
1
ซ้ือตู้เหล้กบานเล่ือนกระจก จ านวน 1 หลัง 
(กองช่าง)

         4,900.00 4,900.00      เฉพาะเจาะจง บจ.พีพีเฟอรฺนิเทค อ่างทอง     
เสนอราคา 4900 บาท

บจ.พีพีเฟอรฺนิเทค อ่างทอง          
ราคา 4900 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 313/64  
 ลว 3/05/64

2
ซ้ือตู้เหล้กบานเล่ือนกระจก จ านวน 1 หลัง 
(สาธารณสุขฯ)

         4,900.00 4,900.00      เฉพาะเจาะจง บจ.พีพีเฟอรฺนิเทค อ่างทอง     
เสนอราคา 4900 บาท

บจ.พีพีเฟอรฺนิเทค อ่างทอง          
ราคา 4900 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 314/64  
 ลว 3/05/64

3

เสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลน์ติกคอนกรีต 
(ถนนสายบ้านพ.ต.ท.ชาญ พันธ์ุช่ืน) ม.8 
(กองช่าง)

      107,000.00   107,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพย์ถุงทอง ก่อสร้าง    
เสนอราคา 107,000 บาท

หจก.ทรัพย์ถุงทอง ก่อสร้าง            
ราคา 107,000 บาท  47000

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

สจ                   
ลว.3/5/2564

4

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิม
ด้วยแอสฟัลน์ติกคอนกรีต (สายบ้านอบต.
ธงไชย ปานพิพัฒน์ ไปบ้านนางหนัก       
ทรงชาติ) ม.8 (กองช่าง)

      108,000.00   108,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพย์ถุงทอง ก่อสร้าง     
เสนอราคา 108,000 บาท

หจก.ทรัพย์ถุงทอง ก่อสร้าง            
ราคา 108,000 บาท 102000

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

สจ                   
ลว.3/5/2564

5
จัดซ้ือเคร่ืองเขียนจ านวน 21 รายการ    
(กองคลัง)

         8,105.00 8,105.00      เฉพาะเจาะจง ร้านแสงศรี                        
เสนอราคา 8,105 บาท

ร้านแสงศรี                                 
ราคา 8,105 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

29/2564          
ลว.7/85/2564

6
จัดซ้ือเคร่ืองเขียนจ านวน 19 รายการ    
(ส านักปลัด)

         6,742.00 6,742.00      เฉพาะเจาะจง ร้านแสงศรี                        
เสนอราคา 6,742 บาท

ร้านแสงศรี                                 
ราคา 6,742 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

30/2564          
ลว.7/85/2564

7
จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 13 
รายการ (ส านักปลัด)

         4,100.00 4,100.00      เฉพาะเจาะจง ร้านแสงศรี                        
เสนอราคา 4,100 บาท

ร้านแสงศรี                                 
ราคา 4,100 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 318/64  
 ลว 7/05/64

8
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 
(กองช่าง)

         1,280.00 1,280.00      เฉพาะเจาะจง ร้านแสงศรี                        
เสนอราคา 1,280 บาท

ร้านแสงศรี                                 
ราคา 1,280 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 319/64  
 ลว 7/05/64

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

วันท่ี 1-31 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2564

ส าดับ
  ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

        รายช่ือผู้เสนอราคา         
และ ราคาท่ีเสนอ

        ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา   
 ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง



เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

วันท่ี 1-31 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2564

ส าดับ
  ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

        รายช่ือผู้เสนอราคา         
และ ราคาท่ีเสนอ

        ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา   
 ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

9

จัดซ้ือหมึกสีด าส าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสาร
ย่ีห้อชาร์ป รุ่น MX-3061 เลขครุภัณฑ์ 
414-64-0004 (ส านักปลัด)

         6,200.00 6,200.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ป.วัฒนา โอ เอ            
เสนอราคา 6,200 บาท

หจก.ป.วัฒนา โอ เอ                   
ราคา 6,200 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

31/2564         
ลว.11/5/2564

10
จัดซ้ือหมึส าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ
เคียวเซซ่า รุ่น KM-2035 (ส านักปลัด)

         4,200.00 4,200.00      เฉพาะเจาะจง ร้านโอเอเซลล์ แอนด์เซอร์วิส 
เสนอราคา 4,200 บาท

ร้านโอเอเซลล์ แอนด์เซอร์วิส        
ราคา 4,200 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 321/64  
 ลว 12/05/64

11
จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ (กองช่าง)          1,249.00 1,249.00      เฉพาะเจาะจง หจก.มาลัยเจริญวัสดุก่อสร้าง  

เสนอราคา 1,249 บาท
หจก.มาลัยเจริญวัสดุก่อสร้าง         
ราคา 1,249 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 322/64  
 ลว 12/05/64

12

จ้างหเมาจัดท าป้ายสต๊ิกเกอร์ติดแผ่นฟิว
เจอร์บอร์ด "รายการอาหารกลางวัน" ศพด.
ไผ่จ าศีล ขนาด 1x0.75 เมตร รายละเอียด
ข้อความตามอบต.ก าหนด (กองการศึกษาฯ)

            450.00 450.00        เฉพาะเจาะจง ล้านปักล้านปร้ิน                     
เสนอราคา 450 บท

ล้านปักล้านปร้ิน                        
ราคา 450 บท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 323/64  
 ลว 12/05/64

13

จัดจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัวรายการถังเก็บน้ าพร้อมป๊ัมน้ า
อัตโนมัติ เลขครุภัณฑ์ 437-57-0001 ดังน้ี 
เปล่ียนสวิตซ์ ควบคุมวาลด์ของป๊ัมน้ า
อัตโนมัติ (PRESSURE SWITCH) จ านวน 1 
ตัวค่าแรงตรวจเช็คและเปล่ียนอะไหล่จ านวน
 1 งาน (ส านักปลัด)

            700.00 700.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวรรณ พิลาป        
เสนอราคา 700 บาท

นางสาวทิพวรรณ พิลาป             
ราคา 700 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 330/64  
 ลว 19/05/64



เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

วันท่ี 1-31 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2564

ส าดับ
  ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

        รายช่ือผู้เสนอราคา         
และ ราคาท่ีเสนอ

        ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา   
 ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

14

จ้างเหมาจัดพิมพ์รูปพร้อมค ากล่าวถวาย
พระพรชัยมงคลเน่ืองในวันเฉลิมฯพระบรม
ราชินีในหน้า หนังสือพิมพ์ท้องถ่ินขาว-ด า 
ขนาด 10x8 ซม. (ส านักปลัด)

         1,000.00 1,000.00      เฉพาะเจาะจง หนังสือพิมพ์ เอกราชนิวส์          
เสนอราคา 1,000 บาท

หนังสือพิมพ์ เอกราชนิวส์            
ราคา 1,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 331/64  
 ลว 20/05/64

15

จ้างเหมาจัดพิมพ์รูปพร้อมค ากล่าวถวาย
พระพรชัยมงคลเน่ืองในวันเฉลิมฯพระบรม
ราชินีในหน้า หนังสือพิมพ์ท้องถ่ินขาว-ด า 
ขนาด 1 ใน 16หน้า  (ส านักปลัด)

         1,000.00 1,000.00      เฉพาะเจาะจง หนังสือพิมพือ่างทองโพสต์     
เสนอราคา 1,000 บาท

หนังสือพิมพือ่างทองโพสต์           
ราคา 1,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 332/64  
 ลว 20/05/64

16

จ้าเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงานรายการ 
เคร่ืองปรับอากาศ ย่ีห้อ MIKIซ่ึงติดต้ังใน
อาคารท่ีท าการอบต.ไผ่จ าศีลหมายเลข
ครุภัณฑ์420-54-0008 เปล่ียนสายหัวหลัก
คอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศจ านวน 1 
เส้น ค่าแรงตรวจเช็คและเปล่ียนอะไหล่
จ านวน 1 งาน (ส านักปลัด)

            800.00 800.00        เฉพาะเจาะจง นายสุภชัย สีพันนา               
เสนอราคา 800 บาท

นายสุภชัย สีพันนา                    
ราคา 800 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 333/64  
 ลว 21/05/64

17

จัดซ้ือผลิตภัณฑ์ยูเอชทีบรรจุในกล่องนม
โรงเรียนตามโครงการเยียวยาเกษตรกรเล้ียง
โคนมส าหรับรร.วัดขุมทองและศพด.ไผ่จ าศีล
จ านวน 1,464 กล่องรร.วัดขุมทอง 31x24=
744 กล่อง ศพด.ไผ่จ าศีล 30x24 = 720 
กล่อง (กองการศึกษาฯ)

       10,248.00 10,248.00    เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจ ากัด
เสนอราคา 10,248 บาท

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจ ากัด    
ราคา 10,248 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

32/2564         
ลว.21/5/2564



เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

วันท่ี 1-31 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2564

ส าดับ
  ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

        รายช่ือผู้เสนอราคา         
และ ราคาท่ีเสนอ

        ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา   
 ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

18

จ้าฃซ่อมแซมบ้านคนพิการ ตามโครงการ
ปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยให้แก่คน
พิการประจ าปี 2564 จ านวน 2 รายการ     
 1.นายชูชาติ ศรีเงินยวงบ้านเลขท่ี 30 ม.3 
ต.ไผ่จ าศีล                                         
   2.น.ส.มาลัยพร จีดจีนบ้านเลขท่ี 30/2 ม.
3 ต.ไผ่จ าศีล ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี 29 ม.3 
ต.ไผ่จ าศีล (ส านักปลัด)

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

นายสมทรง สภาภักด์ิ                  
ราคา 40,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

7/2564           
ลว.25/5/2564

19
จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานส่วน
งานบันทึกข้อมูล ประจ าเดือน มิถุนายน
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 335/64  
 ลว 27/05/64

20

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานส่วน
งานธุรการ  ประจ าเดือน พฤษภาคม 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 336/64  
 ลว 27/05/64

21

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานท า
ความสะอาดสถานท่ีอาคารส านักงาน 
ประจ าเดือน มิถุนายน  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 337/64  
 ลว 27/05/64

22

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานท า
ความสะอาดสถานท่ีอาคารส านักงาน 
ประจ าเดือน มิถุนายน 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 338/64  
 ลว 27/05/64



เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

วันท่ี 1-31 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2564

ส าดับ
  ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

        รายช่ือผู้เสนอราคา         
และ ราคาท่ีเสนอ

        ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา   
 ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

23
จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ท่ัวไปในส่วนงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ประจ าเดือน มิถุนายน 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 339/64  
 ลว 27/05/64

24

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ท่ัวไปในส่วนงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ประจ าเดือน พฤษภาคม 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 340/64  
 ลว 27/05/64

25

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ท่ัวไปในส่วนงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ประจ าเดือน มิถุนายน 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 341/64  
 ลว 27/05/64

26

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

7,000.00         7,000.00      เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ทองค า              
เสนอราคา 7000 บาท

นายสมชาย ทองค า                   
ราคา 7000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 342/64  
 ลว 27/05/64

27

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ท่ัวไปในส่วนงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ประจ าเดือน มิถุนายน 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 343/64  
 ลว 27/05/64



เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

วันท่ี 1-31 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2564

ส าดับ
  ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

        รายช่ือผู้เสนอราคา         
และ ราคาท่ีเสนอ

        ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา   
 ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

28

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานส่วน
งาน ขับรถยนต์ส่วนกลาง ประจ าเดือน 
พฤษภาคม 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 344/64  
 ลว 27/05/64

29

จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้านเดือน 
มิถุนายน 2564 จ านวน 30 วันๆละ  7 ฉบับ
 (ส านักปลัด)

2,100.00         2,100.00      เฉพาะเจาะจง ร้านอนงค์ศิลป์                     
โดยนางเฟ่ืองฟ้า อินทรประสงค์    
เสนอราคา 2100 บาท

ร้านอนงค์ศิลป์                           
โดยนางเฟ่ืองฟ้า อินทรประสงค์     
ราคา 2,100บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 345/64  
 ลว 27/05/64

30

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานด้าน
ธุรการป้องกันฯ ประจ าเดือน พฤษภาคม 
2564  (ส านักปลัด)

         3,500.00 3,500.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐนันท์ พันธ์ุดี          
เสนอราคา 3,500 บาท

นางสาวณัฐนันท์ พันธ์ุดี               
ราคา 3,500 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 346/64  
 ลว 27/05/64

31

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

360.00            360.00        เฉพาะเจาะจง หจก.น้ าด่ืมธารทอง                  
โดย นายวิรัช งามเลิศ           
เสนอราคา 360 บาท

หจก.น้ าด่ืมธารทอง                      
โดย นายวิรัช งามเลิศ                
ราคา 360 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 347/64  
 ลว 27/05/64

32

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
จัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
(ภายนอกสถานท่ี)  ประจ าเดือน พฤษภาคม
 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 348/64  
 ลว 27/05/64

33

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานส่วน
งานพัสดุและทรัพย์สิน ประจ าเดือน 
มิถุนายน 2564 (กองคลัง)

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

นางสาวณัชชา จันทร์ส่อง             
ราคา 6,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 349/64  
 ลว 27/05/64



เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

วันท่ี 1-31 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2564

ส าดับ
  ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

        รายช่ือผู้เสนอราคา         
และ ราคาท่ีเสนอ

        ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา   
 ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

34

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานส่วน
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ประจ าเดือน 
มิถุนายน 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 350/64  
 ลว 27/05/64

35

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานด้าน
ธุรการ ประจ าเดือน มิถุนายน 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 351/64  
 ลว 27/05/64

36

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ผู้ดูแลเด็กในส่วนราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 อบต.ไผ่จ าศีล ประจ าเดือน มิถุนายน  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 352/64  
 ลว 27/05/64

37

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ผู้ดูแลเด็กในส่วนราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 อบต.ไผ่จ าศีล ประจ าเดือน มิถุนายน 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 353/64  
 ลว 27/05/64

38

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็กในส่วนราชการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่จ าศีล ประจ าเดือน 
มิถุนายน 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 354/64  
 ลว 27/05/64



เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

วันท่ี 1-31 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2564

ส าดับ
  ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

        รายช่ือผู้เสนอราคา         
และ ราคาท่ีเสนอ

        ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา   
 ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

39

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ธุรการในส่วนราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ไผ่จ าศีล ประจ าเดือน มิถุนายน 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 355/64  
 ลว 27/05/64

40

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
แม่บ้านในส่วนราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ไผ่จ าศีลประจ าเดือน มิถุนายน 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 356/64  
 ลว 27/05/64

41
จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ธุรการประจ าเดือน มิถุนายน 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 357/64  
 ลว 27/05/64

42

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
จัดเก็บขยะมูลฝอยประจ าเดือน มิถุนายน 
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 358/64  
 ลว 27/05/64

43
จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
จัดเก็บขยะมูลฝอยประจ าเดือน พฤษภาคม 
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 359/64  
 ลว 27/05/64

44

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ดูแลสวนสาธารณะประจ าเดือน มิถุนายน  
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 360/64  
 ลว 27/05/64



เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

วันท่ี 1-31 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2564

ส าดับ
  ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

        รายช่ือผู้เสนอราคา         
และ ราคาท่ีเสนอ

        ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา   
 ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

45

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานท่ี
ต้องใช้แรงงานท่ัวไป เช่น ดูแลรักษาสนาม
หญ้า ตัดต้นไม้ ประจ าเดือน มิถุนายน 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 361/64  
 ลว 27/05/64

46

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานท่ี
ต้องใช้แรงงานท่ัวไป เช่น ดูแลรักษาสนาม
หญ้า ตัดต้นไม้ ประจ าเดือน มิถุนายน 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 362/64  
 ลว 27/05/64

47

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน ช่าง
ไฟฟ้า ประจ าเดือน มิถุนายน 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 363/64  
 ลว 27/05/64

48

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ดูแลสวนสาธารณะประจ าเดือนพฤษภาคม 
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 364/64  
 ลว 27/05/64

49
เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็งจ านวน 2 เคร่ือง 
(กองช่าง)

       19,000.00 19,000.00    เฉพาะเจาะจง บจ.ไฮฮวด อ่างทอง                  
เสนอราคา 19,000 บาท

บจ.ไฮฮวด อ่างทอง                      
ราคา 19,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

33/2564         
ลว.28/5/2564

รวม      534,834.00 534,834.00 


