
1

จัดจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ส านักงาน
รายการเก้าอ้ีท างานเลขครุภัรฑ์ 
401-58-0557,401-60-0564,401-60-0569,401-
60-0573 ดังน้ี เปล่ียนขาเก้าอ้ีส านักงานแบบ
เหล็กชุบโครเมียมพร้อมล้อค่าแรงตรวจเช็คและ
เปล่ียนอะไหล่จ านวน 4 ตัว (ส านักปลัด)

      4,400.00 4,400.00       เฉพาะเจาะจง ร้านโอเอเซลล์ แอนด์เซอร์วิส เสนอ
ราคา 4,400 บาท

ร้านโอเอเซลล์ แอนด์เซอร์วิส        
ราคา 4,400 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 367/64 
  ลว 01/06/64

2

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานผู้ช่วย
ช่างส ารวจ ประจ าเดือน มิถุนายน 2564      
(กองช่าง)

      7,000.00 7,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสิทธิศักด์ิ ศรีพิชัย              
เสนอราคา 7,000 บาท

นายสิทธิศักด์ิ ศรีพิชัย                
ราคา 7,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 368/64 
  ลว 01/06/64

3

จัดซ้ืออุปกรณ์เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา
ขนาดความจุ 1 เทราไบต์ (Extemal Harddisk) 
จ านวน 1 ตัว แป้นพิมพ์พร้อมเมาส์คอมพิวเตอร์
แบบ USB จ านวน 1 ชุด (ส านักปลัด)

      2,350.00 2,350.00       เฉพาะเจาะจง ร้านออโต้ ไอ ที                    
เสนอราคา 2,350 บาท

ร้านออโต้ ไอ ที                     
ราคา 2,350 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 369/64 
  ลว 02/06/64

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

วันท่ี 1-30  เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564

ส าดับ
  ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
        รายช่ือผู้เสนอราคา         

และ ราคาท่ีเสนอ
        ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

       ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง



เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

วันท่ี 1-30  เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564

ส าดับ
  ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
        รายช่ือผู้เสนอราคา         

และ ราคาท่ีเสนอ
        ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

       ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

4

ค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 
รายการดังน้ี เปล่ียนแบตตร่ีขนาด 12 โวล์เคร่ือง
ส ารองไฟฟ้าหมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0059 
จ านวน 1 ก้อนๆละ1,000 บาท เปล่ียนผ้าพิมพ์
เค่ืองพิมพ์ย่ีห้อแคนนอนหมายเลขครุภัณฑ์
416-60-0044 ดังน้ีเปล่ียนหัวพิมพ์หมึกด า จนวน
 1 ชุดๆละ1,500 บาทเปล่ียนหัวพิมพ์หมึกสี
จ านวน 1 ชุดๆละ1,700 บาท (ส านักปลัด)

      4,200.00 4,200.00       เฉพาะเจาะจง ร้านออโต้ ไอ ที                    
เสนอราคา 4,200 บาท

ร้านออโต้ ไอ ที                     
ราคา 4,200 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 370/64 
  ลว 02/06/64

5

ค่าซ่อมแซมครุภัรฑ์คอมพิวเตอร์เปล่ียนหัวพิมพ์
หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0049 จ านวน 1 ชุด 
(กองคลัง)

         950.00 950.00         เฉพาะเจาะจง ร้านออโต้ ไอ ที                   
เสนอราคา 950 บาท

ร้านออโต้ ไอ ที                      
ราคา 950 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 371/64 
  ลว 02/06/64

6

ซ้ืออุปกรณ์รวมสัญณาณท่ีมาจากอุปกรณ์รับส่ง 
(HUB Lan Digabit) ขนาด 8 ช่อง จ านวน 1 ตัว 
(กองคลัง)

         950.00 950.00         เฉพาะเจาะจง ร้านออโต้ ไอ ที                    
เสนอราคา 950 บาท

ร้านออโต้ ไอ ที                      
ราคา 950 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 372/64 
  ลว 02/06/64

7

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยวัสดุหินคลุก จ านวน 2
 ม.6 ต.ไผ่จ าศีล                                      
 -สายบ้านนางศิริพร ขจรศรี จ านวน 5 ลบม.    
 -สายบ้านนางย้ิม เกสร จ านวน  ลบ.ม. (กองช่าง)

      6,750.00 6,750.00       เฉพาะเจาะจง

หจก.มาลัยเจริญวัสดุก่อสร้าง    
เสนอราคา 6,750 บาท

หจก.มาลัยเจริญวัสดุก่อสร้าง        
 ราคา 6,750 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

34/2564         
ลว.10/6/2564



เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

วันท่ี 1-30  เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564

ส าดับ
  ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
        รายช่ือผู้เสนอราคา         

และ ราคาท่ีเสนอ
        ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

       ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

8
เปล่ียนแตเตอร่ีจ านวน 2 ลูก รถกระเช้าไฟฟ้า
ทะเบียน 81-1053 เลขครุภัณฑ์ 012-59-0001 
(กองช่าง)

      5,900.00 5,900.00       เฉพาะเจาะจง ศรีเจริญ แบตเตอร่ี                 
โดยนายสมหมาย ศรีเจริญ       
เสนอราคา 5,900 บาท

ศรีเจริญ แบตเตอร่ี                    
โดยนายสมหมาย ศรีเจริญ           
 ราคา 5,900 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

35/6/2564       
ลว.10/6/2564

9

จัดซ้ืออาหารเสริมนม ประเภทยูเอชทีช่วงเปิด
ภาคเรียนท่ี 1/2564ส าหรับเด็กนักเรียนระดับ
อนุบาลและประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวัดขุม
ทอง จ านวน 33 คนๆละ1 กล่อง/1วัน จ านวน 
31 วันท าการ (กองการศึกษาฯ)

      7,999.86 7,999.86       เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมไทยมิลค์จ ากัด    
เสนอราคา 7,999.86 บาท

สหกรณ์โคนมไทยมิลค์จ ากัด         
ราคา 7,999.86 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

36/6/2564       
ลว.11/6/2564

10

จัดซ้ืออาหารเสริมนม ประเภทยูเอชทีช่วงเปิด
ภาคเรียนท่ี 1/2564 (ระหว่างวันท่ี 17 พ.ค.-31 
มิ.ย.64) ส าหรับเด็กเล็กศพด.อบต.ไผ่จ าศีล 
จ านวน 30 คน คนๆละ 1 กล่อง/วันจ านวน 31 
วันท าการ (กองการศึกษาฯ)

      7,272.60 7,272.60       เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมไทยมิลค์จ ากัด    
เสนอราคา 7,272.60 บาท

สหกรณ์โคนมไทยมิลค์จ ากัด         
ราคา 7,272.60 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

37/6/2564       
ลว.11/6/2564

11

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานท่ัวไปใน
ส่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่าง
วันท่ี 21-30 มิ.ย.64 (ส านักปลัด)

      2,333.00 2,333.00       เฉพาะเจาะจง นายสุนทร บางวัน                
เสนอราคา 2,333 บาท

นายสุนทร บางวัน                    
ราคา 2,333 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 380/64 
  ลว 18/06/64

12
ซ้ือเสาปูนขนาด สูง 6 เมตร จ านวน 3 ตัน    
(กองช่าง)

      4,500.00 4,500.00       เฉพาะเจาะจง นายสมปอง เร่ือนแป้น            
เสนอราคา 4,500 บาท

นายสมปอง เร่ือนแป้น               
ราคา 4,500 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 381/64 
  ลว 21/06/64



เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

วันท่ี 1-30  เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564

ส าดับ
  ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
        รายช่ือผู้เสนอราคา         

และ ราคาท่ีเสนอ
        ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

       ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

13
จัดซ้ือวัสดุการเกษตรประเภทสารก าจัดวัชพืช
จ านวน 4 รายการ (กองช่าง)

      3,400.00 3,400.00       เฉพาะเจาะจง หจก.วิชุดา การเกษตร             
เสนอราคา 3,400 บาท

หจก.วิชุดา การเกษตร                
ราคา 3,400 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 382/64 
  ลว 21/06/64

14

จ้างเหมาจัดพิมพ์รูปแบบพร้อมค ากล่าวถวาย
พระพรชัยมงคลเน่ืองในวันเฉลิมพระชนพรรษา 
รัชกาลท่ี 10 ในหน้าหนังสือพิมพ์ท้องถ่ินขนาด 1 
ใน 6 หน้าขาวด า (ส านักปลัด)

      1,000.00 1,000.00       เฉพาะเจาะจง หนังสือพิมพ์อ่างทองโพสต์        
โดยนายทรงวุธ กล่ินสุคนธ์            
 เสนอราคา 1,000 บาท

หนังสือพิมพ์อ่างทองโพสต์           
โดยนายทรงวุธ กล่ินสุคนธ์           
 ราคา 1,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 383/64 
  ลว 22/06/64

15

จ้างเหมาจัดพิมพ์รูปแบบพร้อมค ากล่าวถวาย
พระพรชัยมงคลเน่ืองในวันเฉลิมพระชนพรรษา 
รัชกาลท่ี 10 ในหน้าหนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน ขนาด 
10x8 ซม. จ านวน 1 คอลัมภ์ (ส านักปลัด)

      1,000.00 1,000.00       เฉพาะเจาะจง หนังสือพิมพ์เอกราชนิวส์           
โดยนายสาทร คชวงษ์            
เสนอราคา 1,000 บาท

หนังสือพิมพ์เอกราชนิวส์             
โดยนายสาทร คชวงษ์                 
ราคา 1,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 384/64 
  ลว 22/06/64

16
ซ้ือไม้กวาดแข็งจ านวน 20 อัน (กองช่าง)       1,000.00 1,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านแสงศรี                          

เสนอราคา 1,000 บาท
ร้านแสงศรี                              
ราคา 1,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 385/64 
  ลว 22/06/64

17
จัดซ้ือเส้ือก๊ักสะท้อนแสง จ านวน 4 ตัว 
(สาธารณสุข)

      1,500.00 1,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ดี.เพาเวอร์ไลท์ต้ิง จ ากัด
เสนอราค 1,500 บาท

บริษัท พี.ดี.เพาเวอร์ไลท์ต้ิง จ ากัด 
ราคา 1,500 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 386/64 
  ลว 22/06/64

18
จัดซ้ือไฟกระพริบสีเหลือง ขนาด 12-25 w
จ านวน 1 ดวง (ส านักปลัด)

      1,050.00 1,050.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ดี.เพาเวอร์ไลท์ต้ิง จ ากัด
เสนอราค 1,050 บาท

บริษัท พี.ดี.เพาเวอร์ไลท์ต้ิง จ ากัด 
ราคา 1,050 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 387/64 
  ลว 22/06/64



เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

วันท่ี 1-30  เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564

ส าดับ
  ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
        รายช่ือผู้เสนอราคา         

และ ราคาท่ีเสนอ
        ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

       ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

19

ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศย่ีห้อ MIKI
 หมายเลขครุภัณฑ์ 420-54-0008 เปล่ียน
คอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศขนาด 25,000 
BTU จ านวน 1 งานค่าแรงตรวจเช็คและเปล่ียน
อะไหล่จ านวน 1 งาน (ส านักปลัด)

      5,500.00 5,500.00       เฉพาะเจาะจง นายสุภชัย สีนันทา                 
เสนอราคา 5,500 บาท

นายสุภชัย สันันทา                 
ราคา 5,500 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

8/2564          
ลว.25/6/2564

20
จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานส่วนงาน
บันทึกข้อมูล ประจ าเดือน กรกฎาคม 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 389/64 
  ลว 28/06/64

21

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานส่วนงาน
ธุรการ  ประจ าเดือน  กรกฎาคม 2564    
(ส านักปลัด)

7,000.00      7,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวคชาภรณ์ แจ่มอ าพร     
เสนอราคา 7,000 บาท

นางสาวคชาภรณ์ แจ่มอ าพร         
ราคา 7,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 390/64 
  ลว 28/06/64

22

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานท าความ
สะอาดสถานท่ีอาคารส านักงาน ประจ าเดือน  
กรกฎาคม  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 391/64 
  ลว 28/06/64

23

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานท าความ
สะอาดสถานท่ีอาคารส านักงาน ประจ าเดือน  
กรกฎาคม 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 392/64 
  ลว 28/06/64



เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

วันท่ี 1-30  เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564

ส าดับ
  ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
        รายช่ือผู้เสนอราคา         

และ ราคาท่ีเสนอ
        ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

       ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

24

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานด้าน
ธุรการป้องกันฯ ประจ าเดือน  กรกฎาคม 2564  
(ส านักปลัด)

7,000.00      7,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐนันท์ พันธ์ุดี          
เสนอราคา7,000 บาท

นางสาวณัฐนันท์ พันธ์ุดี               
ราคา 7,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 393/64 
  ลว 28/06/64

25

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานท่ัวไปใน
ส่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ประจ าเดือน  กรกฎาคม 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 394/64 
  ลว 28/06/64

26

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานท่ัวไปใน
ส่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ประจ าเดือน  กรกฎาคม 2564 (ส านักปลัด)

      7,000.00 7,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสุนทร บางวัน                
เสนอราคา 2,333 บาท

นายสุนทร บางวัน                    
ราคา 2,333 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 395/64 
  ลว 28/06/64

27

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานท่ัวไปใน
ส่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ประจ าเดือน กรกฎาคม 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 396/64 
  ลว 28/06/64

28

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานท่ัวไปใน
ส่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ประจ าเดือน กรกฎาคม 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 397/64 
  ลว 28/06/64

29

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานส่วนงาน
 ขับรถยนต์ส่วนกลาง ประจ าเดือน กรกฎาคม 
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 398/64 
  ลว 28/06/64



เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

วันท่ี 1-30  เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564

ส าดับ
  ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
        รายช่ือผู้เสนอราคา         

และ ราคาท่ีเสนอ
        ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

       ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

30

จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้านเดือน 
กรกฎาคม 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 2,170บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 399/64 
  ลว 28/06/64

31

จัดซ้ือน้ าด่ืมบรรจุถัง ขนาด 20 ลิตร จ านวน 36 
ถัง ประจ าเดือน กรกฎาคม 2564  (ส านักปลัด)

1,080.00      1,080.00       เฉพาะเจาะจง หจก.น้ าด่ืมธารทอง                   
โดย นายวิรัช งามเลิศ             
เสนอราคา 1,080 บาท

หจก.น้ าด่ืมธารทอง                    
  โดย นายวิรัช งามเลิศ               
 ราคา 1,080 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 400/64 
  ลว 28/06/64

32

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานจัดเก็บ
ภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ (ภายนอกสถานท่ี)
  ประจ าเดือน กรกฎาคม 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 401/64 
  ลว 28/06/64

33

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานส่วนงาน
พัสดุและทรัพย์สิน ประจ าเดือน กรกฎาคม 2564
 (กองคลัง)

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

นางสาวณัชชา จันทร์ส่อง             
ราคา 6,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 402/64 
  ลว 28/06/64

34

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานส่วนงาน
พัฒนาและจัดเก็บรายได้ ประจ าเดือน กรกฎาคม
 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 403/64 
  ลว 28/06/64

35
จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานด้าน
ธุรการ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2564    (กอง
คลัง)

7,000.00      7,000.00       เฉพาะเจาะจง
นางสาววิสุดา อ่อนโส            
เสนอราคา 7,000 บาท

นางสาววิสุดา อ่อนโส                 
ราคา 7,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 404/64 
  ลว 28/06/64



เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

วันท่ี 1-30  เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564

ส าดับ
  ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
        รายช่ือผู้เสนอราคา         

และ ราคาท่ีเสนอ
        ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

       ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

36

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานผู้ดูแล
เด็กในส่วนราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่
จ าศีล ประจ าเดือน กรกฎาคม  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 405/64 
  ลว 28/06/64

37

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานผู้ดูแล
เด็กในส่วนราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่
จ าศีล ประจ าเดือน กรกฎาคม 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 406/64 
  ลว 28/06/64

38

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานผู้ช่วย
ผู้ดูแลเด็กเล็กในส่วนราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ไผ่จ าศีล ประจ าเดือน กรกฎาคม 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 407/64 
  ลว 28/06/64

39

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานธุรการ
ในส่วนราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่จ าศีล
 ประจ าเดือน กรกฎาคม 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 408/64 
  ลว 28/06/64

40

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานแม่บ้าน
ในส่วนราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ไผ่จ าศีล
ประจ าเดือนกรกฎาคม 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 409/64 
  ลว 28/06/64



เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

วันท่ี 1-30  เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564

ส าดับ
  ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
        รายช่ือผู้เสนอราคา         

และ ราคาท่ีเสนอ
        ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

       ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

41

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานธุรการ
ประจ าเดือน กรกฎาคม 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 410/64 
  ลว 28/06/64

42

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยประจ าเดือน กรกฎาคม 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 411/64 
  ลว 28/06/64

43

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยประจ าเดือน กรกฎาคม 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 412/64 
  ลว 28/06/64

44

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานดูแล
สวนสาธารณะประจ าเดือน กรกฎาคม  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 413/64 
  ลว 28/06/64

45

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้
แรงงานท่ัวไป เช่น ดูแลรักษาสนามหญ้า ตัด
ต้นไม้ ประจ าเดือน กรกฎาคม 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 414/64 
  ลว 28/06/64

46

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้
แรงงานท่ัวไป เช่น ดูแลรักษาสนามหญ้า ตัด
ต้นไม้ 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 415/64 
  ลว 28/06/64



เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

วันท่ี 1-30  เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564

ส าดับ
  ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
        รายช่ือผู้เสนอราคา         

และ ราคาท่ีเสนอ
        ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

       ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

47
จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน ช่าง
ไฟฟ้า ประจ าเดือน กรกฎาคม 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 416/64 
  ลว 28/06/64

48

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานดูแล
สวนสาธารณะประจ าเดือน กรกฎาคม 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 417/64 
  ลว 28/06/64

49

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานผู้ช่วย
ช่างส ารวจ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2564      
(กองช่าง)

7,000.00      7,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสิทธิศักด์ิ ศรีพิชัย              
เสนอราคา 7,000 บาท

นายสิทธิศักด์ิ ศรีพิชัย                
ราคา 7,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 418/64 
  ลว 28/06/64

50

เช่าใช้บริการโดเมนเนมและเว็บโฮสต้ิง 
www.paijamsin.go.th ประจ าปีงบประมาณ 
2564 เร่ิม 15 มิ.ย.64ส้ินสุด 15 มิ.ย.65     
(ส านักปลัด)

      5,300.00 5,300.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทย์ คอมพิวเตอร์ จ ากัด 
เสนอราคา 5,300 บาท

บริษัท วิทย์ คอมพิวเตอร์ จ ากัด  
ราคา 5,300 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

9/2564           
ลว.29/6/2564

51

อาหารเสริมนมประเภทยูเอชทีช่วงเปิดภาคเรียน
ท่ี1/2564 ( ประจ าเดือน กรกฎาคม 2564) 
ส าหรับเด็กเล็กศพด.ไผ่จ าศีล จ านวน 31 คนๆละ
 1 กล่อง/วัน จ านวน 20 วันท าการ จ านวน 620
 กล่อง (กองการศึกษาฯ)

      4,848.40 4,848.40       เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจ ากัด
เสนอราคา 4,848.40 บาท

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจ ากัด
ราคา 4,848.40 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ38/2564      
ลว.30/6/2564



เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

วันท่ี 1-30  เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564

ส าดับ
  ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
        รายช่ือผู้เสนอราคา         

และ ราคาท่ีเสนอ
        ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

       ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

52

นมยูเอชที(รสจืด ขนาด20cc ชนิดกล่อง จ านวน 
33คนๆละ 1 กล่ิง/วัน จ านวน 33 คน จ านวน 20
 วันท าการ รวม 660 กล่องๆละ 7.82 บาท     
(รร.วัดขุมทอง) (กองการศึกษาฯ)

      5,161.20 5,161.20       เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจ ากัด
เสนอราคา 5,161.20 บาท

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจ ากัด
ราคา 1,561.20 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ39/2564       
ลว.30/6/2564

รวม 293,615.06  293,615.06  


