
1

ค่าจ้างด าเนินการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ตาม
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและ            
ส่ิงอ านวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้
เหมาะสมปลอดภัยประจ าปีงบประมาณ 64 
(ส านักปลัด)

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

นายสมทรง สภาภักด์ิ                
ราคา 40,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ 6/02/2564     
ลว 1/02/2564

2

จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 
เพ่ือใช้ในการดุแลบ ารุงรักษาสวนสาธารณะ
และหญ้าข้างทางภายในเขตอบต.ไผ่จ าศีล    
 (กองช่าง)

         3,745.00 3,745.00      เฉพาะเจาะจง  บริษัท ไฮฮวด อ่างทองจ ากัด    
โดยนายบรรพต วรธรรมพินิจ 
เสนอราคา 3,745 บาท

 บริษัท ไฮฮวด อ่างทองจ ากัด         
โดยนายบรรพต วรธรรมพินิจ          
ราคา 3,745 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 0193/64
ลว 02/02/64

3

จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ     
เพ่ือใช้ปฏิบัติงานการสูบน้ าบริเวณด้านข้าง
อาคารอบต.ไผ่จ าศีลในการล้างท าความ
สะอาดภายในอาคารเฉลิมพระเกรียติฯและ
รถขยะมูลฝอย (กองช่าง)

            342.40 342.40         เฉพาะเจาะจง  บริษัท ไฮฮวด อ่างทองจ ากัด   
โดยนายบรรพต วรธรรมพินิจ 
เสนอราคา 342.40 บาท

 บริษัท ไฮฮวด อ่างทองจ ากัด         
โดยนายบรรพต วรธรรมพินิจ          
ราคา 342.40 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 0194/64
ลว 02/02/64

4

จัดซ้ืออุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนคุณภาพแห่ง
การเรียนรู้ด้านส่ือเทคโนโลยีสารสรเทศ 
DLTV (กองการศึกษาฯ)

       30,000.00     30,000.00 เฉพาะเจาะจง  หจก.ป.วัฒนา โอ เอ            
เสนอราคา 30,000 บาท

 หจก.ป.วัฒนา โอ เอ                  
ราคา 30,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

สซ 2/2564         
ลว 3/02/2564

5

ซ้ือวัสดุทรายอะเมท/สเปรย์ก าจัดยุงลาย/หัว
เช้ือน้ ายาพ่นยา (สาธารณสุขฯ)

       27,000.00 27,000.00    เฉพาะเจาะจง  ร้านเอ็ม พี มาเก็ตต้ิง             
โดยน.ส.มุกดา โพธ์ิขาว        
เสนอราคา 27,000 บาท

 ร้านเอ็ม พี มาเก็ตต้ิง                  
โดยน.ส.มุกดา โพธ์ิขาว                  
ราคา 27,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ 18/2564        
ลว 8/02/2564

6

จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 9 
รายการ ส านักปลัด

         3,070.00 3,070.00      เฉพาะเจาะจง ร้านแสงศรี                          
โดยนางสาวนวรัตน์ พรมทอง   
เสนอราคา 3,070 บาท

ร้านแสงศรี                                
โดย นางสาวนวรัตน์ พรมทอง       
ราคา 3,070 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 0196/64
ลว 8/02/64

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

วันท่ี 1-28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ส าดับ
  ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

        รายช่ือผู้เสนอราคา         
และ ราคาท่ีเสนอ

        ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา    
   ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง



เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

วันท่ี 1-28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ส าดับ
  ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

        รายช่ือผู้เสนอราคา         
และ ราคาท่ีเสนอ

        ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา    
   ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

7

จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รายการ
เคร่ืองพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 
416-60-0049 และหมายเลขครุภัณฑ์ 
416-62-0066 (กองคลัง)

         2,100.00 2,100.00      เฉพาะเจาะจง ร้านออโต้ ไอที                     
โดยน.ส.จรุงจิต รุจิฉาย          
เสนอราคา 2,100 บาท

ร้านออโต้ ไอที                          
โดยน.ส.จรุงจิต รุจิฉาย                
ราคา 2,100 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 0197/64
ลว 8/02/64

8

จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รายการ
เคร่ืองพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 
416-60-0045 (กองช่าง)

            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 0198/64
ลว 8/02/64

9

จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง รายการหินเกล็ด เพ่ือใช้
ในการปฏิบัติงานท าถนนสายบ้าน ดอนข่อย
 ม.3 และถนนสายมีดีรีสอร์ท ม.6 ต.ไผ่จ าศีล
 เกิดการช ารุดเสียหายเป็นหลุม (กองช่าง)

         3,150.00 3,150.00      เฉพาะเจาะจง หจก.มาลัยเจริญ วัสดุก่อสร้าง 
โดยน.ส.ฉวีวรรณ ขัดทรายขาว 
เสนอราคา 30,000 บาท

หจก.มาลัยเจริญ วัสดุก่อสร้าง       
โดยน.ส.ฉวีวรรณ ขัดทรายขาว     
ราคา 30,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 0199/64
ลว 8/02/64

10

จัดซ้ือเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 39 รายการ 
(ส านักปลัด)

         7,865.00 7,865.00      เฉพาะเจาะจง ร้านแสงศรี                          
โดยนางสาวนวรัตน์ พรมทอง   
เสนอราคา 7,865 บาท

ร้านแสงศรี                                
โดย นางสาวนวรัตน์ พรมทอง       
ราคา 7,865 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ 19/2564        
ลว 11/02/2564

11

จัดซ้ือแบบพิมพ์ (ส านักปลัด)          9,641.50 9,641.50      เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน
กรมการปกครอง                 
เสนอราคา 4,941.50 บาท

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดนกรมการ
ปกครอง ราคา 4,941.50 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

64-45-00113-
5330100-00003

12

ซ่อมเคร่ืองพิมพ์ เลขครุภัณฑ์ 461-60-0044
 และ 416-60-0050 (ส านักปลัด)

         6,850.00 6,850.00      เฉพาะเจาะจง ร้านออโต้ ไอที                     
โดยน.ส.จรุงจิต รุจิฉาย          
เสนอราคา 6,850 บาท

ร้านออโต้ ไอที                          
โดยน.ส.จรุงจิต รุจิฉาย                
ราคา 6,850 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ 7/2564          
ลว 15/02/2564



เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

วันท่ี 1-28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ส าดับ
  ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

        รายช่ือผู้เสนอราคา         
และ ราคาท่ีเสนอ

        ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา    
   ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

13

จัดซ้ือวัสดุก่อสร้างจ านวน 10 รายการ เพ่ือ
ใช้ปฏิบัติงานใน ศพด.อบต.ไผ่จ าศีล ในการ
ด าเนินการเดินระบบประปาภายนอกอาคาร
ในการดูแลต้นไม้และซักล้างท าความสะอาด
ทางบริเวณโดยรอบอาคารศพด. (กอง
การศึกษาฯ)

         2,003.00 2,003.00      เฉพาะเจาะจง หจก.มาลัยเจริญ วัสดุก่อสร้าง 
โดยน.ส.ฉวีวรรณ ขัดทรายขาว 
เสนอราคา 2,003 บาท

หจก.มาลัยเจริญ วัสดุก่อสร้าง       
โดยน.ส.ฉวีวรรณ ขัดทรายขาว     
ราคา 2,003 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 0204/64
ลว 15/02/64

14

จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงานรายการ
 เคร่ืองปรับอากาศ ย่ีห้อ MIKI หมายเลข
ครุภัณฑ์ 420-54-0008 ส านักปลัด

            700.00 700.00         เฉพาะเจาะจง นายสุภชัย สีพันนา              
เสนอราคา 700 บาท

นายสุภชัย สีพันนา                   
ราคา 700 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 0206/64
ลว 16/02/64

15

จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจ านวน 4 รายการ 
(ส านักปลัด)

         1,045.00 1,045.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.กิจเจริญ                   
โดยนายพิทักษ์ แก้วชินประเสริฐ
เสนอราคา 1,045 บาท

ร้าน พ.กิจเจริญ                       
โดยนายพิทักษ์ แก้วชินประเสริฐ   
ราคา 1,045 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 0207/64
ลว 17/02/64

16

จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจ านวน 16  
รายการ(กองช่าง)

         3,753.00 3,753.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.กิจเจริญ                   
โดยนายพิทักษ์ แก้วชินประเสริฐ
เสนอราคา 3,753 บาท

ร้าน พ.กิจเจริญ                       
โดยนายพิทักษ์ แก้วชินประเสริฐ   
ราคา 3,753 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 0208/64
ลว 17/02/64

17

จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน
 14 รายการ (กองช่าง)

       14,520.00 14,520.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.กิจเจริญ                   
โดยนายพิทักษ์ แก้วชินประเสริฐ
เสนอราคา 14,520 บาท

ร้าน พ.กิจเจริญ                       
โดยนายพิทักษ์ แก้วชินประเสริฐ   
ราคา 14,520 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ 20/2564        
ลว 22/02/2564

18

จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่งรายการ
จารบีจ านวน 12 กระป๋อง เพ่ือใช้ปฏิบัติงาน
การบ ารุงรักษายานพาหนะของอบต.ไผ่จ าศีล
 (กองช่าง)

         1,926.00 1,926.00      เฉพาะเจาะจง  บริษัท ไฮฮวด อ่างทองจ ากัด   
โดยนายบรรพต วรธรรมพินิจ 
เสนอราคา 1,926 บาท

 บริษัท ไฮฮวด อ่างทองจ ากัด         
โดยนายบรรพต วรธรรมพินิจ          
ราคา 1,926 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 0209/64
ลว 22/02/64



เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

วันท่ี 1-28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ส าดับ
  ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

        รายช่ือผู้เสนอราคา         
และ ราคาท่ีเสนอ

        ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา    
   ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

19

จัดซ้ือวัสดุการเกษตร รายการใบมีดตัดหญ้า
 ขนาด 12 น้ิว จ านวน 12 อัน เพ่ือใช้ในการ
ดูแลบ ารุงรักษาสวนสาธารณะและหญ้าข้าง
ทางภายในเขตอบต.ไผ่จ าศีล (กองช่าง)

         2,439.60 2,439.60      เฉพาะเจาะจง  บริษัท ไฮฮวด อ่างทองจ ากัด   
โดยนายบรรพต วรธรรมพินิจ 
เสนอราคา 2,439.60 บาท

 บริษัท ไฮฮวด อ่างทองจ ากัด         
โดยนายบรรพต วรธรรมพินิจ          
ราคา 2, 439.60 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 0210/64
ลว 22/02/64

20

จัดซ้ือวัสดุก่อสร้างจ านวน 4 รายการ เพ่ือใช้
ในการแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือนร้อน
ของประชาชนท่ีใช้ถนนเส้นทางถนนเลีย
คลองขุนฝ่ังตะวันตกหมู่ท่ี 6 ต.ไผ่จ าศีล    
(กองช่าง)

         3,380.00 3,380.00      เฉพาะเจาะจง หจก.มาลัยเจริญ วัสดุก่อสร้าง 
โดยน.ส.ฉวีวรรณ ขัดทรายขาว 
เสนอราคา 3,380 บาท

หจก.มาลัยเจริญ วัสดุก่อสร้าง       
โดยน.ส.ฉวีวรรณ ขัดทรายขาว     
ราคา 3,380 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 0212/64
ลว 22/02/64

21

จัดซ้ืออาหารเสริมนมประจ าภาคเรียนท่ี
สอง/2564 ส าหรับเด็กเล็กใน ศพด.ไผ่จ าศีล
ประจ าเดือนมี.ค.64 (กองการศึกษาฯ)

         5,440.20 5,440.20      เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมไทยมิลด์ จ ากัด     
เสนอราคา 5,440.20 บาท

สหกรณ์โคนมไทยมิลด์ จ ากัด         
ราคา 5,440.20 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ 21/2564       
ลว25/02/2564

22

จัดซ้ืออาหารเสริมนมประจ าภาคเรียนท่ี
สอง/2564 ส าหรับเด็กนักเรียนระดับ
อนุบาล-ป.6 โรงเรียนวัดขุมทอง              
(กองการศึกษาฯ)

         5,145.56 5,145.56      เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมไทยมิลด์ จ ากัด     
เสนอราคา 5,145.56 บาท

สหกรณ์โคนมไทยมิลด์ จ ากัด         
ราคา 5,145.56 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ 22/2564       
ลว25/02/2564

23

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานส่วน
งานบันทึกข้อมูล ประจ าเดือน มีนาคม 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- 215/64 
 ลว 24/02/64

24

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานส่วน
งานธุรการ  ประจ าเดือน มีนาคม 2564    
(ส านักปลัด)

7,000.00         7,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวคชาภรณ์ แจ่มอ าพร เสนอ
ราคา 7,000 บาท

นางสาวคชาภรณ์ แจ่มอ าพร         
ราคา 7,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 216/64   
 ลว 24/02/64



เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

วันท่ี 1-28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ส าดับ
  ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

        รายช่ือผู้เสนอราคา         
และ ราคาท่ีเสนอ

        ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา    
   ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

25

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานท า
ความสะอาดสถานท่ีอาคารส านักงาน 
ประจ าเดือน มีนาคม  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 217/64  
 ลว 24/02/64

26

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานท า
ความสะอาดสถานท่ีอาคารส านักงาน 
ประจ าเดือน มีนาคม 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 218/64  
ลว 24/02/64

27

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

7,000.00         7,000.00      เฉพาะเจาะจง นายวิทัต หม่ืนไธสง              
เสนอราคา 7,000 บาท

นายวิทัต หม่ืนไธสง                   
ราคา 7,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 219/64  
 ลว 24/02/64

28

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ท่ัวไปในส่วนงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ประจ าเดือน มีนาคม 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 220/64  
 ลว 24/02/64

29

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

7,000.00         7,000.00      เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพนธ์ มาลาค า          
เสนอราคา 7,000 บาท

นายสิทธิพนธ์ มาลาค า                
ราคา 7,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 221/64  
 ลว 24/02/64

30

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

270.00            270.00         เฉพาะเจาะจง หจก.น้ าด่ืมธารทอง                  
โดย นายวิรัช งามเลิศ           
เสนอราคา 270 บาท

หจก.น้ าด่ืมธารทอง                       
   โดย นายวิรัช งามเลิศ                
ราคา 270 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 213/64  
 ลว 24/02/64



เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

วันท่ี 1-28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ส าดับ
  ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

        รายช่ือผู้เสนอราคา         
และ ราคาท่ีเสนอ

        ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา    
   ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

31

จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้านเดือน 
มีนาคม 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 2,170 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 214/64  
 ลว 24/02/64

32

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
จัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
(ภายนอกสถานท่ี)  ประจ าเดือน มีนาคม
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 223/64  
 ลว 24/02/64

33

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ท่ัวไปในส่วนงานของพัสดุและทรัพย์สิน 
ประจ าเดือน มีนาคม 2564 (กองคลัง)

9,000.00         9,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาววารุณี ผ่องโอสถ        
เสนอราคา 9,000 บาท

นางสาววารุณี ผ่องโอสถ           ราคา
 9,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 224/64  
 ลว 24/02/64

34

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานส่วน
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ประจ าเดือน 
มีนาคม 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 225/64  
 ลว 24/02/64

35

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานด้าน
ธุรการ ประจ าเดือน มีนาคม 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 226/64  
 ลว 24/02/64

36

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ผู้ดูแลเด็กในส่วนราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 อบต.ไผ่จ าศีล ประจ าเดือน มีนาคม  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 227/64  
 ลว 24/02/64



เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

วันท่ี 1-28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ส าดับ
  ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

        รายช่ือผู้เสนอราคา         
และ ราคาท่ีเสนอ

        ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา    
   ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

37

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ผู้ดูแลเด็กในส่วนราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 อบต.ไผ่จ าศีล ประจ าเดือน มีนาคม 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 228/64  
 ลว 24/02/64

38

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็กในส่วนราชการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่จ าศีล ประจ าเดือน 
มีนาคม 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 229/64  
 ลว 24/02/64

39

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานส่วน
งานธุรการ  ประจ าเดือน มีนาคม 2564   
(กองการศึกษาฯ)

7,000.00         7,000.00      เฉพาะเจาะจง นางพรธิพัชร ศุกรเสพย์        
เสนอราคา 7,000 บาท

นางพรธิพัชร ศุกรเสพย์            ราคา
 7,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 230/64  
 ลว 24/02/64

40

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
แม่บ้านในส่วนราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ไผ่จ าศีลประจ าเดือนมีนาคม 2564  
(กองการศึกษาฯ)

7,000.00         7,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวพรทิพย์ พันธรักษา     
เสนอราคา 7000 บาท

นางสาวพรทิพย์ พันธรักษา         
ราคา 7000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 231/64  
 ลว 24/02/64

41

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานส่วน
งานธุรการ  ประจ าเดือน มีนาคม 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 232/64  
 ลว 24/02/64

42

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
จัดเก็บขยะมูลฝอยประจ าเดือน มีนาคม 
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 233/64  
 ลว 24/02/64



เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

วันท่ี 1-28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ส าดับ
  ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

        รายช่ือผู้เสนอราคา         
และ ราคาท่ีเสนอ

        ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา    
   ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

43

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
จัดเก็บขยะมูลฝอยประจ าเดือน มีนาคม
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 234/64  
 ลว 24/02/64

44

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ดูแลสวนสาธารณะประจ าเดือน มีนาคม  
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 235/64  
 ลว 24/02/64

45

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานท่ี
ต้องใช้แรงงานท่ัวไป เช่น ดูแลรักษาสนาม
หญ้า ตัดต้นไม้ ประจ าเดือน มีนาคม2564   
(กองช่าง)

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

นายไพรัตน์ วัยวัตร์                    
ราคา 8,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 236/64  
 ลว 24/02/64

46

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานท่ี
ต้องใช้แรงงานท่ัวไป เช่น ดูแลรักษาสนาม
หญ้า ตัดต้นไม้ ประจ าเดือน มีนาคม 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 237/64  
 ลว 24/02/64

47

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน ช่าง
ไฟฟ้า ประจ าเดือน มีนาคม 2564      (กอง
ช่าง)

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 238/64  
 ลว 24/02/64

48

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ดูแลสวนสาธารณะประจ าเดือน มีนาคม 
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 239/64  
 ลว 24/02/64

รวม      356,506.26 356,506.26  


