
1  จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน 

รำยกำร ถังน้ ำ แบบไฟเบอร์

กลำส ขนำด 1.500 ลิตร 

(ส ำนักปลัด)

7,000.00                7,000.00            เฉพาะเจาะจง ร้านกัญญ์วัชรี เซอร์วิส)    
เสนอราคา 7,000.00 บาท

ร้านกัญญ์วัชรี เซอร์วิส)        
 ราคา 7,000.00 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

   ซ 23/65          
ลว.2/3/2565

2  จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 
ประเภทยูเอสทีประจ าภาคเรียน
 2/2564(28 มี.ค.-15 พ.ค.65) 
ส าหรับ เด็กอนุบาล-
ประถมศึกษาปีท่ี 6             
รร.วัดขุมทอง (กองการศึกษาฯ)

12,644.94              12,644.94          เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนม ไทยมิล จ ากัด
เสนอราคา 12,644.94 บาท

สหกรณ์โคนม ไทยมิล จ ากัด
ราคา 12,644.94 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

   ซ 24/65          
ลว.4/3/2565

3  จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 
ประเภทยูเอสทีประจ าภาคเรียน
 2/2564 (28 มี.ค.-15 พ.ค.65) 
ส าหรับ ศพด.อบตไผ่จ าศีล (กอง
การศึกษาฯ)

11,495.40              11,495.40          เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนม ไทยมิล จ ากัด
เสนอราคา 11495.40 บาท

สหกรณ์โคนม ไทยมิล จ ากัด
ราคา 11495.40 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

   ซ 25/65          
ลว.4/3/2565

4  จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน
 1 รายการ (กองคลัง)

450.00                  450.00               เฉพาะเจาะจง ร้านกัญญ์วัชรี เซอร์วิส)    
เสนอราคา 450

ร้านกัญญ์วัชรี เซอร์วิส)   ราคา
 450

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 286/65    
ลว.7/3/2565

5 ท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ การ
เปิดรับสมัครเรียน เด็กเล็กเข้า
เรียนใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ า
ศีล ประจ าปีการศึกษา 2565 
(ส านักปลัด)

870.00                  870.00               เฉพาะเจาะจง ร้านแสงเดือน                 
เสนอราคา 870 บาท

ร้านแสงเดือน                 
ราคา 870 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 287/65      
   ลว.7/3/2565

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

วันท่ี    1 -31   เดือน  มีนาคม  พ.ศ.2565

ส าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
        รายช่ือผู้เสนอราคา      

   และ ราคาท่ีเสนอ
 ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

  ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง



6 จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน 
ปฏิบัติงานท่ัวไปในส่วนงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจ าเดือน มีนาคม 65 (ส านัก
ปลัด)

6,048.00                6,048.00            เฉพาะเจาะจง นายวัลลภ ปานพิพัฒน์    
เสนอราคา 6,048 บาท

นายวัลลภ ปานพิพัฒน์     
ราคา 6,048 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 288/65      
   ลว.7/3/2565

7 จัดจ้างเหมาจัดตกแต่งร้ิวขบวน
งานร าลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษ
ไชยชาญ ประจ าปี 2565   (กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

              70,000.00 70,000.00          เฉพาะเจาะจง นายไพศาล เอ่ียมอร่ามเสนอ
ราคา 70,000 บาท

นายไพศาล เอ่ียมอร่าม ราคา 
70,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ 6/65              
ลว.21/3/2565

8 จัดจ้างเหมาท าป้ายไม้องค์การ
บริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีล ขนาด
 กว้าง 0.36 ม. ยาว 1.00 เมตร
 พร้อมตัวอักษรพลาสวูดท าสี
ด้ามจับ สูง 1.30 เมตร (กองช่าง)

                2,200.00 2,200.00            เฉพาะเจาะจง ร้านที แอนด์ ที อาร์ต    เสนอ
ราคา 2,200 บาท

ร้านที แอนด์ ที อาร์ต     
ราคา 2,200 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 291/65   
ลว.22/3/2565

9  จัดซ้ือตามโครงการจัดซ้ือถัง
ขยะส าหรับมูลฝอยท่ัวไปและ
มูลฝอยติดเช้ือ (กองสาธารณสุข
 และส่ิงแวดล้อม)

37,500.00              37,500.00          เฉพาะเจาะจง นายบุญรอด ทองค าชู       
เสนอราคา 37,500 บาท

นายบุญรอด ทองค าชู         
ราคา 37,500 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ 26/65             
ลว.24/3/2565

10  จ้างเหมาบริการงานพัสดุและ
ทรัพย์สิน ประจ าเดือน เมษายน
 65 (กองคลัง)

                8,000.00 8,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญชลี นิยมศิลป์ชัย  
เสนอราคา 8,000 บาท

นางสาวอัญชลี นิยมศิลป์ชัย 
ราคา 8,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 293/2/65
ลว.25/3/2565

11  จัดจ้าเหมาบริการรายเดือน 
ปฏฺบัติงานด้านพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้ ประจ าเดือน 
เมษายน 65 (กองคลัง)

                9,000.00 9,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชดาภรณ์ แสงภู่  
เสนอราคา 9,000 บาท

นางสาวรัชดาภรณ์ แสงภู่ 
ราคา 9,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 294/2/65
ลว.25/3/2565



12  จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน 
ปฏิบัติงานด้านธุรการ 
ประจ าเดือนเมษายน 65   (กอง
คลัง)

                9,000.00 9,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาววิสุดา อ่อนโส  เสนอ
ราคา 9,000 บาท

นางสาววิสุดา อ่อนโส    ราคา
 9,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 295/2/65
ลว.25/3/2565

13  จ้างเหมาบริการงานก าจัดส่ิง
ปฏิกูลและดูแลสวนสาธารณะ 
ประจ าเดือน เมษายน 65      
(กองสาธารณสุขฯ)

                8,000.00 8,000.00            เฉพาะเจาะจง นายทองสุข มาลัยนาค เสนอ
ราคา 8,000 บาท

นายทองสุข มาลัยนาค ราคา 
8,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 296/2/65
ลว.25/3/2565

14  จ้างเหมาบริการงานก าจัดส่ิง
ปฏิกูลและดูแลสวนสาธารณะ 
ประจ าเดือน เมษายน 65     
(กองสาธารณสุขฯ)

                8,000.00 8,000.00            เฉพาะเจาะจง นายประดิษ นนท์ศิริ      เสนอ
ราคา 8,000 บาท

นายประดิษ นนท์ศิริ      ราคา
 8,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 297/2/65
ลว.25/3/2565

15  จ้างเหมาบริการงานก าจัดส่ิง
ปฏิกูลและดูแลสวนสาธารณะ 
ประจ าเดือน เมษายน 65     
(กองสาธารณสุขฯ)

                8,000.00 8,000.00            เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ พึงภิญโญ      เสนอ
ราคา 8,000 บาท

นายสุชาติ พึงภิญโญ      ราคา
 8,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 298/2/65
ลว.25/3/2565

16  จ้างเหมาบริการขับรถขยะ 
ประจ าเดือน เมษายน 65 
(สาธารณสุขฯ)

                9,000.00 9,000.00            เฉพาะเจาะจง นายมานะ นาคเกษม     เสนอ
ราคา 9,000 บาท

นายมานะ นาคเกษม      
ราคา 9,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 299/2/65
ลว.25/3/2565

17  จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน  
ปฎิบัติงานธุรการประจ าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่จ าศีล 
ประจ าเดือน เมษายน 65       
(กองการศึกษาฯ)

                9,000.00 9,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวปัทมา คงคา      เสนอ
ราคา 9,000 บาท

นางสาวปัทมา คงคา      ราคา
 9,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 300/2/65
ลว.25/3/2565

18  จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน  
ปฎิบัติงานธุรการประจ ากอง
ศึกษาประจ าเดือน เมษายน 65 
(กองการศึกษาฯ)

                8,000.00 8,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวพรทิพย์ พันธรักษา   
เสนอราคา 8,000 บาท

นางสาวพรทิพย์ พันธรักษา    
ราคา 8,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 301/2/65
ลว.25/3/2565



19  จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน  
ปฎิบัติงานผู้ดูแลเด็กในส่วน
ราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ไผ่จ าศีล ประจ าเดือน 
เมษายน 65 (กองการศึกษาฯ)

                9,000.00 9,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวอังคณา จีระประภา  
เสนอราคา 9,000 บาท

นางสาวอังคณา จีระประภา 
ราคา 9,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 302/2/65
ลว.25/3/2565

20  จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน 
ปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็กในส่วน
ราชการศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.ไผ่
จ าศีล ประจ าเดือน เมษายน 65 
  (กองการศึกษาฯ)

                9,000.00 9,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวบุษราภรณ์ จันทร์ศรี  
เสนอราคา 9,000 บาท

นางสาวบุษราภรณ์ จันทร์ศรี 
ราคา 9,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 303/2/65
ลว.25/3/2565

21  จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน 
ปฏิบัติงานส่วนงานบันทึกข้อมูล
 ประจ าเดือน เมษายน 65   
(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 304/2/65
ลว.25/3/2565

22  จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน 
ปฏิบัติงานส่วน ขับรถยนต์
ส่วนกลาง ประจ าเดือน เมษายน
 65 (ส านักปลัด)

                8,000.00 8,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวฐาปาณีย์ ป่ินเพ๋ชร     
  เสนอราคา 8,000 บาท

นางสาวฐาปาณีย์ ป่ินเพ๋ชร     
  ราคา 8,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 305/2/65
ลว.25/3/2565

23  จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน 
ปฏิบัติงานแม่บ้านท าความ
สะอาดสถานท่ีอาคารส านักงาน
 ประจ าเดือน เมษายน 65   
(ส านักปลัด)

                8,000.00 8,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวย้ิม เกสร          เสนอ
ราคา 8,000 บาท

นางสาวย้ิม เกสร             
ราคา 8,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 306/2/65
ลว.25/3/2565

24  จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน 
ปฏิบัติงานแม่บ้านท าความ
สะอาดสถานท่ีอาคารส านักงาน
 ประจ าเดือน เมษายน 65 
(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 307/2/65
ลว.25/3/2565



25  จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน 
ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ 
ประจ าเดือน เมษายน 65   
(ส านักปลัด)

9,000.00                9,000.00            เฉพาะเจาะจง นายปุณณวิชญ์ พุทธเครือ
เสนอราคา 9,000 บาท

นายปุณณวิชญ์ พุทธเครือ   
ราคา 9,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 308/2/65
ลว.25/3/2565

26 จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน 
ปฏิบัติงานส่วนงานบริการท่ัวไป
 ประจ าเดือน เมษายน 65 
(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 309/2/65
ลว.25/3/2565

27  จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน 
ปฏิบัติงานท่ัวไปในส่วนงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ประจ าเดือน เมษายน 65    
(ส านักปลัด)

                8,000.00 8,000.00            เฉพาะเจาะจง นายธีรศักด์ิ สุขคล้าย     เสนอ
ราคา 8,000 บาท

นายธีรศักด์ิ สุขคล้าย         
ราคา 8,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 310/2/65
ลว.25/3/2565

28  จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน 
ปฏิบัติงานท่ัวไปในส่วนงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ประจ าเดือน เมษายน 65 
(ส านักปลัด)

                8,000.00 8,000.00            เฉพาะเจาะจง นายเพ่ิมพูน อยู่เย็น       เสนอ
ราคา 8,000 บาท

นายเพ่ิมพูน อยู่เย็น         
ราคา 8,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 311/2/65
ลว.25/3/2565

29  จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน 
ปฏิบัติงานท่ัวไปในส่วนงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ประจ าเดือน เมษายน 65    
(ส านักปลัด)

                8,000.00 8,000.00            เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพนธ์ มาลาค า     
เสนอราคา 8,000 บาท

นายสิทธิพนธ์ มาลาค า       
ราคา 8,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 312/2/65
ลว.25/3/2565

30  จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน 
ปฏิบัติงานท่ัวไปในส่วนงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ประจ าเดือน เมษายน 65    
(ส านักปลัด)

                7,500.00             7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวัลลภ ปานพิพัฒน์     
เสนอราคา 7,500 บาท

นายวัลลภ ปานพิพัฒน์       
ราคา 7,500 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 313/2/65
ลว.25/3/2565



31  จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน 
ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้แรงงานท่ัวไป
 เช่นดูแลรักษาสนามหญ้า งาน
ดูแลสวนสาธารณะ ประจ าเดือน
  เมษายน 65  (กองช่าง)

                8,000.00 8,000.00            เฉพาะเจาะจง นายบุญธรรม ปัทมโรจน์  
เสนอราคา 8,000 บาท

นายบุญธรรม ปัทมโรจน์    
ราคา 8,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 314/2/65
ลว.25/3/2565

32  จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน 
ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้แรงงานท่ัวไป
 เช่นดูแลรักษาสนามหญ้าตัด
ต้นไม้ ประจ าเดือน เมษายน 65 
(กองช่าง)

                8,000.00 8,000.00            เฉพาะเจาะจง  นายไพรัตร วัยวัตร์        
เสนอราคา 8,000 บาท

 นายไพรัตร วัยวัตร์          
ราคา 8,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 315/2/65
ลว.25/3/2565

33  จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน 
ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้แรงงานท่ัวไป
เช่นดูแลรักษาสนามหญ้า งาน
ดูแลสวนสาธารณะ ประจ าเดือน
 เมษายน 65  (กองช่าง)

                8,000.00 8,000.00            เฉพาะเจาะจง นางระเบียบ ชาวปลายนา  
เสนอราคา 8,000 บาท

นางระเบียบ ชาวปลายนา   
ราคา 8,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 316/2/65
ลว.25/3/2565

34  จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน 
ปฏิบัติงานท่ัวไปในส่วนงานขับ
รถกระเช้าไฟฟ้า ประจ าเดือน 
เมษายน 65 (กองช่าง)

                8,000.00 8,000.00            เฉพาะเจาะจง นายวัชรพล วงศาโรจน์    
เสนอราคา 8,000 บาท

นายวัชรพล วงศาโรจน์      
ราคา 8,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 317/2/65
ลว.25/3/2565

35  จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน 
ปฏิบัติงาน ช่างไฟฟ้า 
ประจ าเดือนเมษายน 65   (กอง
ช่าง)

                9,000.00 9,000.00            เฉพาะเจาะจง นายสมบัติ แสงแก้ว      เสนอ
ราคา 9,000 บาท

นายสมบัติ แสงแก้ว         
ราคา 9,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 318/2/65
ลว.25/3/2565

36  จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน 
ปฏิบัติงาน ผู้ช่วยช่างส ารวจ 
ประจ าเดือน เมษายน 65     
(กองช่าง)

                8,000.00 8,000.00            เฉพาะเจาะจง นายสิทธิศักด์ิ ศรีพิชัย นายสิทธิศักด์ิ ศรีพิชัย      
ราคา 8,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 319/2/65
ลว.25/3/2565



37  จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน 
ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย 
ประจ าเดือน เมษายน 65      
(กองช่าง)

                8,000.00 8,000.00            เฉพาะเจาะจง  นางสาวสุมาลี พรหมเมศร์    
เสนอราคา 8,000 บาท

 นางสาวสุมาลี พรหมเมศร์    
ราคา 8,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 320/2/65
ลว.25/3/2565

38  จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน 
ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้แรงงานท่ัวไป
 เช่นดูแลรักษาสนามหญ้าตัด
ต้นไม้ ประจ าเดือน เมษายน 65 
 (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 321/2/65
ลว.25/3/2565

            385,708.34 385,708.34         


