
1

จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 31 รำยกำร 
(ส ำนักปลัด)

       16,095.00 16,095.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศรี                            
โดยนำงสำวนวรัตน์ พรมทอง     
เสนอรำคำ 16,095.00 บำท

ร้ำนแสงศรี                              
โดยนำงสำวนวรัตน์ พรมทอง         
รำคำ 16,095.00 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

ซ52/64            
ลว6/9/2564

2

จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนจ ำนวน 20รำยกำร      
(กองสำธำรณสุขฯ)

         8,030.00 8,030.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศรี                            
โดยนำงสำวนวรัตน์ พรมทอง     
เสนอรำคำ 8,030.00 บำท

ร้ำนแสงศรี                              
โดยนำงสำวนวรัตน์ พรมทอง         
รำคำ 8,030.00 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

ซ53/64            
ลว6/9/2564

3

กำรจ้ำวงำนพิมพ์ สมุดบันทึกกำรตรวจเต้ำนม
ด้วยตนเอง ขนำด A5 ใช้กระดำษอำร์ต 120 
แกรมพิมพ์ 4 สี อำบมัน เน่ือในใช้กระดำษ
อำร์ต 120 แกรม พิมพ์ 4 สีหนำ 6 หน้ำเข้ำเล่ม
เย็บมุนหลังคำ (สำธำรณสุขฯ)

       48,000.00 48,000.00       เฉพำะเจำะจง รุ่งเรืองมหำผลกำรพิมพ์           
เสนอรำคำ 48,000.00 บำท

รุ่งเรืองมหำผลกำรพิมพ์              
รำคำ 48,000.00 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ15/64            
ลว6/9/2564

4

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 15 รำยกำร 
(ส ำนักปลัด)

         4,480.00 4,480.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศรี                           
โดยนำงสำวนวรัตน์ พรมทอง      
เสนอรำคำ 4,480.00 บำท

ร้ำนแสงศรี                              
โดยนำงสำวนวรัตน์ พรมทอง         
รำคำ 4,480.00 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 529/64  
ลว 8/09/64

5

จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รำยกำร (ส ำนักปลัด)          4,690.00 4,690.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศรี                            
โดยนำงสำวนวรัตน์ พรมทอง     
เสนอรำคำ 4,690.00 บำท

ร้ำนแสงศรี                              
โดยนำงสำวนวรัตน์ พรมทอง         
รำคำ 4,690.00 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 530/64  
ลว 8/09/64

6

ค่ำจ้ำงซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รำยกำร
เคร่ืองพิมพ์ ย่ีห้อ แคนนอน รุ่น G2010 หมำย
เขครุภัณฑ์ 416-63-0081 (ส ำนักปลัด)

            800.00 800.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนออโต้ ไอที                       
โดยน.ส.จรุงจิต รุจิฉำย            
เสนอรำคำ 800.00 บำท

ร้ำนออโต้ ไอที                         
โดยน.ส.จรุงจิต รุจิฉำย                
รำคำ 800.00 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR 531/64  
ลว 8/09/64

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่จ ำศีล อ ำเภอวิเศษชัยชำญ จังหวัดอ่ำงทอง

วันท่ี    1 -30   เดือน  กันยำยน  พ.ศ.2563

ส ำดับ
  ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

        รำยช่ือผู้เสนอรำคำ         
และ รำคำท่ีเสนอ

   ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ   ท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง



เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่จ ำศีล อ ำเภอวิเศษชัยชำญ จังหวัดอ่ำงทอง

วันท่ี    1 -30   เดือน  กันยำยน  พ.ศ.2563

ส ำดับ
  ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

        รำยช่ือผู้เสนอรำคำ         
และ รำคำท่ีเสนอ

   ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ   ท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

7

ค่ำจ้ำงลงโปรแกรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หมำยเลขครุภัณฑ์ 416-61-0061 (กองช่ำง)

            500.00 500.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนออโต้ ไอที                       
โดยน.ส.จรุงจิต รุจิฉำย            
เสนอรำคำ 500.00 บำท

ร้ำนออโต้ ไอที                         
โดยน.ส.จรุงจิต รุจิฉำย                
รำคำ 500.00 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR 532/64  
ลว 8/09/64

8

จ้ำงโครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมผิวจรำจรเดิม
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนำ 4 ซม.(ถนนสำย
โกดัง-บ้ำนโชคชัย6) ม.5 ต.ไผ่จ ำศีล อ.วิเศษฯ 
จ.อ่ำงทอง (กองช่ำง)

      494,000.00       494,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ทรัพย์ถุงทองก่อสร้ำง        
เสนอรำคำ 494000.00 บำท

หจก.ทรัพย์ถุงทองก่อสร้ำง           
รำคำ 494000.00 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

สจ187             
ลว10/92564

9

จัดซ้ือวัสดุสเปรย์ก ำจัดยุงลำย/หัวเช่ือน้ ำยำพ่น
ยุง เพ่ือใช้ในโครงกำรรณรงค์และป้องกันโรค
ไข้เลือดออก (สำธำรณสุขฯ ) สปสช

       15,750.00 15,750.00       เฉพำะเจำะจง เอ็มพีมำร์เก็ตต้ิง                      
โดยนำงสำวกิริยำพร แก้วกอ     
เสนอรำคำ 15750.00 บำท

เอ็มพีมำร์เก็ตต้ิง                        
โดยนำงสำวกิริยำพร แก้วกอ         
รำคำ 15750.00 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

ซ54/64            
ลว10/9/2564

10

เสริมผิวจรำจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนำ 4
 ซม.(ถนนสำยอบต.วันชัย บุญไทย) ม.1         
ต.ไผ่จ ำศีล อ.วิเศษฯ จ.อ่ำงทอง (กองช่ำง)

      396,000.00       396,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ทรัพย์ถุงทองก่อสร้ำง        
เสนอรำคำ 396,000.00 บำท

หจก.ทรัพย์ถุงทองก่อสร้ำง           
รำคำ 396,000.00บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

สจ190             
ลว14/9/2564

11

เสริมผิวจรำจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนำ 4
 ซม.(ถนนสำยอยต.วันชัย บุญไทย) ม.1        
ต.ไผ่จ ำศีล อ.วิเศษฯ จ.อ่ำงทอง (กองช่ำง)

       30,000.00 30,200.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ทรัพย์ถุงทองก่อสร้ำง        
เสนอรำคำ 30,000.00 บำท

หจก.ทรัพย์ถุงทองก่อสร้ำง           
รำคำ 30,000.00 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

สจ191             
ลว14/9/2564

12

โต๊ะกรพเป๋ำพับคร่ึงหน้ำพำสติกขนำดควำยำว 
180 ซม.จ ำนวน10ตัว (ส ำนักปลัด)

       29,000.00 29,000.00       เฉพำะเจำะจง บริษัทพีพีเฟอร์นิเทค อ่ำงทอง จ ำกัด 
(ส ำนักงำนใหญ่)                     
เสนอรำคำ 29,000.00 บำท

บริษัทพีพีเฟอร์นิเทค อ่ำงทอง จ ำกัด 
(ส ำนักงำนใหญ่)                       
รำคำ 29,000.00 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

ซ55/64            
ลว14/9/2564



เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่จ ำศีล อ ำเภอวิเศษชัยชำญ จังหวัดอ่ำงทอง

วันท่ี    1 -30   เดือน  กันยำยน  พ.ศ.2563

ส ำดับ
  ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

        รำยช่ือผู้เสนอรำคำ         
และ รำคำท่ีเสนอ

   ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ   ท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

13

ปรับปรุงโครงสร้ำงเว็บไซต์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลไผ่จ ำศีล (ส ำนักปลัด)

       19,020.56 19,020.56       เฉพำะเจำะจง บริษัทวิทย์คอมพิวเตอร์ จ ำกัด    
เสนอรำคำ 19,020.56 บำท

บริษัทวิทย์คอมพิวเตอร์ จ ำกัด       
รำคำ 19,020.56 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ16/64            
ลว14/9/2564

14

จัดจ้ำงส ำรวจและประเมินควำมพึงพอใจให้
ผู้รับบริกำรประจ ำปีงบประมำณพ.ศ2564 โดย
วิธีเฉพำะเจำะจง (ส ำนักปลัด)

       16,000.00 16,000.00       เฉพำะเจำะจง มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
สุพรรณบุรี                          
เสนอรำคำ16,000.00 บำท

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
สุพรรณบุรี                             
รำคำ16,000.00 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง จ17/64            

ลว16/9/2564

15

ป้ำยไวนิลพระบรมฉำยำลักษณ์ขนำด
0.92x1.92ม.จ ำนวน 1 ป้ำย                      
ป้ำยไวนิลพระบรมฉำยำลักษณ์ขนำด 
1.20x2.40 ม.จ ำนวน 1 ป้ำย                  
ป้ำยไวนิลพระบรมฉำยำลักษณ์ขนำด 0.80 
x2.60 ม. จ ำนวน 1 ป้ำย                        
ป้ำยไวนิลพระบรมฉำยำลักษณ์ขนำด
5.30x3.00 ม. จ ำนวน 1 ป้ำย (ส ำนักปลัด)

         2,620.00 2,620.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน ล้ำนปัก ล้ำนปร้ิน              
โดยนำยอรรถพล ชุ่มอำรมณ์      
เสนอรำคำ 2,620.00 บำท

ร้ำน ล้ำนปัก ล้ำนปร้ิน                 
โดยนำยอรรถพล ชุ่มอำรมณ์         
รำคำ 2,620.00 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR 537/64  
ลว 16/09/64

16

วัสดุส ำหรับซ่อมแซมชักโครกห้องน้ ำใน
ส ำนักงำน จ ำนวน 3 รำยกำรวัสดุซ่อมแซม
ระบบจ่ำยน้ ำถังพักน้ ำของอบต.จ ำนวน 5 
รำยกำร (ส ำนักปลัด)

            401.00 401.00            เฉพำะเจำะจง บริษัท วิเศษวัฒนำค้ำวัสดุ จ ำกัด    
โดย นำงกนิษกำนต์ ฤกษ์วรำรักษ์    
เสนอรำคำ 401.00 บำท

บริษัท วิเศษวัฒนำค้ำวัสดุ จ ำกัด      
โดย นำงกนิษกำนต์ ฤกษ์วรำรักษ์  
รำคำ 401.00 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 538/64  
ลว 16/09/64



เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่จ ำศีล อ ำเภอวิเศษชัยชำญ จังหวัดอ่ำงทอง

วันท่ี    1 -30   เดือน  กันยำยน  พ.ศ.2563

ส ำดับ
  ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

        รำยช่ือผู้เสนอรำคำ         
และ รำคำท่ีเสนอ

   ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ   ท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

17

สำยพำนเคร่ืองยนต์ เบอร์ A46 ส ำหรับเคร่ือง
พ่นยำหมำยเลขครุภัณฑ์625-54-0003จ ำนวน 
2 เส้น (ส ำนักปลัด)

            256.80 256.80            เฉพำะเจำะจง บริษัม ไฮฮวด อ่ำงทอง ก ำจัด      
เสนอรำคำ 256.80 บำท

บริษัม ไฮฮวด อ่ำงทอง ก ำจัด       
รำคำ 256.80 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 539/64  
ลว 16/09/64

18

เข็มรัดสำยไฟ จ ำนวน 3 ถุงหลอดไฟยำว LED 
จ ำนวน 5 หลอด (ส ำนักปลัด)

            725.00 725.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำน พ.กิจเจริญ                    
เสนอรำคำ 725.00 บำท

ร้ำน พ.กิจเจริญ                        
รำคำ 725.00 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 540/64  
ลว 16/09/64

19

จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ศพด.ไผ่จ ำศีล 
จ ำนวน 11 รำยกำร (กองกำรศึกษำฯ)

         3,770.00 3,770.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศรี                            
โดยนำงสำวนวรัตน์ พรมทอง     
เสนอรำคำ 3,770.00 บำท

ร้ำนแสงศรี                              
โดยนำงสำวนวรัตน์ พรมทอง         
รำคำ 3,770.00 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 541/64  
ลว 16/09/64

20

สำรก ำจัดวัชพืชแบบดูดซึมสูตรเข้มข้นทนฝน 
ขนำดบรรจุ 4 ลิตร จ ำนวน 2 รำยกำร 2.สำร
ก ำจัดวัชพืชชนิดใบกว้ำงขนำดบรรจุ 1 กิโลกรัม
 จ ำนวน 2 ถุง 3.สำรจับใบ ขนำด 1 ลิตร 
จ ำนวน 1 ขวด (กองช่ำง)

         1,860.00 1,860.00         เฉพำะเจำะจง หจก.วิชุดำ กำรเกษตร             
เสนอรำคำ 1860.00 บำท

หจก.วิชุดำ กำรเกษตร             
รำคำ 1860.00 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 542/64  
ลว 16/09/64

21

จัดซ้ือหมึกพิมพ์ย่ีห้อแคนนอนหมำยเลข
ครุภัณฑ์ 416-62-0049 จ ำนวน 4 รำยกำร 
(กองคลัง)

         1,600.00 1,600.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศรี                            
โดยนำงสำวนวรัตน์ พรมทอง     
เสนอรำคำ 1,600.00 บำท

ร้ำนแสงศรี                              
โดยนำงสำวนวรัตน์ พรมทอง         
รำคำ 1,600.00 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 544/64  
ลว 17/09/64

22

จัดซ้ืออำหำรเสริม(นม) ประเภท UHT รร.วัด
ขุมทอง จ ำนวน 33 คนๆละ 31 กล่อง (กอง
กำรศึกษำฯ)

         7,999.86 7,999.86         เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมไทยมิวล์             
เสนอรำคำ 7,999.86 บำท

สหกรณ์โคนมไทยมิวล์                
รำคำ 7,999.86 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

ซ57/2564         
ลว17/9/2564



เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่จ ำศีล อ ำเภอวิเศษชัยชำญ จังหวัดอ่ำงทอง

วันท่ี    1 -30   เดือน  กันยำยน  พ.ศ.2563

ส ำดับ
  ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

        รำยช่ือผู้เสนอรำคำ         
และ รำคำท่ีเสนอ

   ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ   ท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

23

จัดซ้ืออำกำรเสริม (นม) ประเภทยูเอชทีช่วงปิด
เทอมภำคเรียนท่ี1/2564 ส ำหรับเด็กเล็ก ศพด.
ไผ่จ ำศีล จ ำนวน 31 คนๆละ 1 กล่อง/วัน (กอง
กำรศึกษำฯ)

         3,515.02 3,515.02         เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมไทยมิวล์             
เสนอรำคำ 3,515.02 บำท

สหกรณ์โคนมไทยมิวล์                
รำคำ 3,515.02 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

ซ56/2564         
ลว17/9/2564

24
จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำงประเภทสีและอุปกรณ์ทำสี 
จ ำนวน 3 รำยกำร (กองช่ำง)

         1,160.00 1,160.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เอ เค โฮม ไอเดีย             
เสนอรำคำ 1,160.00 บำท

หจก.เอ เค โฮม ไอเดีย             
รำคำ 1,160.00 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 547/64  
ลว 22/09/64

25

ซ้ือครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัวรำยกำรเคร่ืองตัด
แต่งพุ่มไม้ ขนำด 22 น้ิว (กองช่ำง)

       10,500.00 10,500.00       เฉพำะเจำะจง บริษัทไทยสมบูรณ์ (1984) จ ำกัด
เสนอรำคำ 10,500.00 บำท

บริษัทไทยสมบูรณ์ (1984) จ ำกัด
รำคำ 10,500.00 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

ซ57/2564         
ลว23/9/2564

26

จัดซ้ืครุภัณฑ์กำรเกษตรรำยกำรเคร่ืองเล่ือย
โยนต์ขนำดไม่เกิน 12 น้ิว จ ำนวน 2 เคร่ือง 
(กองช่ำง)

       18,000.00 18,000.00       เฉพำะเจำะจง บริษัทไทยสมบูรณ์ (1984) จ ำกัด
เสนอรำคำ 18,000.00 บำท

บริษัทไทยสมบูรณ์ (1984) จ ำกัด
รำคำ 18,000.00 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

ซ58/2564         
ลว23/9/2564

27

จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน รำยกำรเก้ำอ้ีประชุม
เหล็กบุนวม (ส ำนักปลัด)

       12,000.00 12,000.00       เฉพำะเจำะจง บริษัทไทยสมบูรณ์ (1984) จ ำกัด
เสนอรำคำ 12,000.00 บำท

บริษัทไทยสมบูรณ์ (1984) จ ำกัด
รำคำ 12,000.00 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

ซ59/2564         
ลว23/9/2564

28

จ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมปำกบ่อพัก จ ำนวน 54 
บ่อและปรับปรุงซ่อมแซมท่อพักน้ ำ จ ำนวน 4 
บ่อ (รำยละเอียดตำมรำยกำรรูปแบบท่ี อบต.
ก ำหนด) ม.8,4 และม.1 ไผ่จ ำศีล (กองช่ำง)

       47,000.00        47,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยธนนันธ์ ศรีพลอย              
เสนอรำคำ 47000.00 บำท

บริษัทไทยสมบูรณ์ (1984) จ ำกัด  
รำคำ 12,000.00 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง



เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่จ ำศีล อ ำเภอวิเศษชัยชำญ จังหวัดอ่ำงทอง

วันท่ี    1 -30   เดือน  กันยำยน  พ.ศ.2563

ส ำดับ
  ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

        รำยช่ือผู้เสนอรำคำ         
และ รำคำท่ีเสนอ

   ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ   ท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

29
วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้ำ เพ่ือใช้ในกำรซ่อมแซม
ไฟฟ้ำสำธำรณะ (กองช่ำง)

       14,097.00 14,097.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน พ. กิจเจริญ                        
เสนอรำคำ 14,097.00 บำท

ร้ำน พ. กิจเจริญ                        
รำคำ 14,097.00 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

ซ 60/64            
 ลว 26/9/2564

30
วัสดุใช้ในกำรซ่อมแซมผิวจรำจรบริเวณสะพำน
 ม.1 ต.ไผ่จ ำศีล จ ำนวน 7 รำยกำร (กองช่ำง)

         3,605.00 3,605.00         เฉพำะเจำะจง หจก.มำลัยเจริญ                    
เสนอรำคำ 3,605.00 บำท

หจก.มำลัยเจริญ                       
รำคำ 3,605.00 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 558/64  
ลว 23/09/64

31
วัสดุไม้ยุคำ เพ่ือซ่อมแซมผิวจรำจรบริเวณ
สะพำน ม.1 ต.ไผ่จ ำศีล (กองช่ำง)

         1,050.00 1,050.00         เฉพำะเจำะจง นำงสำวทิพวรรณ พิลำป          
เสนอรำคำ 1,050.00 บำท

นำงสำวทิพวรรณ พิลำป             
รำคำ 1,050.00 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 559/64  
ลว 23/09/64

32

จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ซ่อมซุ้มและเฉลิมพระเกียรติ
และปรับปรุงระบบจ่ำยน้ ำภำยในอำคำรเฉลิม
พระเกียรติฯจ ำนวน 4 รำยกำร (ส ำนักปลัด)

         1,215.00 1,215.00         เฉพำะเจำะจง หจก.มำลัยเจริญ วัสดุก่อสร้ำง     
เสนอรำคำ1,215.00 บำท

หจก.มำลัยเจริญ วัสดุก่อสร้ำง     
รำคำ1,215.00 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 554/64  
ลว 23/09/64

33

ค่ำจ้ำงเหมำซ่อมบ ำรุงรักษำเคร่ืองปรับอำกำศ
หมำยเลขครุภัณฑ์ 
420-62-0012,420-62-0013 (ส ำนักปลัด)

         3,200.00 3,200.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพ่ิมพูลทรัพย์ เซอร์วิส        
เสนอรำคำ 3,200.00 บำท

ร้ำนเพ่ิมพูลทรัพย์ เซอร์วิส         
รำคำ 3,200.00 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR 553/64  
ลว 27/09/64

34

จัดค่ำจ้ำงเหมำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
เคร่ืองปรับอำกำศหมำยเลขครุภัณฑ์ 
420-63-0020 ของศพด. (กองกำรศึกษำฯ)

         1,500.00 1,500.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพ่ิมพูลทรัพย์ เซอร์วิส        
เสนอรำคำ 1,500.00 บำท

ร้ำนเพ่ิมพูลทรัพย์ เซอร์วิส         
รำคำ 1,500.00 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR 556/64  
ลว 27/09/64

35

จัดจ้ำงซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รำยกำร 
เคร่ืองพิมพ์ย่ีห้อ แคนนอน รุ่น Pixma G2000

         2,500.00 2,500.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนออโต้ ไอที                        
โดยน.ส.จรุงจิต รุจิฉำย             
รำคำ 2,500.00 บำท

ร้ำนออโต้ ไอที                       
โดยน.ส.จรุงจิต รุจิฉำย             
รำคำ 2,500.00 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR 555/64  
ลว 27/09/64



เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่จ ำศีล อ ำเภอวิเศษชัยชำญ จังหวัดอ่ำงทอง

วันท่ี    1 -30   เดือน  กันยำยน  พ.ศ.2563

ส ำดับ
  ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

        รำยช่ือผู้เสนอรำคำ         
และ รำคำท่ีเสนอ

   ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ   ท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

36

จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร เพ่ือใช้ในกำรดูแล
บ ำรุงรักษำสวนสำธำรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์
บิเวณถนนสำยต่ำงๆภำยในเขต อบต. 3 
รำยกำร (กองช่ำง)

         1,720.00 1,720.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศรี                            
โดยนำงสำวนวรัตน์ พรมทอง     
เสนอรำคำ 1,720.00 บำท

ร้ำนแสงศรี                              
โดยนำงสำวนวรัตน์ พรมทอง         
รำคำ 1,720.00 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 560/64  
ลว 27/09/64

37

จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร เพ่ือใช้ในกำรดูแล
บ ำรุงรักษำก ำจัดวัชพืชในคลองขุนภำยใน อบต.
ไผ่จ ำศีล จ ำนวน 3 รำยกำร (กองช่ำง)

         1,860.00 1,860.00         เฉพำะเจำะจง หจก.วิชุดำ กำรเกษตร             
เสนอรำคำ 1,860.00 บำท

หจก.วิชุดำ กำรเกษตร             
เสนอรำคำ 1,860.00 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 561/64  
ลว 27/09/64

38

จัดจ้ำงบุคคลภำยนอกด ำเนินกำรส ำรวจสุนัข
และแมวท้ังท่ีมีเจ้ำของและไม่มีเจ้ำของในเขต
อบต.ไผ่จ ำศีล (คร้ังท่ี2) ประจ ำปี 25645

         3,000.00 3,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยสุวิทย์ สร้อยแสง               
เสนอรำคำ 3,000.00 บำท

นำยสุวิทย์ สร้อยแสง                
รำคำ 3,000.00 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR 557/64  
ลว 27/09/64

39

งำนจ้ำงเหมำตำมโครงกำรก่อสร้ำงถนนสคล.
(ถนนสำยคลองรำงกุ่ม ต่อจำกเดิม) ม.5 ต.ไผ่
จ ำศีล (กองช่ำง)

      488,000.00 488,000.00      เฉพำะเจำะจง ส.สุวรรณำ                            
โดยนำยวิทวัส อนุวรรณ           
เสนอรำคำ 488,000.00 บำท

ส.สุวรรณำ                            
โดยนำยวิทวัส อนุวรรณ              
รำคำ 488,000.00 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

ลว27/09/2564

40

งำนจ้ำงเหมำตำมโครงกำรก่อสร้ำงถนนสคล.
(ถนนสำยคันก้ันน้ ำคลองขุนฝ่ังตะวันออกต่อ
จำกเดิม) ม.5,6 ต.ไผ่จ ำศีล (กองช่ำง)

      220,000.00 220,000.00      เฉพำะเจำะจง ส.สุวรรณำ                            
โดยนำยวิทวัส อนุวรรณ           
เสนอรำคำ 220,000.00 บำท

ส.สุวรรณำ                            
โดยนำยวิทวัส อนุวรรณ              
รำคำ 220,000.00 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

ลว27/09/2564

41

จ้ำงเหมำจัดสวนตำมโครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์
ประจ ำปีงบประมำณ 2564 (กองช่ำง)

      128,000.00 128,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุทธนำกำเด้นท์                 
โดยนำยยุทธนำ เกตุหอม          
เสนอรำคำ 128,000.00 บำท

ร้ำนยุทธนำกำเด้นท์                 
โดยนำยยุทธนำ เกตุหอม          
รำคำ 128,000.00 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

ลว27/09/2564



เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่จ ำศีล อ ำเภอวิเศษชัยชำญ จังหวัดอ่ำงทอง

วันท่ี    1 -30   เดือน  กันยำยน  พ.ศ.2563

ส ำดับ
  ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

        รำยช่ือผู้เสนอรำคำ         
และ รำคำท่ีเสนอ

   ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ   ท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

42

จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำนรำยกำรเก้ำอ้ีท ำงำน
แบบไม่มีล้อมีท้ำวแขนแบบพิงต่ ำขำเหล็ก 
(ส ำนักปลัด)

       17,200.00 17,200.00       เฉพำะเจำะจง บจ.พีพีเฟอรฺนิเทค อ่ำงทอง        
เสนอรำคำ 17,200.00 บำท

บจ.พีพีเฟอรฺนิเทค อ่ำงทอง          
รำคำ 17,200.00 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

ลว27/09/2564

43

เสริมผิวจรำจรด้วยแอสฟัลท์ติดคอนกรีต (ถนน
สำยผญละออง สุขประเสริฐ) ม.2 (กองช่ำง)

      491,500.00 491,500.00      เฉพำะเจำะจง หจก.ทรัพยฺถุงทอง                   
เสนอรำคำ 491,500.00 บำท

หจก.ทรัพยฺถุงทอง                   
รำคำ 491,500.00 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

ลว28/9/2564

44

ก่อสร้ำงถนนสคล.ถนนสำยวัดม่วง-บ้ำนท่ำช้ำง
จำกกม.2+696 ถึง กม.2+866 (บริเวณสะพำน
หนองโรงไปเล้ำเป็ด)ม.1 (กองช่ำง)

      497,000.00       497,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ทรัพยฺถุงทอง                   
เสนอรำคำ 497,000.00 บำท

หจก.ทรัพยฺถุงทอง                   
รำคำ 497,000.00 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

ลว28/9/64

45

ถังพลำสติกขนำด 200 ลิตรพร้อมฝำปิด 
จ ำนวน 20 ใบ ๆละ950 บำท                      
  (กองสำธำรณสุข)

       19,000.00        19,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโอ เอ เซลล์ แอนด์เซอร์วิส เสนอ
รำคำ 19,000.00 บำท

ร้ำนโอ เอ เซลล์ แอนด์เซอร์วิส เสนอ
รำคำ 19,000.00 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

ซ62/64            
ลว28/9/2564

46

กระสอบทรำย 5,000 ใบ (ส ำนักปลัด)        50,000.00 50,000.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ภำพร พำณิชย์                
เสนอรำคำ 50,000.00 บำท

หจก.ภำพร พำณิชย์                
รำคำ 50,000.00 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

ซ63/64            
ลว28/9/2564

47

ทรำยถม 100 ลบ.ม        27,000.00 27,000.00       เฉพำะเจำะจง นำงยุพดี แพรสุวรรณ์              
เสนอรำคำ 27,000.00 บำท

นำงยุพดี แพรสุวรรณ์               
รำคำ 27,000.00 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

ลว.28/9/2564

รวม   3,165,220.24 3,165,420.24  


