
1

จัดซ้ือน้้ำด่ืม 20 ถัง และน้้ำถ้วย 
2 กล่อง ประจ้ำเดือน ก.พ.65 
(ส้ำนักปลัด)

                   710.00 710.00               เฉพำะเจำะจง หจก.น้้ำด่ืมธำรทอง     
เสนอรำคำ 710 บำท

หจก.น้้ำด่ืมธำรทอง      
รำคำ 710 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 228/2/65
ลว.1/2/2565

2

จ้ำงเหมำซ่อมแซมครุภัณฑ์
ส้ำนักงำนรำยกำร
เคร่ืองปรับอำกำศหมำยเลข
ครุภัณฑ์ 420-57-0009    
(ส้ำนักปลัด)

                   600.00 600.00               เฉพำะเจำะจง นำยอัครัชญ์ ทรัพย์ชนะกุล
เสนอรำคำ 600 บำท

นำยอัครัชญ์ ทรัพย์ชนะกุล
รำคำ 600 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR 230/2/65
ลว.2/2/2565

3
จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 
จ้ำนวน 7 รำยกำร(ส้ำนักปลัด)

                 1,420.00 1,420.00            เฉพำะเจำะจง แสงศรี                  เสนอ
รำคำ 1420 บำท

แสงศรี                  รำคำ 
1420 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 231/2/65
ลว.3/2/2565

4
จ้ำงเหมำท้ำป้ำนไวนิล "ห้ำมท้ิง
ขยะบริเวณน้ี" (กองสำธำรณสุขฯ)

                   720.00 720.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำนล้ำนปัก บ้ำนปร้ิน เสนอ
รำคำ 720

ร้ำนล้ำนปัก บ้ำนปร้ิน   
รำคำ 720

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR 232/2/65
ลว.3/2/2565

5

จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ำยเอกสำร
หมำยเลขครุภัณฑ์ 
417-64-0004 (ส้ำนักปลัด)

               37,200.00 37,200.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนโอ เอ เซลล์ แอนด์ 
เซอร์วิส                 เสนอ
รำคำ 37,200 บำท

ร้ำนโอ เอ เซลล์ แอนด์ 
เซอร์วิส                 รำคำ
 37,200 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

ซ 17/65             
ลว.3/2/2565

6
จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน 8 รำยกำร 
(ส้ำนักปลัด)

                 1,985.00 1,985.00            เฉพำะเจำะจง แสงศรี                  เสนอ
รำคำ 1,985 บำท

แสงศรี                   รำคำ
 1,985 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 233/2/65
ลว.7/2/2565

7

จ้ำงเหมำซ่อมแซมคอมพิวเตอร์
หมำยเลขครุภัณฑ์ 
416-55-0022 (กองช่ำง)

                   750.00 750.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำนกัญญ์วัชรี เซอร์วิส 
เสนอรำคำ 1,985 บำท

ร้ำนกัญญ์วัชรี เซอร์วิส  
รำคำ 1,985 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR 234/2/65
ลว.8/2/2565

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

วันท่ี    1 -28   เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2565

ส้ำดับ  ท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
        รำยช่ือผู้เสนอรำคำ   

      และ รำคำท่ีเสนอ
 ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำ   ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



8

จ้ำงเหมำซ่อมแซมครุภัณฑ์
เกษตรหมำยเลขครุภัณฑื 
441-62-0019 (กองช่ำง)

                   800.00 800.00               เฉพำะเจำะจง นำยอ้ำนำจ แสงภู่       
เสนอรำคำ 800 บำท

นำยอ้ำนำจ แสงภู่       
รำคำ 800 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR 235/2/65
ลว.10/2/2565

9

จัดซ้ือครุภัณฑ์ส้ำนักงำน จ้ำนวน
 3 รำยกำร (

               47,000.00 47,000.00          เฉพำะเจำะจง บ.พีพี เฟอร์นิเทค อ่ำงทอง 
จ้ำกัด                  เสนอ
รำคำ 47,000 บำท

บ.พีพี เฟอร์นิเทค อ่ำงทอง 
จ้ำกัด                        
รำคำ 47,000 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

ซ 18/2565          
ลว.15/2/2565

10

จ้ำงเหมำบริกำรงำนก้ำจัดส่ิง
ปฏิกูลเร่ิมงำน 9-28 ก.พ.65 
จ้ำนวน 20 วัน                  
(กองสำธำรณสุขฯ)

                 3,714.00 3,714.00            เฉพำะเจำะจง นำยประดิษ นนท์ศฺริ     
เสนอรำคำ 3714 บำท

นำยประดิษ นนท์ศฺริ     
รำคำ 3714 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR 238/2/65
ลว.17/2/2565

11
เสริมผิวจรำจรด้วยแอวฟัลท์ติก 
ผญ.ละออง สุขประเสริฐ

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

12

จ้ำงเหมำซ่อมแซมกล้องวงจร
ปิดหมำยเลขครุภัณฑ์ .................
 (ส้ำนักปลัด)

               10,800.00 10,800.00          เฉพำะเจำะจง นำยเกรียติศักด์ิ เกษวิเศษ 
เสนอรำคำ10,800 บำท

นำยเกรียติศักด์ิ เกษวิเศษ  
รำคำ10,800 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ 5/2565            
ลว.172/2565

13

จัดซ้ืออำหำรเสริม(นม) ประเภท
ยูเอสทีประจ้ำภำคเรียน 2/2564
 1 มี.ค. -25 มี.ค.65 ส้ำหรับ 
ศพด.อบต.ไผ่จ้ำศีล            
(กองกำรศึกษำฯ)

                 4,457.40 4,457.40            เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมไทยมิล จ้ำกัด
เสนอรำคำ 4,457.40 บำท

สหกรณ์โคนมไทยมิล จ้ำกัด
รำคำ 4,457.40 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 240/2/65
ลว.21/2/2565

14

จัดซ้ืออำหำรเสริม(นม) ประเภท
ยูเอสทีประจ้ำภำคเรียน 2/2564
 1 มี.ค. -25 มี.ค.65 ส้ำหรับเด็ก
อนุบำล-ประถมศึกษำปีท่ี 6 รร.
วัดขุมทอง (กองกำรศึกษำฯ)

                 4,903.14 4,903.14            เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมไทยมิล จ้ำกัด
เสนอรำคำ 4,903.14 บำท

สหกรณ์โคนมไทยมิล จ้ำกัด
รำคำ 4,903.14 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 241/2/65
ลว.21/2/2565



15
จัดซ้ือวัสดุคอนพิวเตอร์ จ้ำนวน 
4 รำยกำร (สำธำรณสุขฯ)

                 2,100.00 2,100.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศรี              เสนอ
รำคำ 2,100 บำท

ร้ำนแสงศรี               
รำคำ 2,100 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 242/2/65
ลว.21/2/2565

16
จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน จ้ำนวน 9 
รำยกำร (สำธำรณสุขฯ)

                 1,255.00 1,255.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศรี              เสนอ
รำคำ 1,255 บำท

ร้ำนแสงศรี               
รำคำ 1,255 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 243/2/65
ลว.21/2/2565

17

ท้ำป้ำยไวนิลกำรจัดต้ังศูนย์
ช่วยเหลือสังคมไผ่จ้ำศีล      
(ส้ำนักปลัด)

                   220.00 220.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงเดือน          เสนอ
รำคำ220 บำท

ร้ำนแสงเดือน           
รำคำ220 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR 244/2/65
ลว.21/2/2565

18
จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำนรำยกำร
ผ้ำบูลค (ส้ำนักปลัด)

                 1,000.00 1,000.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยนิยม            
เสนอรำคำ 1000 บำท

ร้ำนไทยนิยม             
รำคำ 1000 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 245/2/65
ลว.21/2/2565

19

จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
จ้ำนวน 2 รำยกำร (กองคลัง)

               25,800.00 25,800.00          เฉพำะเจำะจง บ.เอส แอล คอมพิวเตอร์ 
2005 จ้ำกัด            เสนอ
รำคำ25800 บำท

บ.เอส แอล คอมพิวเตอร์ 
2005 จ้ำกัด            รำคำ
25800 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

ซ19/2565           
ลว.22/2/2565

20

จัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและ
ขนส่งจ้ำนวน 3 รำยกำร          
(ส้ำนักปลัด)

                 8,900.00 8,900.00            เฉพำะเจำะจง บ.พี.ดี.เพำเวอร์ ไลต้ิงจ้ำกัด
เสนอรำคำ 8900 บำท

บ.พี.ดี.เพำเวอร์ ไลต้ิงจ้ำกัด
รำคำ 8900 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

ซ 20/2565          
ลว.22/2/2565

21

จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ-วิทยุ จ้ำนวน 
11 รำยกำร (กองช่ำง)

               20,940.00 20,940.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำน พ.กิจเจริญ          
เสนอรำคำ 20,940 บำท

ร้ำน พ.กิจเจริญ          
รำคำ 20,940 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

ซ 21/2565          
ลว.23/2/2565

22

 จ้ำงเหมำบริกำรงำนพัสดุและ
ทรัพย์สิน ประจ้ำเดือน มีนำคม 
65  (กองคลัง)

8,000.00                 8,000.00            เฉพำะเจำะจง นำงสำวอัญชลี นิยมศิลป์ชัย 
เสนอรำคำ 8,000 บำท

นำงสำวอัญชลี นิยมศิลป์ชัย
รำคำ 8,000 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR 247/2/65
ลว.24/2/2565



23

 จัดจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน 
ปฏิบัติงำนด้ำนธุรกำร 
ประจ้ำเดือน มีนำคม 65    
(กองคลัง)

9,000.00                 9,000.00            เฉพำะเจำะจง นำงสำววิสุดำ อ่อนโส      
เสนอรำคำ 9,000 บำท

นำงสำววิสุดำ อ่อนโส       
 รำคำ 9,000 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR 248/2/65
ลว.24/2/2565

24

 จัดจ้ำเหมำบริกำรรำยเดือน 
ปฏฺบัติงำนด้ำนพัฒนำและ
จัดเก็บรำยได้ ประจ้ำเดือน 
มีนำคม 65    (กองคลัง)

9,000.00                 9,000.00            เฉพำะเจำะจง นำงสำวรัชดำภรณ์ แสงภู่ 
เสนอรำคำ 9,000 บำท

นำงสำวรัชดำภรณ์ แสงภู่    
 รำคำ 9,000 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR 249/2/65
ลว.24/2/2565

25

 จัดจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน 
ปฏิบัติงำนผู้ดูแลเด็กในส่วน
รำชกำรศูนย์พัฒนำเด็ก อบต.ไผ่
จ้ำศีล ประจ้ำเดือน มีนำคม 65 
(กองกำรศึกษำฯ)

9,000.00                 9,000.00            เฉพำะเจำะจง นำงสำวบุษรำภรณ์ จันทร์ศรี
เสนอรำคำ 9000 บำท

นำงสำวบุษรำภรณ์ จันทร์
ศรีรำคำ 9000 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR 250/2/65
ลว.24/2/2565

26

 จัดจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน  
ปฎิบัติงำน(ผู้ดูแลเด็ก)ในส่วน
รำชกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
อบต.ไผ่จ้ำศีล ประจ้ำเดือน 
มีนำคม 65 (กองกำรศึกษำฯ)

9,000.00                 9,000.00            เฉพำะเจำะจง นำงสำวปัทมำ คงคำ      
เสนอรำคำ 9,000 บำท

นำงสำวปัทมำ คงคำ         
รำคำ 9,000 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR 251/2/65
ลว.24/2/2565

27

 จัดจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน  
ปฎิบัติงำนผู้ดูแลเด็กในส่วน
รำชกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
อบต.ไผ่จ้ำศีล ประจ้ำเดือน 
มีนำคม 65  (กองกำรศึกษำฯ)

9,000.00                 9,000.00            เฉพำะเจำะจง นำงสำวอังคณำ จีระประภำ
 เสนอรำคำ 9,000 บำท

นำงสำวอังคณำ จีระประภำ
รำคำ 9,000 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR 252/2/65
ลว.24/2/2565



28

 จัดจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน  
ปฎิบัติงำนธุรกำรในส่วนรำชกำร
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.ไผ่จ้ำ
ศีล ประจ้ำเดือน มีนำคม 65 
(กองกำรศึกษำฯ)

8,000.00                 8,000.00            เฉพำะเจำะจง  นำงสำวพรทิพย์ พันธรักษำ
   เสนอรำคำ 8,000 บำท

 นำงสำวพรทิพย์ พันธรักษำ
   รำคำ 8,000 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR 253/2/65
ลว.24/2/2565

29

 จ้ำงเหมำบริกำรงำนก้ำจัดส่ิง
ปฏิกูลและดูแลสวนสำธำรณะ 
ประจ้ำเดือน มีนำคม 65       
(กองสำธำรณสุขฯ)

8,000.00                 8,000.00            เฉพำะเจำะจง นำยทองสุข มำลัยนำค นำยทองสุข มำลัยนำค เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR 254/2/65
ลว.24/2/2565

30

 จ้ำงเหมำบริกำรงำนก้ำจัดส่ิง
ปฏิกูลและดูแลสวนสำธำรณะ 
ประจ้ำเดือน มีนำคม 65       
(กองสำธำรณสุขฯ)

                 8,000.00 8,000.00            เฉพำะเจำะจง นำยประดิษ นนท์ศฺริ     
เสนอรำคำ 8,000 บำท

นำยประดิษ นนท์ศฺริ     
รำคำ 8,000 บำท

จ CNTR 255/2/65
ลว.24/2/2565

31

 จ้ำงเหมำบริกำรงำนก้ำจัดส่ิง
ปฏิกูลและดูแลสวนสำธำรณะ 
ประจ้ำเดือน มีนำคม 65       
(กองสำธำรณสุขฯ)

8,000.00                 8,000.00            เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ พึงภิญโญ นำยสุชำติ พึงภิญโญ เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR 256/2/65
ลว.24/2/2565

32

 จ้ำงเหมำบริกำรขับรถขยะ 
ประจ้ำเดือน มีนำคม 65 
(สำธำรณสุขฯ)

9,000.00                 9,000.00            เฉพำะเจำะจง นำยมำนะ นำคเกษม นำยมำนะ นำคเกษม เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR 257/2/65
ลว.24/2/2565



33

 จัดจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน 
ปฏิบัติงำนท่ีต้องใช้แรงงำนท่ัวไป
 เช่นดูแลรักษำสนำมหญ้ำ งำน
ดูแลสวนสำธำรณะ ประจ้ำเดือน
  มีนำคม 65 (กองช่ำง)

8,000.00                 8,000.00            เฉพำะเจำะจง นำยบุญธรรม ปัทมโรจน์ นำยบุญธรรม ปัทมโรจน์ เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR 258/2/65
ลว.24/2/2565

34

 จัดจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน 
ปฏิบัติงำนท่ีต้องใช้แรงงำนท่ัวไป
 เช่นดูแลรักษำสนำมหญ้ำตัด
ต้นไม้ ประจ้ำเดือน มีนำคม 65  
  (กองช่ำง)

8,000.00                 8,000.00            เฉพำะเจำะจง  นำยไพรัตร วัยวัตร์  นำยไพรัตร วัยวัตร์ เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR 259/2/65
ลว.24/2/2565

35

 จัดจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน 
ปฏิบัติงำนท่ีต้องใช้แรงงำนท่ัวไป
 เช่นดูแลรักษำสนำมหญ้ำ งำน
ดูแลสวนสำธำรณะ ประจ้ำเดือน
 กุมภำพันธ์ 65 (กองช่ำง)

8,000.00                 8,000.00            เฉพำะเจำะจง นำงระเบียบ ชำวปลำยนำ นำงระเบียบ ชำวปลำยนำ เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR 260/2/65
ลว.24/2/2565

36

 จัดจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน 
ปฏิบัติงำนท่ัวไปในส่วนงำนขับ
รถกระเช้ำไฟฟ้ำ ประจ้ำเดือน 
มีนำคม65 (กองช่ำง)

8,000.00                 8,000.00            เฉพำะเจำะจง นำยวัชรพล วงศำโรจน์ นำยวัชรพล วงศำโรจน์ เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR 261/2/65
ลว.24/2/2565

37

 จัดจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน 
ปฏิบัติงำน ช่ำงไฟฟ้ำ 
ประจ้ำเดือนมีนำคม 65      
(กองช่ำง)

9,000.00                 9,000.00            เฉพำะเจำะจง นำยสมบัติ แสงแก้ว นำยสมบัติ แสงแก้ว เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR 262/2/65
ลว.24/2/2565



38

 จัดจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน 
ปฏิบัติงำน ผู้ช่วยช่ำงส้ำรวจ 
ประจ้ำเดือน มีนำคม 65    
(กองช่ำง)

8,000.00                 8,000.00            เฉพำะเจำะจง นำยสิทธิศักด์ิ ศรีพิชัย นำยสิทธิศักด์ิ ศรีพิชัย เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR 263/2/65
ลว.24/2/2565

39

 จัดจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน 
ปฏิบัติงำนจัดเก็บขยะมูลฝอย 
ประจ้ำเดือน มีนำคม  65   
(กองช่ำง)

8,000.00                 8,000.00            เฉพำะเจำะจง  นำงสำวสุมำลี พรหมเมศร์  นำงสำวสุมำลี พรหมเมศร์ เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR 264/2/65
ลว.24/2/2565

40

 จัดจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน 
ปฏิบัติงำนท่ีต้องใช้แรงงำนท่ัวไป
 เช่นดูแลรักษำสนำมหญ้ำตัด
ต้นไม้ ประจ้ำเดือน มีนำคม 65  
  (กองช่ำง)

8,000.00                 8,000.00            เฉพำะเจำะจง  นำยอ้ำนวย เอ่ียมสอำด  นำยอ้ำนวย เอ่ียมสอำด เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR 265/2/65
ลว.24/2/2565

41

จัดจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน 
ปฏิบัติงำนส่วนงำนบริกำรท่ัวไป
 ประจ้ำเดือน มีนำคม 65 
(ส้ำนักปลัด)

7,000.00                 7,000.00            เฉพำะเจำะจง  นำงสำวคชำภรณ์ แจ่มอ้ำ
พร เสนอรำคำ 7,000 บำท

 นำงสำวคชำภรณ์ แจ่มอ้ำ
พรรำคำ 7,000 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR 266/2/65
ลว.24/2/2565

42

 จัดจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน 
ปฏิบัติงำนส่วน ขับรถยนต์
ส่วนกลำง ประจ้ำเดือน มีนำคม
 65 (ส้ำนักปลัด)

8,000.00                 8,000.00            เฉพำะเจำะจง นำงสำวฐำปำณีย์ ป่ินเพ๋ชร  
     เสนอรำคำ 8,000 บำท

นำงสำวฐำปำณีย์ ป่ินเพ๋ชร  
     รำคำ 8,000 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR 267/2/65
ลว.24/2/2565



43

 จัดจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน 
ปฏิบัติงำนท่ัวไปในส่วนงำน
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
 ประจ้ำเดือน มีนำคม 65    
(ส้ำนักปลัด)

8,000.00                 8,000.00            เฉพำะเจำะจง นำยธีรศักด์ิ สุขคล้ำย     
เสนอรำคำ 8,000 บำท

นำยธีรศักด์ิ สุขคล้ำย        
 รำคำ 8,000 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR 268/2/65
ลว.24/2/2565

44

 จัดจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน 
ปฏิบัติงำนประชำสัมพันธ์ 
ประจ้ำเดือน มีนำคม 65 (ส้ำนัก
ปลัด)

9,000.00                 9,000.00            เฉพำะเจำะจง นำยปุณณวิชญ์ พุทธเครือ
เสนอรำคำ 9,000 บำท

นำยปุณณวิชญ์ พุทธเครือ  
 รำคำ 9,000 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR 269/2/65
ลว.24/2/2565

45

 จัดจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน 
ปฏิบัติงำนท่ัวไปในส่วนงำน
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
 ประจ้ำเดือน มีนำคม 65 
(ส้ำนักปลัด)

8,000.00                 8,000.00            เฉพำะเจำะจง นำยเพ่ิมพูน อยู่เย็น       
เสนอรำคำ 8,000 บำท

นำยเพ่ิมพูน อยู่เย็น         
รำคำ 8,000 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR 270/2/65
ลว.24/2/2565

46

 จัดจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน 
ปฏิบัติงำนแม่บ้ำนท้ำควำม
สะอำดสถำนท่ีอำคำรส้ำนักงำน
 ประจ้ำเดือน มีนำคม 65 
(ส้ำนักปลัด)

7,000.00                 7,000.00            เฉพำะเจำะจง นำงสำวย้ิม เกสร          
เสนอรำคำ 7,000 บำท

นำงสำวย้ิม เกสร             
รำคำ 7,000 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR 271/2/65
ลว.24/2/2565

47

 จัดจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน 
ปฏิบัติงำนแม่บ้ำนท้ำควำม
สะอำดสถำนท่ีอำคำรส้ำนักงำน
 ประจ้ำเดือน มีนำคม 65 
(ส้ำนักปลัด)

7,000.00                 7,000.00            เฉพำะเจำะจง  นำงรัศม์ิภัชสรณ์ ยินดี     
เสนอรำคำ 7,000 บำท

 นำงรัศม์ิภัชสรณ์ ยินดี      
 รำคำ 7,000 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR 272/2/65
ลว.24/2/2565



48

 จัดจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน 
ปฏิบัติงำนส่วนงำนบันทึกข้อมูล
 ประจ้ำเดือน มีนำคม 65 
(ส้ำนักปลัด)

8,000.00                 8,000.00            เฉพำะเจำะจง นำงสำวลักขณำ แดงบุญ
เรือง  เสนอรำคำ 8,000 
บำท

นำงสำวลักขณำ แดงบุญ
เรืองรำคำ 8,000 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR 273/2/65
ลว.24/2/2565

49

 จัดจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน 
ปฏิบัติงำนท่ัวไปในส่วนงำน
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
 ประจ้ำเดือน มีนำคม 65    
(ส้ำนักปลัด)

8,000.00                 8,000.00            เฉพำะเจำะจง นำยสิทธิพนธ์ มำลำค้ำ     
เสนอรำคำ 8,000 บำท

นำยสิทธิพนธ์ มำลำค้ำ      
 รำคำ 8,000 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR 274/2/65
ลว.24/2/2565

50
น้้ำด่ืม เดือน มีนำคม 2565 10 
ถัง น้้ำถ้วย 1 กล่อง

                   355.00 355.00               เฉพำะเจำะจง น้้ำด่ืมธำรทอง น้้ำด่ืมธำรทอง เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 275/2/65
ลว.25/2/2565

51

จ้ำงเหมำซ่อมแซมครุภัณฑ์
ยำนพำหนะและขนส่ง รำยกำร
รถบรรทุกทะเบียน บฉ.2148 
อท เลขครุภัณฑ์ 019-50-0001 
(ส้ำนักปลัด)

                 2,000.00 2,000.00            เฉพำะเจำะจง อู่ สุเทพ อู่ สุเทพ เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR 281/2/65
ลว.28/2/2565

52
จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้้ำแบบหอยโข่ง
ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ำ 3 -3แรงม้ำ

               17,300.00 17,300.00          เฉพำะเจำะจง บ.เอส แอล คอมพิวเตอร์ 
2005 จ้ำกัด

บ.เอส แอล คอมพิวเตอร์ 
2005 จ้ำกัด

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ 23/2/65          
ลว.28/2/2565

              423,929.54 423,929.54         


