
1 ซ่อมแซมถนนลูกรัง ด้วยวัสดุหินคลุมพร้อม
ปรับเกีลย ม.6 ต.ไผ่จ ำศีล จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ
 34 ลบม. (กองช่ำง)

15,300.00       15,300.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท วิเศษวัฒนำค้ำวัสดุ จ ำกัด 
โดย นำงกนิษกำนต์ ฤกษ์วรำรักษ์
เสนอรำคำ 15,300 บำท

บริษัท วิเศษวัฒนำค้ำวัสดุ จ ำกัด     
โดย นำงกนิษกำนต์ ฤกษ์วรำรักษ์    
รำคำ 15,300 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ 001/64          
ลว 1/12/2564

2 จัดซ้ืนมพำสเจอร์ไรส์ชนิดถุง ส ำหรับเด็ก
นักเรียน รร.วัดขุมทอง ประจ ำเดือน 
ธันวำคม 2563 จ ำนวน 34 คนๆละ 20 วัน
ท ำกำรจ ำนวน 680 ถุง (กองกำรศึกษำฯ)

4,474.40         4,474.40        เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมไทยมิลล์ จ ำกัด 
เสนอรำคำ 4,474.40 บำท

สหกรณ์โคนมไทยมิลล์ จ ำกัด        
รำคำ 4,474.40 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

ซ 009/2564       
ลว 1/12/2564

3 จัดซ้ืนมพำสเจอร์ไรส์ชนิดถุง ส ำหรับเด็กเล็ก
ของ ศพด.ไผ่จ ำศีล ประจ ำเดือน ธันวำคม 
2563 จ ำนวน 30 คนๆละ 20 วันท ำกำร
จ ำนวน 600 ถุงๆละ 6.58 บำท          
(กองกำรศึกษำฯ)

3,948.00         3,948.00        เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมไทยมิลล์ จ ำกัด 
เสนอรำคำ 3,948 บำท

สหกรณ์โคนมไทยมิลล์ จ ำกัด        
รำคำ 3,948 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

ซ 010/2564       
ลว 1/12/2564

4 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจรำจรเดิมด้วยแอส
ฟัลน์ติกคอนกรีต (สำยบ้ำน พ.ต.ท.ชำญ 
พันธ์ุช่ืน) ม.8 ต.ไผ่จ ำศีล (กองช่ำง)

496,000.00      496,000.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ทรัพย์ถุงทองก่อสร้ำง  
เสนอรำคำ 496,000 บำท

หจก.ทรัพย์ถุงทองก่อสร้ำง           
รำคำ 496,000 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

สจ.2/2564        
ลว 8 ธ.ค.63

5 ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์เพ่ือใช้
ในกำรติดประกำศแต่ละหมู่บ้ำนภำยในเขต 
อบต.ไผ่จ ำศีล (กองช่ำง)

38,400.00       38,400.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ทรัพย์ถุงทองก่อสร้ำง  
เสนอรำคำ 38,400 บำท

หจก.ทรัพย์ถุงทองก่อสร้ำง          
รำคำ 38,400 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ 002/2564       
ลว 3/12/2564

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2563
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่จ ำศีล อ ำเภอวิเศษชัยชำญ จังหวัดอ่ำงทอง

วันท่ี 1-31 เดือน ธันวำคม พ.ศ.2563
ส ำดับ
  ท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

        รำยช่ือผู้เสนอรำคำ         
และ รำคำท่ีเสนอ

      ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ     
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



6 จ้ำงงำนซ่อมแซมถนนด้วยวัสดุดินลูกรัง
พร้อมปรับเกีลย ถนนสำยเลียบคลองวัดม่วง
ไปเล้ำเป็ดม.1 (กองช่ำง)

16,500.00       16,500.00       เฉพำะเจำะจง ช.ชยำภรณ์                      โดย
 นำงสำววำสนำ เย็นฉ่ ำ    เสนอ
รำคำ 16,500 บำท

ช.ชยำภรณ์                             
โดย นำงสำววำสนำ เย็นฉ่ ำ          
รำคำ 16,500 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ 003/2564       
ลว 3/12/2564

7 จ้ำงเหมำจัดท ำโครงกำรปรับปรุงซ่อมแซม
จรำจรเดิมด้วยแอสฟัลน์ติกคอนตรีก (สำย
บ้ำนมะขำม-ซอยบ้ำนนำยเกรียติศักด์ ปำน
จ ำรูญ) ม.2 (กองช่ำง)

497,000.00      497,000.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ทรัพย์ถุงทองก่อสร้ำง  
เสนอรำคำ 49,7000 บำท

หจก.ทรัพย์ถุงทองก่อสร้ำง          
รำคำ 497,000 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

สจ 3/2564        
ลว 8 ธ.ค.2563

8 จ้ำงเหมำซ่อมแซมครุภัณฑ์ยำนพำหนะและ
ขนส่ง รำยกำรรถบรรทุกขยะมูลฝอย 
(ส ำนักปลัด)

50,000.00       50,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยสรรเพชร ฮวดสกุล      
เสนอรำคำ 50,000 บำท

นำยสรรเพชร ฮวดสกุล              
รำคำ 50,000 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ 04/2564        
ลว 4/12/2564

9 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 2 รำยกำรซ่อมแซม    
เสำธงด้ำนหน้ำ อบต.ไผ่จ ำศีล (กองช่ำง)

505.00            505.00           เฉพำะเจำะจง หจก.เอ เค โฮม ไอเดีย         
โดยนำยขวัญชัย แสนหิรัณย์ 
เสนอรำคำ 505 บำท

หจก.เอ เค โฮม ไอเดีย               
โดยนำยขวัญชัย แสนหิรัณย์         
รำคำ 505 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 0100/64
ลว 26/11/63

10 ค่ำจ้ำงเหมำซ่อมแซมไหล่ทำงถนนภำยใน
หมู่บ้ำน (โดยจ้ำงเหมำแมคโคด ำเนินกำร)
จ ำนวน 38 ซม. (กองช่ำง)

30,400.00       30,400.00       เฉพำะเจำะจง นำยวิชำญ ญำณโกมุท       เสนอ
รำคำ 30,400 บำท

นำยวิชำญ ญำณโกมุท               
รำคำ 30,400 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ 5/2564          
ลว 9/12/2564

11 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 2 รำยกำร เพ่ือ
ใช้ในกำรท ำแนวแบ่งแปลงหลักเขตท่ีสำธรณ
ประโยชน์ ม.6 บริเวณหน้ำบ้ำนนำยเปีย 
(กองช่ำง)

1,455.00         1,455.00        เฉพำะเจำะจง หจก.มำลัยเจริญ วัสดุก่อสร้ำง 
โดยน.ส.ฉวีวรรณ ขัดทรำยขำว 
เสนอรำคำ 1,455 บำท

หจก.มำลัยเจริญ วัสดุก่อสร้ำง       
โดยน.ส.ฉวีวรรณ ขัดทรำยขำว      
รำคำ 1,455 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 0103/64
ลว 15/12/63

12 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรเย็บผ้ำคลุมโต๊ะจับจีบ
ระบำยตลอดผืน (ส ำนักปลัด)

400.00            400.00           เฉพำะเจำะจง นำงสำววรำภรณ์ ผะดำวัน     
เสนอรำคำ 400 บำท

นำงสำววรำภรณ์ ผะดำวัน           
รำคำ 400 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR 0104/64
ลว 15/12/63



13 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์กำร
เปิดรับสมัครเรียน น.ร.ศพด.ไผ่จ ำศีลภำค
เรียนท่ี 2 ประจ ำปีกำรศึกษำฯ2563      
(กองกำรศึกษำฯ)

180.00            180.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำน ล้ำนปัก ล้ำนปร้ิน        โดย
นำยอรรพล ชุ่มอำรมณ์   เสนอ
รำคำ 180 บำท

ร้ำน ล้ำนปัก ล้ำนปร้ิน              โดย
นำยอรรพล ชุ่มอำรมณ์         รำคำ 
180 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR 0105/64
ลว 16/12/63

14 จ้ำงเหมำซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รำยกำรเคร่ืองพิมพ์ย่ีห้อ แคนนอนหมำยเลข
ครุภัณฑ์ 416-60-0045 (กองช่ำง)

950.00            950.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนออโต้ไอที                   
โดยน.ส.จรุจิต รุจิฉำย         
เสนอรำคำ 950 บำท

ร้ำนออโต้ไอที                         
โดยน.ส.จรุจิต รุจิฉำย                
รำคำ 950 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR 0106/64
ลว 17/12/63

15 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 5 
รำยกำร เพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำนของ     
ส ำนักปลัด

1,025.00         1,025.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศรี                       
โดย นำงสำวนวรัตน์ พรมทอง
เสนอรำคำ 1,025 บำท

ร้ำนแสงศรี                              
โดย นำงสำวนวรัตน์ พรมทอง       
รำคำ 1,025 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 0107/64
ลว 21/12/63

16 เคร่ืองเขียน ส ำนักงำน จ ำนวน 21 รำยกำร 
(กองกำรศึกษำฯ)

6,907.00         6,907.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศรี                       
โดย นำงสำวนวรัตน์ พรมทอง
เสนอรำคำ 6,907 บำท

ร้ำนแสงศรี                              
โดย นำงสำวนวรัตน์ พรมทอง       
รำคำ 6,907 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

ซ 11/2564         
ลว 22/12/2564

17 จัดซ้ือหมึกเติมเคร่ืองพิมพ์จ ำนวน 4 รำยกำร
 (ส ำนักปลัด)

5,920.00         5,920.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศรี                       
โดย นำงสำวนวรัตน์ พรมทอง
เสนอรำคำ 5,920 บำท

ร้ำนแสงศรี                              
โดย นำงสำวนวรัตน์ พรมทอง       
รำคำ 5,920 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

ซ 12/2564         
ลว 22/12/2564

18 จัดซ้ือเคร่ืองถ่ำยเอกสำรระบบดิจิตอล 
(ขำว-ด ำ และสี) ควำมเร็ว 30 แผ่นต่อนำที 
จ ำนวน 1 เคร่ือง (ส ำนักปลัด)

245,000.00      245,000.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนโอ เอ เซลล์ แอนด์ เซอล์วิส 
โดยน.ส.วรำภรณ์ ผะดำวัน    
เสนอรำคำ 245,000 บำท

ร้ำนโอ เอ เซลล์ แอนด์ เซอล์วิส     
โดยน.ส.วรำภรณ์ ผะดำวัน           
รำคำ 245,000 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

สช1/2564         
ลว 24 ธ.ค.63

19 ค่ำจ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรของงำนกฎหมำย
และคดี โดยใช้กระดำษ A 4 และ A3 
จ ำนวน 159 หน้ำ/ชุด จ ำนวน 5 ชุด

500.00            500.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนโอ เอ เซลล์ แอนด์ เซอล์วิส 
โดยน.ส.วรำภรณ์ ผะดำวัน    
เสนอรำคำ 500 บำท

ร้ำนโอ เอ เซลล์ แอนด์ เซอล์วิส     
โดยน.ส.วรำภรณ์ ผะดำวัน           
รำคำ 500 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR 0112/64
ลว 25/12/63



20 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำงเพ่ือใช้ในกำรบ ำรุงรักษำ
ซ่อมแซมก๊อกน้ ำและส่ิงปลุกสร่งในเขตอบต.
ไผ่จ ำศีล ของส ำนักปลัด

383.00            383.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท วิเศษวัฒนำค้ำวัสดุ จ ำกัด 
โดย นำงกนิษกำนต์ ฤกษ์วรำรักษ์
เสนอรำคำ 383 บำท

บริษัท วิเศษวัฒนำค้ำวัสดุ จ ำกัด โดย 
นำงกนิษกำนต์ ฤกษ์วรำรักษ์        
รำคำ 383 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 0123/64
ลว 25/12/63

21 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ ำหมู่บ้ำนเดือน 
มกรำคม 2564 จ ำนวน 31 วันๆละ  7 ฉบับ 
(ส ำนักปลัด)

2,170.00         2,170.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนอนงค์ศิลป์                    
โดยนำงเฟ่ืองฟ้ำ อินทรประสงค์  
เสนอรำคำ 2,170 บำท

ร้ำนอนงค์ศิลป์                        
โดยนำงเฟ่ืองฟ้ำ อินทรประสงค์      
รำคำ 2,170 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 0114/64
ลว 28/12/63

22 จัดจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน ปฏิบัติงำนส่วน
งำนบันทึกข้อมูล ประจ ำเดือน มกรำคม 
2564 (ส ำนักปลัด)

         8,000.00 8,000.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวลักขณำ แดงบุญเรือง   
เสนอรำคำ 8,000 บำท

นำงสำวลักขณำ แดงบุญเรือง        
รำคำ 8,000 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR 0115/64
ลว 28/12/63

23 จัดจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน ปฏิบัติงำนส่วน
งำนธุรกำร  ประจ ำเดือน มกรำคม 2564    
(ส ำนักปลัด)

7,000.00         7,000.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวคชำภรณ์ แจ่มอ ำพร 
เสนอรำคำ 7,000 บำท

นำงสำวคชำภรณ์ แจ่มอ ำพร         
รำคำ 7,000 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR 0116/64
ลว 28/12/63

24 จัดจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน ปฏิบัติงำนท ำ
ควำมสะอำดสถำนท่ีอำคำรส ำนักงำน 
ประจ ำเดือน มกรำคม 2564 (ส ำนักปลัด)

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

นำงรัศม์ิภัชสรณ์ ยินดี                 
รำคำ 7,000 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR 0117/64
ลว 28/12/63

25 จัดจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน ปฏิบัติงำนท ำ
ควำมสะอำดสถำนท่ีอำคำรส ำนักงำน 
ประจ ำเดือน มกรำคม 2564 (ส ำนักปลัด)

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

นำงสำวย้ิม เกษร                     
รำคำ 7,000 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR 0118/64
ลว 28/12/63

26 จัดจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน ปฏิบัติงำน
ท่ัวไปในส่วนงำนป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย ประจ ำเดือน มกรำคม 2564 
(ส ำนักปลัด)

7,000.00         7,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยวิทัต หม่ืนไธสง              
เสนอรำคำ 7,000 บำท

นำยวิทัต หม่ืนไธสง                   
รำคำ 7,000 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR 0119/64
ลว 28/12/63



27 จัดจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน ปฏิบัติงำน
ท่ัวไปในส่วนงำนป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย ประจ ำเดือน มกรำคม 2564 
(ส ำนักปลัด)

7,000.00         7,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยอินทัส ถนอมผิว             
เสนอรำคำ 7,000 บำท

นำยอินทัส ถนอมผิว                 
รำคำ 7,000 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR 0120/64
ลว 28/12/63

28 จัดจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน ปฏิบัติงำน
ท่ัวไปในส่วนงำนป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย ประจ ำเดือน มกรำคม 2564 
(ส ำนักปลัด)

7,000.00         7,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยสิทธิพนธ์ มำลำค ำ          
เสนอรำคำ 7,000 บำท

นำยสิทธิพนธ์ มำลำค ำ                
รำคำ 7,000 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR 0121/64
ลว 28/12/63

29 จัดจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน ปฏิบัติงำนส่วน
งำน ขับรถยนต์ส่วนกลำง ประจ ำเดือน 
มกรำคม 2564  (ส ำนักปลัด)

7,000.00         7,000.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวฐำปำณีย์ ป่ินเพ็ชร      
เสนอรำคำ 8,000 บำท

นำงสำวฐำปำณีย์ ป่ินเพ็ชร            
รำคำ 8,000 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR 0122/64
ลว 28/12/63

30 จัดซ้ือน้ ำด่ืมบรรจุถัง ขนำด 20 ลิตร จ ำนวน
 12 ถัง ประจ ำเดือน ธันวำคม 2563       
(ส ำนักปลัด)

360.00            360.00           เฉพำะเจำะจง หจก.น้ ำด่ืมธำรทอง              
โดย นำยวิรัช งำมเลิศ           
เสนอรำคำ 360 บำท

หจก.น้ ำด่ืมธำรทอง                     
โดย นำยวิรัช งำมเลิศ               
รำคำ 360 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 0124/64
ลว 28/12/63

31 จัดจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน ปฏิบัติงำน
จัดเก็บภำษีอำกร ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ 
(ภำยนอกสถำนท่ี)  ประจ ำเดือน มกรำคม
2564 (กองคลัง)

4,000.00         4,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยวิทัศน์ กุลทอง             
เสนอรำคำ 4,000 บำท

นำยวิทัศน์ กุลทอง                    
รำคำ 4,000 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR 0125/64
ลว 28/12/63

32 จัดจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน ปฏิบัติงำน
ท่ัวไปในส่วนงำนของพัสดุและทรัพย์สิน 
ประจ ำเดือน มกรำคม 2564 (กองคลัง)

9,000.00         9,000.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำววำรุณี ผ่องโอสถ        
เสนอรำคำ 9,000 บำท

นำงสำววำรุณี ผ่องโอสถ              
รำคำ 9,000 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR 0126/64
ลว 28/12/63

33 จัดจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน ปฏิบัติงำนส่วน
งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ ประจ ำเดือน 
มกรำคม 2564 (กองคลัง)

7,500.00         7,500.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวจุฑำมำศ คงพืช         
เสนอรำคำ 7,500 บำท

นำงสำวจุฑำมำศ คงพืช               
รำคำ 7,500 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR 0127/64
ลว 28/12/63



34 จัดจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน ปฏิบัติงำนด้ำน
ธุรกำร ประจ ำเดือน มกรำคม 2564        
(กองคลัง)

7,000.00         7,000.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำววิสุดำ อ่อนโส            
เสนอรำคำ 7,000 บำท

นำงสำววิสุดำ อ่อนโส                 
รำคำ 7,000 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR 0128/64 
ลว 28/12/63

35 จัดจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน ปฏิบัติงำนด้ำน
วิชำกำรคลัง ประจ ำเดือน มกรำคม 2564    
(กองคลัง)

10,000.00       10,000.00       เฉพำะเจำะจง นำง จำรุวรรณ ม่ันใจ           
เสนอรำคำ 10,000 บำท

นำง จำรุวรรณ ม่ันใจ              รำคำ
 10,000 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR 0129/64
ลว 28/12/63

36 จัดจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน ปฏิบัติงำน
ผู้ดูแลเด็กในส่วนรำชกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
 อบต.ไผ่จ ำศีล ประจ ำเดือน มกรำคม  2564
  (กองกำรศึกษำฯ)

9,000.00         9,000.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวบุษรำภรณ์ จันทร์ศรี    
เสนอรำคำ 9,000 บำท

นำงสำวบุษรำภรณ์ จันทร์ศรี          
รำคำ 9,000 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR 0130/64
ลว 28/12/63

37 จัดจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน ปฏิบัติงำน
ผู้ดูแลเด็กในส่วนรำชกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
 อบต.ไผ่จ ำศีล ประจ ำเดือน มกรำคม 2564 
 (กองกำรศึกษำฯ)

9,000.00         9,000.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวนพรพี ทองแท้         
เสนอรำคำ 9,000 บำท

นำงสำวนพรพี ทองแท้                
รำคำ 9,000 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR 0131/64 
ลว 28/12/63

38 จัดจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน ปฏิบัติงำน
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็กในส่วนรำชกำรศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก อบต.ไผ่จ ำศีล ประจ ำเดือน 
มกรำคม 2564  (กองกำรศึกษำฯ)

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

นำงสำวอังคณำ จีระประภำ       รำคำ
 9,000 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR 0132/64
ลว 28/12/63

39 จัดจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน ปฏิบัติงำนส่วน
งำนธุรกำร  ประจ ำเดือน มกรำคม 2564   
(กองกำรศึกษำฯ)

7,000.00         7,000.00        เฉพำะเจำะจง นำงพรธิพัชร ศุกรเสพย์        
เสนอรำคำ 7,000 บำท

นำงพรธิพัชร ศุกรเสพย์            รำคำ
 7,000 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR 0133/64
ลว 28/12/63

40 จัดจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน ปฏิบัติงำน
แม่บ้ำนในส่วนรำชกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
อบต.ไผ่จ ำศีลประจ ำเดือน มกรำคม 2564  
(กองกำรศึกษำฯ)

7,000.00         7,000.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวพรทิพย์ พันธรักษำ     
เสนอรำคำ 7000 บำท

นำงสำวพรทิพย์ พันธรักษำ         
รำคำ 7000 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR 0134/64
ลว 28/12/63



41 จัดจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน ปฏิบัติงำน
จัดเก็บขยะมูลฝอยประจ ำเดือน มกรำคม 
2564 (กองช่ำง)

7,000.00         7,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยแทน ขวัญเมือง              
เสนอรำคำ 7,000 บำท

นำยแทน ขวัญเมือง                รำคำ
 7,000 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR 0135/64 
ลว 28/12/63

42 จัดจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน ปฏิบัติงำน
ดูแลสวนสำธำรณะประจ ำเดือน มกรำคม 
2564   (กองช่ำง)

7,000.00         7,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยบุญธรรม ปัทมโรจน์        
เสนอรำคำ 7,000 บำท

นำยบุญธรรม ปัทมโรจน์            
รำคำ 7,000 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR 0136/64
ลว 28/12/63

43 จัดจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน ปฏิบัติงำนท่ี
ต้องใช้แรงงำนท่ัวไป เช่น ดูแลรักษำสนำม
หญ้ำ ตัดต้นไม้ ประจ ำเดือน มกรำคม 2564 
  (กองช่ำง)

8,000.00         8,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยไพรัตน์ วัยวัตร์              
เสนอรำคำ 8,000 บำท

นำยไพรัตน์ วัยวัตร์                    
รำคำ 8,000 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR 0137/64
ลว 28/12/63

44 จัดจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน ปฏิบัติงำนท่ี
ต้องใช้แรงงำนท่ัวไป เช่น ดูแลรักษำสนำม
หญ้ำ ตัดต้นไม้ ประจ ำเดือน มกรำคม 2564 
  (กองช่ำง)

8,000.00         8,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยอ ำนวย เอ่ียมสอำด        
เสนอรำคำ 8,000 บำท

นำยอ ำนวย เอ่ียมสอำด               
รำคำ 8,000 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR 0138/64
ลว 28/12/63

45 จัดจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน ปฏิบัติงำน ช่ำง
ไฟฟ้ำ ประจ ำเดือน มกรำคม 2564       
(กองช่ำง)

9,000.00         9,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยส ำรวย ส ำรำญสุข            
เสนอรำคำ 9,000 บำท

นำยส ำรวย ส ำรำญสุข             รำคำ
 9,000 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR 0139/64
ลว 28/12/63

46 จัดจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน ปฏิบัติงำน
ดูแลสวนสำธำรณะประจ ำเดือน มกรำคม 
2564 (กองช่ำง)

7,000.00         7,000.00        เฉพำะเจำะจง นำงระเบียบ ชำวปลำยนำ         
เสนอรำคำ 7,000 บำท

นำงระเบียบ ชำวปลำยนำ         รำคำ
 7,000 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR 0140/64 
ลว 28/12/63



47 จัดจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน ปฏิบัติงำน
จัดเก็บขยะมูลฝอยประจ ำเดือน มกรำคม 
2564 (กองช่ำง)

7,500.00         7,500.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุมำลี พรหมเมศร์         
เสนอรำคำ 7,500 บำท

นำงสำวสุมำลี พรหมเมศร์         รำคำ
 7,500 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR 0141/64
ลว 28/12/63

48 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 5 
รำยกำร เพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำนของ ศพด.
ไผ่จ ำศีล (กองกำรศึกษำฯ)

1,740.00         1,740.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศรี                       
โดย นำงสำวนวรัตน์ พรมทอง
เสนอรำคำ 1,740 บำท

ร้ำนแสงศรี                             
โดย นำงสำวนวรัตน์ พรมทองเสนอ
รำคำ 1,740 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 0142/64
ลว 29/12/63

49 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง รำยกำร ฝักบัวช ำระเพ่ือ
ใช้ในห้องสุขำ ของอำคำร ศพด.ไผ่จ ำศีล 
(กองกำรศึกษำฯ)

378.00            378.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท วิเศษวัฒนำค้ำวัสดุ จ ำกัด 
โดย นำงกนิษกำนต์ ฤกษ์วรำรักษ์
เสนอรำคำ 378 บำท

บริษัท วิเศษวัฒนำค้ำวัสดุ จ ำกัด โดย 
นำงกนิษกำนต์ ฤกษ์วรำรักษ์        
รำคำ 378 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 0143/64
ลว 29/12/63

รวม 1,608,895.40  1,608,895.40 


