
1

นม UHT ประจ ำเดือน มกรำคม 2564 
ของรร.วัดขุมทอง จ ำนวน 34 คนๆละ20 
กล่อง รวม 680 กล่อง ๆละ 7.82 บำท        
 (กองกำรศึกษำฯ)

       5,317.60 5,317.60       เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมไทยมิลด์ จ ำกัด     
เสนอรำคำ 5,317.60 บำท

สหกรณ์โคนมไทยมิลด์ จ ำกัด      
   รำคำ 5,317.60 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

 ซ 13/2564            
 ลว 4/01/2564

2

นม UHT ประจ ำเดือน มกรำคม 2564 ของ 
ศพด. จ ำนวน 30 คนๆละ20 กล่อง รวม 600
 กล่อง ๆละ 7.82 บำท (กองกำรศึกษำฯ)

       4,692.00 4,692.00       เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมไทยมิลด์ จ ำกัด     
เสนอรำคำ 4,692.00 บำท

สหกรณ์โคนมไทยมิลด์ จ ำกัด     
 รำคำ 4,692.00 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

ซ CNTR- 0144/64  
 ลว 4/01/64

3

จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนจ ำนวน 22 รำยกำร   
(กองคลัง)

     12,025.00 12,025.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศรี                           
โดย นำงสำวนวรัตน์ พรมทอง    
เสนอรำคำ 12,025.00 บำท

ร้ำนแสงศรี                           
  โดย นำงสำวนวรัตน์ พรมทอง  
   รำคำ 12,025.00 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

 ซ 14/2564           
ลว 5/01/2564

4

จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำงเพ่ือใช้ในกำรติดต้ังเคร่ือง
ออกก ำลังกำยท่ีหมู่บ้ำนวิเศษธำนี ม.4         
ต.ไผ่จ ำศีล (กองช่ำง)

         312.00 312.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท วิเศษวัฒนำค้ำวัสดุ จ ำกัด 
โดย นำงกนิษกำนต์ ฤกษ์วรำรักษ์
เสนอรำคำ 312 บำท

บริษัท วิเศษวัฒนำค้ำวัสดุ จ ำกัด 
โดย นำงกนิษกำนต์ ฤกษ์วรำรักษ์
  รำคำ 312 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

ซ CNTR- 0148/64ลว
 11/01/64

5

จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในส่วนงำน
พัสดุและทะบียนทรัพย์สิน (กองคลัง)

       1,875.00 1,875.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศรี                           
  โดย นำงสำวนวรัตน์ พรมทอง  
  เสนอรำคำ 1,875.- บำท

ร้ำนแสงศรี                           
  โดย นำงสำวนวรัตน์ พรมทอง  
   รำคำ 1,875.- บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

ซ CNTR- 0149/64  
ลว 11/01/64

6

จัดจ้ำงซ๋อมแซมเคร่ืองพิมพ์ Canon G2010 
หมำยเลขครุภัณฑ์ 416-63-0076 ของงำน
สวัสดิกำรและสังคม ของส ำนักปลัด

         900.00 900.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนออโต้ ไอที                      
โดยน.ส.จรุงจิต รุจิฉำย          
เสนอรำคำ 900.-บำท

ร้ำนออโต้ ไอที                      
โดยน.ส.จรุงจิต รุจิฉำย            
รำคำ 900.-บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR- 0150/64  
ลว 12/01/64

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่จ ำศีล อ ำเภอวิเศษชัยชำญ จังหวัดอ่ำงทอง

วันท่ี 1-31  เดือน  มกรำคม  พ.ศ.2564

ส ำดับ 
 ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

        รำยช่ือผู้เสนอรำคำ         
และ รำคำท่ีเสนอ

   ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ      
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



7

จัดจ้ำงซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หมำยเลขครุภัณฑ์ 416-56-0025 และ
ครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์ ย่ีห้อ Epson L360 
หมำยเลขครุภัณฑ์ 416-62-0065           
กองกำรศึกษำฯ

       2,200.00 2,200.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนออโต้ ไอที                      
โดยน.ส.จรุงจิต รุจิฉำย          
เสนอรำคำ 2,200.-บำท

ร้ำนออโต้ ไอที                      
โดยน.ส.จรุงจิต รุจิฉำย            
รำคำ 2,200.-บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR- 0151/64  
ลว 12/01/64

8

จัดจ้ำงซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หมำยเลขครุภัณฑ์ 416-61-0058 งำน
นโยบำยและแผน ส ำนักปลัด

         800.00 800.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนออโต้ ไอที                      
โดยน.ส.จรุงจิต รุจิฉำย          
เสนอรำคำ 800.-บำท

ร้ำนออโต้ ไอที                      
โดยน.ส.จรุงจิต รุจิฉำย            
รำคำ 800.-บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR- 0152/64  
ลว 12/01/64

9

จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนรำยกำรหมึกเคร่ืองถ่ำย
เอกสำร ย่ีห้อเคียวเซร่ำรุ่น KM-2035 
หมำยเลขครุภัณฑ์ 41-51-0002 ส ำนักปลัด

       4,200.00 4,200.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนโอ เอ เซลล์ แอนด์ เซอล์วิส 
โดยน.ส.วรำภรณ์ ผะดำวัน    
เสนอรำคำ 4,200.- บำท

ร้ำนโอ เอ เซลล์ แอนด์ เซอล์วิส  
 โดยน.ส.วรำภรณ์ ผะดำวัน       
  รำคำ 4,200.- บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

ซ CNTR- 0153/64  
ลว 13/01/64

10

จัดจ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิลพระบรมฉำยำ
ลักษณ์และสัญลักษณ์ ประจ ำพระองค์     
ส ำนักปลัด

       2,120.00 2,120.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน ล้ำนปัก ล้ำนปร้ิน            
โดยนำยอรรถพล ชุ่มอำรมณ์   
เสนอรำคำ 2120.- บำท

ร้ำน ล้ำนปัก ล้ำนปร้ิน            
โดยนำยอรรถพล ชุ่มอำรมณ์   
รำคำ 2120.- บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR- 0154/64  
ลว 13/01/64

11

จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 12 รำยกำร กองช่ำง        4,805.00 4,805.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศรี                           
  โดย นำงสำวนวรัตน์ พรมทอง  
  เสนอรำคำ 4,805.- บำท

ร้ำนแสงศรี                           
  โดย นำงสำวนวรัตน์ พรมทอง  
   รำคำ 4,805.- บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

ซ CNTR- 0155/64  
ลว 14/01/64

12

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ 
ชนิด Network ส ำหรับกระดำษ A3 ของ
ส ำนักปลัด

     52,000.00      52,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโอ เอ เซลล์ แอนด์ เซอล์วิส 
โดยน.ส.วรำภรณ์ ผะดำวัน    
เสนอรำคำ 52,000.- บำท

ร้ำนโอ เอ เซลล์ แอนด์ เซอล์วิส  
   โดยน.ส.วรำภรณ์ ผะดำวัน     
      รำคำ 52,000.- บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

15/2564              
ลว 14/01/2564

13

จัดจ้ำงซ่อมบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ยำนพำหนะ
และขนส่งรำยกำรรถบรรทุกขยะมูลฝอย
ทะเบียน 80-8173 อ่ำงทอง เลขครุภัณฑ์
รถบรรทุกน้ ำเอนกประสงค์ทะเบียน เลข
ครุภัณฑ์019-50-0001 ส ำนักปลัด

       3,500.00 3,500.00       เฉพำะเจำะจง อู่สุเทพ                              
โดยนำยสุเทพ กระดังงำ         
เสนอรำคำ 3,500.- บำท

อู่สุเทพ                              
โดยนำยสุเทพ กระดังงำ           
 รำคำ 3,500.- บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR- 0157/64  
ลว 26/01/64



14

จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์จ ำนวน 5 รำยกำร 
เพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำนส ำนักงำน              
  กองสำธำรณสุขฯ

       1,590.00 1,590.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศรี                           
  โดย นำงสำวนวรัตน์ พรมทอง  
  เสนอรำคำ 1,590.- บำท

ร้ำนแสงศรี                           
  โดย นำงสำวนวรัตน์ พรมทอง  
   รำคำ 1,590.- บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

ซ CNTR- 0158/64  
ลว 26/01/64

15

จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร รำยกำรไม้กวำดแข็ง 
กองช่ำง

       1,000.00 1,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศรี                           
  โดย นำงสำวนวรัตน์ พรมทอง  
  เสนอรำคำ 1,000.- บำท

ร้ำนแสงศรี                           
  โดย นำงสำวนวรัตน์ พรมทอง  
   รำคำ 1,000.- บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

ซ CNTR- 0159/64  
ลว 26/01/64

16

จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนจ ำนวน 16 รำยกำรของ
กองสำธำรสุขฯ

       4,050.00 4,050.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศรี                           
  โดย นำงสำวนวรัตน์ พรมทอง  
  เสนอรำคำ 4,050.- บำท

ร้ำนแสงศรี                           
  โดย นำงสำวนวรัตน์ พรมทอง  
   รำคำ 4,050.- บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

ซ CNTR- 0160/64  
ลว 26/01/64

17
จัดจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน ปฏิบัติงำนส่วน
งำนบันทึกข้อมูล ประจ ำเดือน กุมภำพันธ์ 
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- 0161/64  
ลว 28/01/64

18

จัดจ้ำงซ่อมแซมครุภัรฑ์คอมพิวเตอร์
หมำยเลขครุภัณฑ์ 416-57-0026 ของ    
กองกำรศึกษำฯ

         800.00 800.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนออโต้ ไอที                      
โดยน.ส.จรุงจิต รุจิฉำย          
เสนอรำคำ 800.-บำท

ร้ำนออโต้ ไอที                      
โดยน.ส.จรุงจิต รุจิฉำย            
รำคำ 800.-บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR- 0162/64  
ลว 28/01/64

19

จัดจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน ปฏิบัติงำนส่วน
งำนธุรกำร  ประจ ำเดือน กุมภำพันธ์ 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 0163/64   
 ลว 28/01/64

20

จัดจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน ปฏิบัติงำนท ำ
ควำมสะอำดสถำนท่ีอำคำรส ำนักงำน 
ประจ ำเดือน กุมภำพันธ์ 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 0164/64   
ลว 28/01/64

21
จัดจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน ปฏิบัติงำนท ำ
ควำมสะอำดสถำนท่ีอำคำรส ำนักงำน 
ประจ ำเดือน กุมภำพันธ์ 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 0165/64ลว
 28/01/64



22

จัดจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน ปฏิบัติงำนท่ัวไป
ในส่วนงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
ประจ ำเดือน กุมภำพันธ์ 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 0167/64   
ลว 28/01/64

23

จัดจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน ปฏิบัติงำนท่ัวไป
ในส่วนงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
ประจ ำเดือน กุมภำพันธ์ 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 0168/64   
ลว 28/01/64

24

จัดจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน ปฏิบัติงำนท่ัวไป
ในส่วนงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
ประจ ำเดือน กุมภำพันธ์ 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 0169/64   
ลว 28/01/64

25

จัดจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน ปฏิบัติงำนส่วน
งำน ขับรถยนต์ส่วนกลำง ประจ ำเดือน 
กุมภำพันธ์ 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 0170/64   
ลว 28/01/64

26

จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ ำหมู่บ้ำนเดือน 
กุมภำพันธ์ 2564 จ ำนวน 28 วันๆละ  7 
ฉบับ (ส ำนักปลัด)

1,960.00       1,960.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนอนงค์ศิลป์                    
โดยนำงเฟ่ืองฟ้ำ อินทรประสงค์  
เสนอรำคำ 1,960.- บำท

ร้ำนอนงค์ศิลป์                       
 โดยนำงเฟ่ืองฟ้ำ อินทรประสงค์ 
รำคำ 1,960.- บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 0171/64   
ลว 28/01/64

27

จัดซ้ือน้ ำด่ืมบรรจุถัง ขนำด 20 ลิตร จ ำนวน 
9 ถัง ประจ ำเดือน กุมภำพันธ์ 2564       
(ส ำนักปลัด)

270.00         270.00         เฉพำะเจำะจง หจก.น้ ำด่ืมธำรทอง              
โดย นำยวิรัช งำมเลิศ           
เสนอรำคำ 270 บำท

หจก.น้ ำด่ืมธำรทอง                 
โดย นำยวิรัช งำมเลิศ             
รำคำ 270 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 0172/64   
ลว 28/01/64

28

จัดจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน ปฏิบัติงำน
จัดเก็บภำษีอำกร ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ 
(ภำยนอกสถำนท่ี)  ประจ ำเดือน กุมภำพันธ์
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 0173/64   
ลว 28/01/64



29

จัดจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน ปฏิบัติงำนท่ัวไป
ในส่วนงำนของพัสดุและทรัพย์สิน 
ประจ ำเดือน กุมภำพันธ์ 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 0174/64   
ลว 28/01/64

30

จัดจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน ปฏิบัติงำนส่วน
งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ ประจ ำเดือน 
กุมภำพันธ์ 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 0175/64   
ลว 28/01/64

31

จัดจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน ปฏิบัติงำนด้ำน
ธุรกำร ประจ ำเดือน กุมภำพันธ์ 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 0176/64   
ลว 28/01/64

32

จัดจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน ปฏิบัติงำนผู้ดูแล
เด็กในส่วนรำชกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.
ไผ่จ ำศีล ประจ ำเดือน กุมภำพันธ์  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 0178/64   
ลว 28/01/64

33

จัดจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน ปฏิบัติงำนผู้ดูแล
เด็กในส่วนรำชกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.
ไผ่จ ำศีล ประจ ำเดือน กุมภำพันธ์ 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 0179/64   
ลว 28/01/64

34

จัดจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน ปฏิบัติงำน
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็กในส่วนรำชกำรศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก อบต.ไผ่จ ำศีล ประจ ำเดือน 
กุมภำพันธ์ 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 0180/64   
ลว 28/01/64

35

จัดจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน ปฏิบัติงำนส่วน
งำนธุรกำร  ประจ ำเดือน กุมภำพันธ์ 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 0181/64   
ลว 28/01/64



36

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

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

นำงสำวพรทิพย์ พันธรักษำ        
 รำคำ 7000 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR 0182/64   
ลว 28/01/64

37
จัดจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน ปฏิบัติงำนส่วน
งำนธุรกำร  ประจ ำเดือน กุมภำพันธ์ 2564   
(กองสำธำรณสุขฯ)

7,000.00       7,000.00       เฉพำะเจำะจง นำงสำวตรีรักษ์ พ่อค้ำ        
เสนอรำคำ 7,000 บำท

นำงสำวตรีรักษ์ พ่อค้ำ         
รำคำ 7,000 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

จ CNTR 0183/64   
ลว 28/01/64

38

จัดจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน ปฏิบัติงำน
จัดเก็บขยะมูลฝอยประจ ำเดือน กุมภำพันธ์ 
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 0184/64   
ลว 28/01/64

39

จัดจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน ปฏิบัติงำน
จัดเก็บขยะมูลฝอยประจ ำเดือน กุมภำพันธ์ 
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 0185/64   
ลว 28/01/64

40

จัดจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน ปฏิบัติงำนดูแล
สวนสำธำรณะประจ ำเดือน กุมภำพันธ์  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 0186/64   
ลว 28/01/64

41

จัดจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน ปฏิบัติงำนท่ี
ต้องใช้แรงงำนท่ัวไป เช่น ดูแลรักษำสนำม
หญ้ำ ตัดต้นไม้ ประจ ำเดือน กุมภำพันธ์ 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 0187/64   
ลว 28/01/64

42

จัดจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน ปฏิบัติงำนท่ี
ต้องใช้แรงงำนท่ัวไป เช่น ดูแลรักษำสนำม
หญ้ำ ตัดต้นไม้ ประจ ำเดือน กุมภำพันธ์ 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 0188/64   
ลว 28/01/64



43

จัดจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน ปฏิบัติงำน ช่ำง
ไฟฟ้ำ ประจ ำเดือน กุมภำพันธ์ 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 0189/64   
ลว 28/01/64

44

จัดจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน ปฏิบัติงำนดูแล
สวนสำธำรณะประจ ำเดือน กุมภำพันธ์ 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 0190/64   
ลว 28/01/64

45

จัดซ้ือนมยูเอชที (รสจืด) ขนำด 200ccชนิด
กล่อง จ ำนวนเด็ก 34 คนคนละ 1กล่อง/วัน 
จ ำนวน 18 วันรวม 692 กล่องๆละ 7.82 
บำท (วัดขุมทอง) ประจ ำเดือน ก.พ.64 (กอง
กำรศึกษำฯ)

4,785.84       4,785.84       เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมไทยมิลล์ จ ำกัด 
เสนอรำคำ 4,785.84 บำท

สหกรณ์โคนมไทยมิลล์ จ ำกัด     
รำคำ 4,785.84 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

ซ 16/2564           
ลว28/01/2564

46

จัดซ้ือนมยูเอชที (รสจืด) ขนำด 200ccชนิด
กล่อง จ ำนวนเด็ก 30 คนคนละ 1กล่อง/วัน 
จ ำนวน 18 วันรวม 540 กล่องๆละ 7.82 
บำท (ศพด.) ประจ ำเดือน ก.พ.64 (กอง
กำรศึกษำฯ)

4,785.84       4,785.84       เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมไทยมิลล์ จ ำกัด 
เสนอรำคำ 4,785.84 บำท

สหกรณ์โคนมไทยมิลล์ จ ำกัด     
รำคำ 4,785.84 บำท

เป็นผู้มีอำชีพ
โดยตรง

ซ 17/2564           
ลว28/01/2564

รวม   299,988.28 299,988.28  


