาท 2.
เปล่ียนกรองอากาศ จ านวน 1 ลูกๆละ 450
 บาท 3. เปล่ียนกรองแอร์จ านวน 1 ลูกๆละ
 150 บาท 4.ค่าแรงเปล่ียนถ่ายน้ าเคร่ือง 
และตรวจเช็คจ านวน 1 งานๆละ 100 บาท 
(ส านักปลัด)

            850.00 850.00         อู่ติเอง โดยนายสันติ คล้ ามีศรี     
เสนอราคา 850 บาท

อู่ติเอง โดยนายสันติ คล้ ามีศรี       
ราคา 850 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 424/64  
 ลว 5/07/64

4

จัดซ้ือแบบพิมพ์ จ านวน 4 รายการ เพ่ือใช้
ในรายการกองคลัง

         1,575.85 1,575.85      เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดนกรมการ
ปกครอง                               
เสนอราคา 1,575.85 บาท

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดนกรมการ
ปกครอง                                
ราคา 1,575.85 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ฎ799/64          
ลว.12/07/2564

5

ค่าจ้างด าเนินการซ่อมแซมบ้านผู้พิการ ตาม
โครงการปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัย
ให้แก่คนพิการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
จ านวน 2 รายดังน้ี                               
  1.นายอนันต์ เชียงกุลบ้านเลขท่ี 41 ม.6   
 ต.ไผ่จ าศีล                                        
 2.นายละเอียด ส าราญสุข บ้านเลขท่ี41/1 
ม.6 ต.ไผ่จ าศีล (ส านักปลัด)

       40,000.00 40,000.00    เฉพาะเจาะจง นายสมทรง สภาภักด์               
เสนอราคา 40,000 บาท

นายสมทรง สภาภักด์                  
ราคา 40,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ 10/2564        
ลว.6/07/2564

6
จัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส าหรับ
ประมวลผล (กองช่าง)

       22,000.00 22,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.พัฒนาคอม                      
เสนอราคา 22,000 บาท

หจก.พัฒนาคอม                       
ราคา 22,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ.41/2564        
ลว.19/7/2564
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จัดท าป้ายสต๊ิกเกอร์ติดแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด
ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัย
ให้แก่คนพิการประจ าปีพ.ศ.2564
รายละเอียดตามอบต.ก าหนด ขนาด 12x24
 น้ิวจ านวน 4 ป้ายๆละ 150 บาท       
(ส านักปลัด)

            600.00 600.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ล้านปัก ล้านปร้ิน                
โดยนายอรรถพล ชุ่มอารมณ์       
เสนอราคา 600 บาท

ร้าน ล้านปัก ล้านปร้ิน               
โดยนายอรรถพล ชุ่มอารมณ์        
ราคา 600 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 428/64  
 ลว 21/07/64

8

1.ทรายหยาบบรรจุถุงจ านวน 10 ถุงๆละ 30
 บาท 2.หินเกล็ดบรรจุถุงจ านวน 60ถุงๆละ
40 บาท 3.หินเกล็ดจ านวน 3 คิวๆละ 450 
บาท (กองช่าง)

         4,050.00 4,050.00      เฉพาะเจาะจง หจก.มาลัยเจริญวัสดุก่อสร้าง  เสนอ
ราคา 4,050 บาท

หจก.มาลัยเจริญวัสดุก่อสร้าง         
ราคา 4,050 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 429/64  
 ลว 21/07/64

9

จัดซ้ือเมาส์และคีบอร์ดไร้สายจ านวน 1 ชุดๆ
ละ 900 บาท อะแดปเตอร์ USB ส าหรับ
สัญญาณ์ wi-fi แบบDval-Bamd จ านวน 1 
ชุด ๆละ 690 บาท (สาธารณสุขฯ)

         1,590.00 1,590.00      เฉพาะเจาะจง ร้านออโต้ ไอที                         
โดยน.ส.จรุงจิต รุจิฉาย              
เสนอราคา 1,590 บาท

ร้านออโต้ ไอที                          
โดยน.ส.จรุงจิต รุจิฉาย                
ราคา 1,590 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 430/64  
 ลว 21/07/64

10

จัดซ้ือหมึกเติมเคร่ืองพิมพ์สีด า              
รหัส BTD60BK ขนาด 108 มล. จ านวน 2 
ขวดหมึกเติมเคร่ืองพิมพ์สีน้ าเงินระหัส BT 
5000 c ขนาด 48 มล.จ านวน 1 ขวดๆละ 
260 บาท (กองช่าง)

            880.00 880.00         เฉพาะเจาะจง ร้านแสงศรี                              
โดยนางสาวนวรัตน์ พรมทอง      
เสนอราคา 880 บาท

ร้านแสงศรี                             
โดยนางสาวนวรัตน์ พรมทอง           
ราคา 880 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 431/64  
 ลว 21/07/64

11

ค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รายการ
เคร่ืองส ารองไฟหมายเลขครุภัณฑ์
416-60-0036 ดังน้ี เปล่ียนแบตเตอร์ร่ี 12v
 จ านวน 1 ก้อนๆละ 1,200 บาท (กองช่าง)

         1,200.00 1,200.00      เฉพาะเจาะจง ร้านออโต้ ไอที                         
โดยน.ส.จรุงจิต รุจิฉาย              
เสนอราคา 1,200 บาท

ร้านออโต้ ไอที                          
โดยน.ส.จรุงจิต รุจิฉาย                
ราคา 1,200 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 463/64  
 ลว 23/07/64
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ค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รายการ
เคร่ืองพิมพ์ย่ีห้อแคนนอนหมายเลขครุภัณฑ์
416-60-0064 ดังน้ี จ านวน 1 เคร่ืองๆละ
800 บาท ล้าง แทงค์หมึก จ านวน 1ชุดๆละ
300 บาท เติมหมึกสีแดง,สีชมพูจ านวน 2 
ขวดๆละ450 บาท(ส านักปลัด)

         2,000.00 2,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านออโต้ ไอที                          
โดยน.ส.จรุงจิต รุจิฉาย              
เสนอราคา 2,000 บาท

ร้านออโต้ ไอที                          
โดยน.ส.จรุงจิต รุจิฉาย                
ราคา 2,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 464/64  
 ลว 23/07/64

13
จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานส่วน
งานบันทึกข้อมูล ประจ าเดือน สิงหาคม 
2564 (ส านักปลัด)

         8,000.00 8,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวลักขณา แดงบุญเรือง       
เสนอราคา 8,000 บาท

นางสาวลักขณา แดงบุญเรือง        
ราคา 8,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 432/64  
 ลว 23/07/64

14

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานส่วน
งานธุรการ  ประจ าเดือน  สิงหาคม 2564    
(ส านักปลัด)

7,000.00         7,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวคชาภรณ์ แจ่มอ าพร       
เสนอราคา 7,000 บาท

นางสาวคชาภรณ์ แจ่มอ าพร         
ราคา 7,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 433/64  
 ลว 23/07/64

15

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานท า
ความสะอาดสถานท่ีอาคารส านักงาน 
ประจ าเดือน  สิงหาคม  2564 (ส านักปลัด)

7,000.00         7,000.00      เฉพาะเจาะจง นางรัศม์ิภัชสรณ์ ยินดี               
เสนอราคา 7,000 บาท

นางรัศม์ิภัชสรณ์ ยินดี                 
ราคา 7,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 434/64  
 ลว 23/07/64

16

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานท า
ความสะอาดสถานท่ีอาคารส านักงาน 
ประจ าเดือน  สิงหาคม 2564 (ส านักปลัด)

7,000.00         7,000.00      เฉพาะเจาะจง

นางสาวย้ิม เกษร                     
เสนอราคา 7,000 บาท

นางสาวย้ิม เกษร                     
ราคา 7,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 435/64  
 ลว 23/07/64

17

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานด้าน
ธุรการป้องกันฯ ประจ าเดือน  สิงหาคม 
2564  (ส านักปลัด)

7,000.00         7,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐนันท์ พันธ์ุดี             
เสนอราคา7,000 บาท

นางสาวณัฐนันท์ พันธ์ุดี               
ราคา 7,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 436/64  
 ลว 23/07/64

18

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ท่ัวไปในส่วนงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ประจ าเดือน  สิงหาคม 2564 
(ส านักปลัด)

7,000.00         7,000.00      เฉพาะเจาะจง นายวัชรพล วงศาโรจน์              
เสนอราคา 7,000 บาท

นายวัชรพล วงศาโรจน์                
ราคา 7,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 437/64  
 ลว 23/07/64



19

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ท่ัวไปในส่วนงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ประจ าเดือน  สิงหาคม 2564 
(ส านักปลัด)

         7,000.00 7,000.00      เฉพาะเจาะจง นายสุนทร บางวัน                    
เสนอราคา 2,333 บาท

นายสุนทร บางวัน                    
ราคา 2,333 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 438/64  
 ลว 23/07/64

20

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ท่ัวไปในส่วนงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ประจ าเดือน สิงหาคม 2564 
(ส านักปลัด)

7,000.00         7,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอินทัส ถนอมผิว                 
เสนอราคา 7,000 บาท

นายอินทัส ถนอมผิว                 
ราคา 7,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 439/64  
 ลว 23/07/64

21

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ท่ัวไปในส่วนงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ประจ าเดือน สิงหาคม 2564 
(ส านักปลัด)

7,000.00         7,000.00      เฉพาะเจาะจง นายธีรศักด์ สุขคล้าย                 
เสนอราคา 7,000 บาท

นายธีรศักด์ สุขคล้าย                   
ราคา 7,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 440/64  
 ลว 23/07/64

22

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานส่วน
งาน ขับรถยนต์ส่วนกลาง ประจ าเดือน 
สิงหาคม 2564  (ส านักปลัด)

7,000.00         7,000.00      เฉพาะเจาะจง

นางสาวฐาปาณีย์ ป่ินเพ็ชร          
เสนอราคา 8,000 บาท นางสาวฐาปาณีย์ ป่ินเพ็ชร            

ราคา 8,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 441/64  
 ลว 23/07/64

23

จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้านเดือน 
สิงหาคม 2564 จ านวน 31 วันๆละ  7 ฉบับ 
(ส านักปลัด)

2,170.00         2,170.00      เฉพาะเจาะจง ร้านอนงค์ศิลป์                         
โดยนางเฟ่ืองฟ้า อินทรประสงค์      
เสนอราคา 2,170 บาท

ร้านอนงค์ศิลป์                           
โดยนางเฟ่ืองฟ้า อินทรประสงค์     
ราคา 2,170บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 442/64  
 ลว 23/07/64

24

จัดซ้ือน้ าด่ืมบรรจุถัง ขนาด 20 ลิตร จ านวน
 20 ถัง ประจ าเดือน สิงหาคม 2564  
(ส านักปลัด)

1,080.00         1,080.00      เฉพาะเจาะจง หจก.น้ าด่ืมธารทอง                      
โดย นายวิรัช งามเลิศ               
เสนอราคา 1,080 บาท

หจก.น้ าด่ืมธารทอง                      
โดย นายวิรัช งามเลิศ                
ราคา 1,080 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 443/64  
 ลว 23/07/64

25

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
จัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
(ภายนอกสถานท่ี)  ประจ าเดือน สิงหาคม 
2564 (กองคลัง)

4,000.00         4,000.00      เฉพาะเจาะจง นายวิทัศน์ กุลทอง                    
เสนอราคา 4,000 บาท

นายวิทัศน์ กุลทอง                     
ราคา 4,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 444/64  
 ลว 23/07/64



26

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานส่วน
งานพัสดุและทรัพย์สิน ประจ าเดือน 
สิงหาคม 2564 (กองคลัง)

         6,000.00 6,000.00      นางสาวณัชชา จันทร์ส่อง          
เสนอราคา 6,000 บาท

นางสาวณัชชา จันทร์ส่อง             
ราคา 6,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 445/64  
 ลว 23/07/64

27

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานส่วน
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ประจ าเดือน 
สิงหาคม 2564 (กองคลัง)

7,500.00         7,500.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ คงพืช              
เสนอราคา 7,500 บาท

นางสาวจุฑามาศ คงพืช               
ราคา 7,500 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 446/64  
 ลว 23/07/64

28
จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานด้าน
ธุรการ ประจ าเดือน สิงหาคม 2564       
(กองคลัง)

7,000.00         7,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาววิสุดา อ่อนโส                
เสนอราคา 7,000 บาท

นางสาววิสุดา อ่อนโส                 
ราคา 7,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 447/64  
 ลว 23/07/64

29

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ผู้ดูแลเด็กในส่วนราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 อบต.ไผ่จ าศีล ประจ าเดือน สิงหาคม  2564
 (กองการศึกษาฯ)

9,000.00         9,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวบุษราภรณ์ จันทร์ศรี        
เสนอราคา 9,000 บาท

นางสาวบุษราภรณ์ จันทร์ศรี          
ราคา 9,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 448/64  
 ลว 23/07/64

30

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ผู้ดูแลเด็กในส่วนราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 อบต.ไผ่จ าศีล ประจ าเดือน สิงหาคม 2564 
(กองการศึกษาฯ)

9,000.00         9,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวนพรพี ทองแท้               
เสนอราคา 9,000 บาท

นางสาวนพรพี ทองแท้                
ราคา 9,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 449/64  
 ลว 23/07/64

31

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็กในส่วนราชการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่จ าศีล ประจ าเดือน 
สิงหาคม 2564  (กองการศึกษาฯ)

9,000.00         9,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวอังคณา จีระประภา         
เสนอราคา 9,000 บาท

นางสาวอังคณา จีระประภา          
ราคา 9,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 450/64  
 ลว 23/07/64

32

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ธุรการในส่วนราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ไผ่จ าศีล ประจ าเดือน สิงหาคม 2564  
(กองการศึกษาฯ)

9,000.00         9,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวปัทมา คงคา                  
เสนอราคา 9,000 บาท

นางสาวปัทมา คงคา                   
ราคา 9,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 451/64  
 ลว 23/07/64



33

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
แม่บ้านในส่วนราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ไผ่จ าศีลประจ าเดือน สิงหาคม 2564  
(กองการศึกษาฯ)

7,000.00         7,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวพรทิพย์ พันธรักษา          
เสนอราคา 7,000 บาท

นางสาวพรทิพย์ พันธรักษา         
ราคา 7,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 452/64  
 ลว 23/07/64

34

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ธุรการประจ าเดือน สิงหาคม 2564        
(กองสาธารณสุขฯ)

7,000.00         7,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวตรีรักษ์ พ่อค้า                
เสนอราคา 7,000 บาท

นางสาวตรีรักษ์ พ่อค้า                
ราคา 7,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 453/64  
 ลว 23/07/64

35

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
จัดเก็บขยะมูลฝอยประจ าเดือน สิงหาคม 
2564 (กองช่าง)

7,000.00         7,000.00      เฉพาะเจาะจง นายแทน ขวัญเมือง                  
เสนอราคา 7,000 บาท

นายแทน ขวัญเมือง                    
ราคา 7,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 454/64  
 ลว 23/07/64

36

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
จัดเก็บขยะมูลฝอยประจ าเดือน สิงหาคม 
2564    (กองช่าง)

7,500.00         7,500.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมาลี พรหมเมศร์         
เสนอราคา 7,500 บาท

นางสาวสุมาลี พรหมเมศร์             
ราคา 7,500 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 455/64  
 ลว 23/07/64

37

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ดูแลสวนสาธารณะประจ าเดือน สิงหาคม  
2564   (กองช่าง)

7,000.00         7,000.00      เฉพาะเจาะจง นายบุญธรรม ปัทมโรจน์           
เสนอราคา 7,000 บาท

นายบุญธรรม ปัทมโรจน์              
ราคา 7,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 456/64  
 ลว 23/07/64

38

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานท่ี
ต้องใช้แรงงานท่ัวไป เช่น ดูแลรักษาสนาม
หญ้า ตัดต้นไม้ ประจ าเดือน สิงหาคม 2564 
  (กองช่าง)

8,000.00         8,000.00      เฉพาะเจาะจง นายไพรัตน์ วัยวัตร์                    
เสนอราคา 8,000 บาท

นายไพรัตน์ วัยวัตร์                    
ราคา 8,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 457/64  
 ลว 23/07/64

39

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานท่ี
ต้องใช้แรงงานท่ัวไป เช่น ดูแลรักษาสนาม
หญ้า ตัดต้นไม้ ประจ าเดือน สิงหาคม 2564 
  (กองช่าง)

8,000.00         8,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอ านวย เอ่ียมสอาด              
เสนอราคา 8,000 บาท

นายอ านวย เอ่ียมสอาด               
ราคา 8,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 458/64  
 ลว 23/07/64

40

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน ช่าง
ไฟฟ้า ประจ าเดือน สิงหาคม 2564      
(กองช่าง)

9,000.00         9,000.00      เฉพาะเจาะจง นายส ารวย ส าราญสุข                
เสนอราคา 9,000 บาท

นายส ารวย ส าราญสุข                
ราคา 9,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 459/64  
 ลว 23/07/64



41

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ดูแลสวนสาธารณะประจ าเดือน สิงหาคม 
2564 (กองช่าง)

7,000.00         7,000.00      เฉพาะเจาะจง นางระเบียบ ชาวปลายนา           
เสนอราคา 7,000 บาท

นางระเบียบ ชาวปลายนา             
ราคา 7,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 460/64  
 ลว 23/07/64

42

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยช่างส ารวจ ประจ าเดือน สิงหาคม 
2564      (กองช่าง)

7,000.00         7,000.00      เฉพาะเจาะจง นายสิทธิศักด์ิ ศรีพิชัย              
เสนอราคา 7,000 บาท

นายสิทธิศักด์ิ ศรีพิชัย                
ราคา 7,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 461/64  
 ลว 23/07/64

43

ค่าจ้างเหมาจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุผู้พิการและด้อย
โอกาสประจ าปีงบประมาณ 2564 กิจกรรม
รู้เท่าทัน โควิด -19 (ส านักปลัด)

25,000.00       25,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน ล้านปัก ล้านปร้ิน                
โดยนายอรรถพล ชุ่มอารมณ์       
เสนอราคา 25,000 บาท

ร้าน ล้านปัก ล้านปร้ิน               
โดยนายอรรถพล ชุ่มอารมณ์        
ราคา 25,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ11/2564       
ลว.27/07/2564

44

จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว รายการท่ีนอน
ส าหรับผู้เรียนในศพด. อบต.ไผ่จ าศีล
ประจ าปีงบประมาณ 2564              (กอง
การศึกษาฯ)

9,000.00         9,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านโอเอเซลล์ แอนด์เซอร์วิส      
เสนอราคา 9,000 บาท

ร้านโอเอเซลล์ แอนด์เซอร์วิส        
ราคา 9,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ.42/2564      
ลว.27/07/2564

45

จ้างเหมาพิมพ์รูปแบบพร้อมค าถวายพระพร
ชัยมงคลเนืองในวันเฉลิมพระชาพรรษาพร
บรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ในหน้าหนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน ขนาด 10x8 ซม.
 จ านวน 1 คอลัมภ์ (ส านักปลัด)

1,000.00         1,000.00      เฉพาะเจาะจง หนังสือพิมพ์เอกราชนอวส์           
โดยนายสาทร คชวงษ์               
เสนอราคา 1,000 บาท

หนังสือพิมพ์เอกราชนอวส์             
โดยนายสาทร คชวงษ์                 
ราคา 1,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 467/64  
 ลว 29/07/64

46

จ้างเหมาพิมพ์รูปแบบพร้อมค าถวายพระพร
ชัยมงคลเนืองในวันเฉลิมพระชาพรรษาพร
บรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ในหน้าหนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน ขนาด 1 ใน 16 
หน้า ขาวด า จ านวน 1คอลัมภ์ (ส านักปลัด)

1,000.00         1,000.00      เฉพาะเจาะจง หนังสือพิมพ์ อ่างทอง โพสต์        
โดยนายทรงวุธ สุคนธ์                 
เสนอราคา 1,000 บาท

หนังสือพิมพ์ อ่างทอง โพสต์        
โดยนายทรงวุธ สุคนธ์                 
ราคา 1,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 468/64  
 ลว 29/07/64



47

จัดซ้ือหมึกพิมพ์ชนิดน้ าส าหรับเคร่ืองพิมพ์
ย่ีห้อแคนนอน รุ่น G2000 สีด าจ านวน 2 
ขวดๆละ 370 บาท (กองคลัง)

740.00            740.00         เฉพาะเจาะจง ร้านแสงศรี                              
โดยนางสาวนวรัตน์ พรมทอง      
เสนอราคา 740 บาท

ร้านแสงศรี                             
โดยนางสาวนวรัตน์ พรมทอง         
ราคา 740 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 469/64  
 ลว 29/07/64

48

ค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เลข
ครุภัณฑ์ 416-60-0051 ดังน้ี                 -
ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์จ านวน 1 เคร่ือง  
 -แบล็คอัพข้อมูล จ านวน 1 เคร่ือง     
(ส านักปลัด)

800.00            800.00         เฉพาะเจาะจง ร้านออโต้ ไอที                          
โดยน.ส.จรุงจิต รุจิฉาย                
เสนอราคา 800 บาท

ร้านออโต้ ไอที                          
โดยน.ส.จรุงจิต รุจิฉาย                
ราคา 800 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 470/64  
 ลว 29/07/64

49

ค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รายการ
 เคร่ืองพิมพ์หมายเลขครุภัณฑ์416-60-0050
 เปล่ียนหัวพิมพ์ หมึกด าจ านวน 1 ชุด     
(กองคลัง)

950.00            950.00         เฉพาะเจาะจง ร้านออโต้ ไอที                          
โดยน.ส.จรุงจิต รุจิฉาย               
เสนอราคา 950 บาท

ร้านออโต้ ไอที                          
โดยน.ส.จรุงจิต รุจิฉาย                
ราคา 950 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 471/64  
 ลว 29/07/64

50

จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รายการ 
เคร่ืองพิมพ์ย่ีห้อ Brother หมายเลขครุภัณฑ์
 416-60-0047 ดังน้ี                         -
เปล่ียนหัวพิมพ์ จ านวน 1 ชุดๆละ 2.650 
บาท                                          - 
ค่าแรงเปล่ียนหัวพิมพ์ Brother จ านวน 1 
งาน ๆละ 300 บาท (กองช่าง)

2,950.00         2,950.00      เฉพาะเจาะจง ร้านออโต้ ไอที                          
โดยน.ส.จรุงจิต รุจิฉาย               
เสนอราคา 2,950 บาท

ร้านออโต้ ไอที                          
โดยน.ส.จรุงจิต รุจิฉาย                
ราคา 2,950 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 472/64  
 ลว 29/07/64

51

จัดซ้ือวัสดุการเกษตร เอ็นตัดหญ้าไนล่อน 
จ านวน 1 ม้วน (กองช่าง)

845.30            845.30         เฉพาะเจาะจง บริษัม ไฮฮวด อ่างทอง ก าจัด       
เสนอราคา 845.30 บาท

บริษัม ไฮฮวด อ่างทอง ก าจัด       
ราคา 845.30 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 473/64  
 ลว 29/07/64

52

นมยูเอชที (รสจืด) ขนาด 200 cc.ชนิดกล่อง
 จ านวน 31 คน ๆละ 1 กล่อง/วัน จ านวน 
21 วัน รวม 651 กล่อง (ศพด.อบต.ไผ่จ าศีล)
 (กองการศึกษาฯ)

5,090.82         5,090.82      เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมไทยมิลค์จ ากัด       
เสนอราคา 5,090.82 บาท

สหกรณ์โคนมไทยมิลค์จ ากัด         
ราคา 5,090.82 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ 43/2564        
ลว 30/07/64



53

นมยูเอชที (รสจืด) ขนาด 200 cc.ชนิดกล่อง
 จ านวน 33 คน ๆละ 1 กล่อง/วัน จ านวน 
21 วัน รวม 693 กล่อง (โรงเรียนวัดขุมทอง)
 (กองการศึกษาฯ)

5,419.26         5,419.26      เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมไทยมิลค์จ ากัด       
เสนอราคา 5,419.26 บาท

สหกรณ์โคนมไทยมิลค์จ ากัด         
ราคา 5,419.26 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ 44/2564        
ลว 30/07/64

รวม 345,321.23     345,321.23  



 


