
1

จ้างเหมาบุคคลรายนอกด าเนินการส ารวจ
สุนัขและแมวในเขตอบต.ไผ่จ าศีล อัตราตัว
ละ 3 บาท (สาธารณสุขฯ)

         3,900.00 3,900.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวรรณ พิลาป            
เสนอราคา 3,900 บาท

นางสาวทิพวรรณ พิลาป              
ราคา 3,900 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 242/64  
 ลว 15/03/64

2

จ้างเหมาท าป้ายไวนิลพร้อมติดต้ัง
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเรียนเด็กเล็ก
เข้าเรียนศพด.ไผ่จ าศีล (กองการศึกษาฯ)

         1,780.00 1,780.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน ล้านปัก ล้านปร้ิน             
โดยนายอรรถพล ชุ่มอารมณ์      
เสนอ ราคา ,780 บาท

ร้าน ล้านปัก ล้านปร้ิน                
โดยนายอรรถพล ชุ่มอารมณ์        
ราคา 1,780 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 243/64  
 ลว 19/03/64

3

จัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อม
เวชภัณฑ์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราช
ปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารีกรมพระศรีสวาควัฒน์ขัตติราชนารี 
(กองสาธารณสุขฯ)

       36,000.00 36,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.มาร์เก็ตต้ิง              
โดยน.ส.ศิริยาพร แก้วกล         
เสนอราคา 36,000 บาท

ร้านเอ็ม.พี.มาร์เก็ตต้ิง                
โดยน.ส.ศิริยาพร แก้วกล             
ราคา 36,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ 23/2564        
ลว 23/03/2564

4

จัดซ้ืออาหารเสริมนมประเภทยูเอชทีช่วงปิด
ภาคเรียนท่ี 2/2563 ส าหรับเด็กนักเรียน
ระดับอนุบาลและประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนวัดขุมทอง (กองการศึกษาฯ)

       12,230.48 12,230.48      เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมไทยมิลด์ จ ากัด  
เสนอราคา 12,230.48 บาท

สหกรณ์โคนมไทยมิลด์ จ ากัด         
ราคา 12,230.48 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ 24/2564        
ลว 29/03/2564

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

วันท่ี 1-31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564

ส าดับ
  ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

        รายช่ือผู้เสนอราคา         
และ ราคาท่ีเสนอ

   ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา   ท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง



เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

วันท่ี 1-31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564

ส าดับ
  ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

        รายช่ือผู้เสนอราคา         
และ ราคาท่ีเสนอ

   ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา   ท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

5

จัดซ้ืออาหารเสริมนมประเภทยูเอชทีช่วงปิด
ภาคเรียนท่ี 2/2563 ส าหรับเด็กเล็กศพด.  
ไผ่จ าศีล (กองการศึกษาฯ)

       10,791.60 10,791.60      เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมไทยมิลด์ จ ากัด  
เสนอราคา 10,791.60 บาท

สหกรณ์โคนมไทยมิลด์ จ ากัด         
ราคา 1,0791.60 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ 25/2564        
ลว 29/03/2564

6

จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวจ านวน 16 
รายการ ของศพด.ไผ่จ าศีล (กองการศึกษาฯ)

         5,770.00 5,770.00        เฉพาะเจาะจง ร้านแสงศรี                          
โดยนางสาวนวรัตน์ พรมทอง   
เสนอราคา 5,770 บาท

ร้านแสงศรี                                
โดย นางสาวนวรัตน์ พรมทอง       
ราคา 5,770 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ 26/2564        
ลว 30/03/2564

7

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานส่วน
งานบันทึกข้อมูล ประจ าเดือน เมษายน 
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 244/64  
 ลว 30/03/64

8

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานส่วน
งานธุรการ  ประจ าเดือน เมษายน 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 245/64  
 ลว 30/03/64

9

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานท า
ความสะอาดสถานท่ีอาคารส านักงาน 
ประจ าเดือน เมษายน  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 246/64  
 ลว 30/03/64



เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

วันท่ี 1-31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564

ส าดับ
  ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

        รายช่ือผู้เสนอราคา         
และ ราคาท่ีเสนอ

   ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา   ท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

10

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานท า
ความสะอาดสถานท่ีอาคารส านักงาน 
ประจ าเดือน เมษายน 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 247/64  
 ลว 30/03/64

11

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ท่ัวไปในส่วนงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ประจ าเดือน เมษายน 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 248/64  
 ลว 30/03/64

12

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ท่ัวไปในส่วนงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ประจ าเดือน เมษายน 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 249/64  
 ลว 30/03/64

13

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ท่ัวไปในส่วนงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ประจ าเดือน เมษายน 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 250/64  
 ลว 30/03/64

14

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ท่ัวไปในส่วนงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ประจ าเดือน เมษายน 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 251/64  
 ลว 30/03/64



เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

วันท่ี 1-31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564

ส าดับ
  ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

        รายช่ือผู้เสนอราคา         
และ ราคาท่ีเสนอ

   ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา   ท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

15

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานส่วน
งาน ขับรถยนต์ส่วนกลาง ประจ าเดือน 
เมษายน 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 252/64  
 ลว 30/03/64

16

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

2,100.00         2,100.00        เฉพาะเจาะจง ร้านอนงค์ศิลป์                     
โดยนางเฟ่ืองฟ้า อินทรประสงค์    
เสนอราคา 2,100 บาท

ร้านอนงค์ศิลป์                           
โดยนางเฟ่ืองฟ้า อินทรประสงค์     
ราคา 2,100 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 253/64  
 ลว 30/03/64

17

จัดซ้ือน้ าด่ืมบรรจุถัง ขนาด 20 ลิตร จ านวน
 9 ถัง ประจ าเดือน เมษายน 2564       
(ส านักปลัด)

270.00            270.00          เฉพาะเจาะจง หจก.น้ าด่ืมธารทอง                  
โดย นายวิรัช งามเลิศ           
เสนอราคา 270 บาท

หจก.น้ าด่ืมธารทอง                      
โดย นายวิรัช งามเลิศ                
ราคา 270 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 254/64  
 ลว 30/03/64

18

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
จัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
(ภายนอกสถานท่ี)  ประจ าเดือน เมษายน
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 255/64  
 ลว 30/03/64

19

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ท่ัวไปในส่วนงานของพัสดุและทรัพย์สิน 
ประจ าเดือน เมษายน 2564 (กองคลัง)

9,000.00         9,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาววารุณี ผ่องโอสถ        
เสนอราคา 9,000 บาท

นางสาววารุณี ผ่องโอสถ               
ราคา 9,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 256/64  
 ลว 30/03/64



เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

วันท่ี 1-31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564

ส าดับ
  ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

        รายช่ือผู้เสนอราคา         
และ ราคาท่ีเสนอ

   ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา   ท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

20

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานส่วน
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ประจ าเดือน 
เมษายน 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 257/64  
 ลว 30/03/64

21

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานด้าน
ธุรการ ประจ าเดือน เมษายน 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 258/64  
 ลว 30/03/64

22

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ผู้ดูแลเด็กในส่วนราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 อบต.ไผ่จ าศีล ประจ าเดือน เมษายน  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 259/64  
 ลว 30/03/64

23

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ผู้ดูแลเด็กในส่วนราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 อบต.ไผ่จ าศีล ประจ าเดือน เมษายน 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 260/64  
 ลว 30/03/64

24

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็กในส่วนราชการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่จ าศีล ประจ าเดือน 
เมษายน 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 261/64  
 ลว 30/03/64



เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

วันท่ี 1-31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564

ส าดับ
  ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

        รายช่ือผู้เสนอราคา         
และ ราคาท่ีเสนอ

   ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา   ท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

25

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
แม่บ้านในส่วนราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ไผ่จ าศีลประจ าเดือน เมษายน 2564  
(กองการศึกษาฯ)

7,000.00         7,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวพรทิพย์ พันธรักษา     
เสนอราคา 7000 บาท

นางสาวพรทิพย์ พันธรักษา         
ราคา 7000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 262/64  
 ลว 30/03/64

26

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
จัดเก็บขยะมูลฝอยประจ าเดือน เมษายน 
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 263/64  
 ลว 30/03/64

27

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
จัดเก็บขยะมูลฝอยประจ าเดือน เมษายน 
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 264/64  
 ลว 30/03/64

28

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ดูแลสวนสาธารณะประจ าเดือน เมษายน  
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 265/64  
 ลว 30/03/64

29

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานท่ี
ต้องใช้แรงงานท่ัวไป เช่น ดูแลรักษาสนาม
หญ้า ตัดต้นไม้ ประจ าเดือน เมษายน 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 266/64  
 ลว 30/03/64



เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

วันท่ี 1-31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564

ส าดับ
  ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

        รายช่ือผู้เสนอราคา         
และ ราคาท่ีเสนอ

   ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา   ท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

30

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานท่ี
ต้องใช้แรงงานท่ัวไป เช่น ดูแลรักษาสนาม
หญ้า ตัดต้นไม้ ประจ าเดือน เมษายน 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 267/64  
 ลว 30/03/64

31

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน ช่าง
ไฟฟ้า ประจ าเดือน เมษายน 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 268/64  
 ลว 30/03/64

32

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ดูแลสวนสาธารณะประจ าเดือน เมษายน 
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 269/64  
 ลว 30/03/64

33

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานส่วน
งานธุรการ  ประจ าเดือน เมษายน 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 274/64  
 ลว 31/03/64

รวม      258,842.08 258,842.08   


