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ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ
เคร่ืองพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 
416-62-0066 -เปล่ียนหัวพิมพ์สี       
จ านวน 1 ชุด (กองสาธารณสุขฯ)

         1,700.00 1,700.00         เฉพาะเจาะจง ร้านออโต้ ไอที                     
โดยน.ส.จรุงจิต รุจิฉาย             
เสนอราคา 1.700 บาท

ร้านออโต้ ไอที                       
โดยน.ส.จรุงจิต รุจิฉาย             
ราคา 1,700 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 476/64ลว
 3/08/64

2

1.ป้ายไวนิลพร้อมออกแบบ ข้อความ "รง
ณรงค์ประชาสัมพันธ์  ลดถุงพลาสติก"ขนาด
 1x2 เมตร จ านวน 1 ป้ายๆละ 345 บาท 
2.ป้ายไวนิลพร้อมออกแบบข้อความ "ห้าม
ท้ิงขยะ ขนาด 1x2 เมตรจ านวน 2 ป้ายๆละ
 240 บาท (กองสาธารณสุขฯ)

            825.00 825.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน ล้านปัก ล้านปร้ิน             
โดยนายอรรถพล ชุ่มอารมณ์       
เสนอราคา 825 บาท

ร้าน ล้านปัก ล้านปร้ิน             
โดยนายอรรถพล ชุ่มอารมณ์      
ราคา 825 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 477/64ลว
 3/08/64

3

ซ้ือเคร่ืองเขียน จ านวน 16 รายการ     
(กองคลัง)

       10,035.00 10,035.00        เฉพาะเจาะจง ร้านแสงศรี                           
โดยนางสาวนวรัตน์ พรมทอง      
เสนอราคา 10,035 บาท

ร้านแสงศรี                          
โดยนางสาวนวรัตน์ พรมทอง       
ราคา 10,035 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ 45/2564     ลว.
3/08/2564

4

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 11 รายการ 
(กองช่าง)

         5,996.00 5,996.00         เฉพาะเจาะจง ร้านแสงศรี                           
โดยนางสาวนวรัตน์ พรมทอง      
เสนอราคา 5,996 บาท

ร้านแสงศรี                          
โดยนางสาวนวรัตน์ พรมทอง       
ราคา 5,996 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ 46/2564     ลว.
3/08/2564

5

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 15 รายการ 
(กองสาธารณสุขฯ))

         5,990.00 5,990.00         เฉพาะเจาะจง ร้านแสงศรี                           
โดยนางสาวนวรัตน์ พรมทอง      
เสนอราคา 5,990 บาท

ร้านแสงศรี                          
โดยนางสาวนวรัตน์ พรมทอง       
ราคา 5,990 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ 47/2564     ลว.
3/08/2564

6
โพเดียมไม้ ขนาด 4 น้ิว จ านวน 1 อันๆละ 
4,500 บาท (ส านักปลัด)

         4,500.00 4,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านโอเอเซลล์ แอนด์เซอร์วิส      
เสนอราคา 4,500 บาท

ร้านโอเอเซลล์ แอนด์เซอร์วิส        
ราคา 4,500 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 481/64  
ลว 3/08/64

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

วันท่ี    1-31   เดือน  สิงหาคม พ.ศ.2564

ส าดับ
  ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

        รายช่ือผู้เสนอราคา         
และ ราคาท่ีเสนอ

       ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
    ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง



7

จ้างเหมาซ่อมแซมรบบคลัทซ์ของครุภัณฑ์
ยายพาหนะ และขนส่งรายการรถบรรทุก
ขยะมูลฝอย ทะเบียน 80-8173 อท.เลข
ครุภัณฑ์ 005-52-0001 (ส านักปลัด)

         9,050.00 9,050.00         เฉพาะเจาะจง อู่สุเทพกระดังงา                 
เสนอราคา 9050 บาท

อู่สุเทพกระดังงา                 ราคา
 9050 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ 12/2564     ลว.
5/08/2564

8
จ้างเหมาซ่อมแซมก้ันน้ าเรียบคลองขุนฝ่ัง
ตะวันออก หมู่ท่ี 5,6 (กองช่าง)

       25,900.00 25,900.00        เฉพาะเจาะจง นายส าเนา ม่ันเมือง             เสนอ
ราคา 25,900 บาท

นายส าเนา ม่ันเมือง              
ราคา 25,900 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ 13/2564     ลว.
5/08/2564

9

จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล ดังน้ี -พระบรม
ฉายาลักษณ์ ขนาด 92x192ซม.จ านวน 1 
ป้ายๆละ 212 บาท -สัญลักษณ์ ประจ า
พระองค์ 53 x 800 ซม.จ านวน 1 ป้ายๆละ 
1,908 บาท (ส านักปลัด)

         2,120.00 2,120.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ล้านปัก ล้านปร้ิน             
โดยนายอรรถพล ชุ่มอารมณ์       
เสนอราคา 2,120 บาท

ร้าน ล้านปัก ล้านปร้ิน             
โดยนายอรรถพล ชุ่มอารมณ์      
ราคา 2,120 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 484/64  
ลว 11/08/64

10

จ้างเหมาซ่อแซมเคร่ืองปรับอากาศย่ีห้อเซ้
นทรัล หมายเลขครุภัณฑ์ 420-62-0013 
ดังน้ี เปล่ียนมอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อน
เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 1 เส้น ค่าแรง
ตรวจเช็คเคร่ืองเปล่ียรอะไหล่ จ านวน 1 งาน
 (ส านักปลัด)

         1,700.00 1,700.00         เฉพาะเจาะจง นายส าเนา ม่ันเมือง             เสนอ
ราคา 1,700 บาท

นายส าเนา ม่ันเมือง                
ราคา 1,700 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 485/64  
ลว 19/08/64

11

จ้างเหมาขุดลอกคลองคูนา (บริเวณเลียบ
ถนนสายบ้านนายสมคิด สังข์ทอง) ม.2 ต.ไผ่
จ าศีล (กองช่าง)

       28,000.00         28,000.00 เฉพาะเจาะจง นางยุพดี แพรสุวรรณ์            
เสนอราคา 28,000 บาท

นางยุพดี แพรสุวรรณ์            
ราคา 28,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ 14/2564       
ลว.21/8/2564

12

ก่อสร้างถนน คสล. (ถนน อทก.42-001 
ถนนสายวัดม่วงบ้านท่าช้าง จาก กม.2 +488
 ถึง กม.2+658 (บริเวณสะพานหนองโรงไป
เล้าเป็ด ) ม.1 ต.ไผ่จ าศีล (กองช่าง)

      497,000.00       497,000.00 เฉพาะเจาะจง นายส าเนา ม่ันเมือง             เสนอ
ราคา 497,000 บาท

นายส าเนา ม่ันเมือง               
ราคา 497,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

สจ.   ลว.24/8/2564



13

เสริมผิวจราจรแอสฟัลน์ติกคอนกรีต หนา 4
 ซม.จุดท่ี 1 ถนนสายบ้านผู้ใหญ่ละอองสุข
ประเสริฐ จุดท่ี 2 สายบ้านนายชลอ อ่อน
เอ้ือมิตร ม.2 ต.ไผ่จ าศีล (กองช่าง)

      390,000.00       390,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพย์ถุงทอง               
เสนอราคา 390,000 บาท

หจก.ทรัพย์ถุงทอง                  
ราคา 390,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

สจ.   ลว.24/8/2564

14
จัดซ้ือวัสดุใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้า 
สาธารณะ จ านวน 25 รายการ (กองช่าง)

       14,913.00 14,913.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.กิจเจริญ                  
เสนอราคา 14,913 บาท

ร้าน พ.กิจเจริญ                      
ราคา 14,913 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ 48/2564        
ลว.25/8/2564

15
จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานส่วน
งานบันทึกข้อมูล ประจ าเดือน กันยายน 
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 488/64  
ลว 26/08/64

16

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานส่วน
งานธุรการ  ประจ าเดือน  กันยายน 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 489/64  
ลว 26/08/64

17

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานท า
ความสะอาดสถานท่ีอาคารส านักงาน 
ประจ าเดือน  กันยายน  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 490/64  
ลว 26/08/64

18

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานท า
ความสะอาดสถานท่ีอาคารส านักงาน 
ประจ าเดือน  กันยายน 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 491/64  
ลว 26/08/64

19

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานด้าน
ธุรการป้องกันฯ ประจ าเดือน  กันยายน 
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 492/64  
ลว 26/08/64

20

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ท่ัวไปในส่วนงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ประจ าเดือน กันยายน 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 493/64  
ลว 26/08/64
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จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ท่ัวไปในส่วนงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ประจ าเดือน กันยายน 2564 
(ส านักปลัด)

7,000.00         7,000.00         เฉพาะเจาะจง นายอนุชา สว่างเนตร                 
เสนอราคา 7,000 บาท

นายอนุชา สว่างเนตร                
ราคา 7,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 494/64  
ลว 26/08/64

22

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ท่ัวไปในส่วนงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ประจ าเดือน กันยายน 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 495/64  
ลว 26/08/64

23

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานส่วน
งาน ขับรถยนต์ส่วนกลาง ประจ าเดือน 
กันยายน 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 496/64  
ลว 26/08/64

24

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ท่ัวไปในส่วนงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ประจ าเดือน  กันยายน 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 497/64  
ลว 26/08/64

25

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ท่ัวไปในส่วนงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ประจ าเดือน  กันยายน 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 498/64  
ลว 26/08/64

26

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
จัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
(ภายนอกสถานท่ี)  ประจ าเดือน กันยายน 
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 499/64  
ลว 26/08/64

27

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานส่วน
งานพัสดุและทรัพย์สิน ประจ าเดือน 
กันยายน 2564 (กองคลัง)

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

นางสาวณัชชา จันทร์ส่อง            
 ราคา 6,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 500/64  
ลว 26/08/64
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จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานส่วน
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ประจ าเดือน 
กันยายน 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 501/64  
ลว 26/08/64

29
จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานด้าน
ธุรการ ประจ าเดือน กันยายน 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 502/64  
ลว 26/08/64

30

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ผู้ดูแลเด็กในส่วนราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 อบต.ไผ่จ าศีล ประจ าเดือน กันยายน  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 503/64  
ลว 26/08/64

31

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ผู้ดูแลเด็กในส่วนราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 อบต.ไผ่จ าศีล ประจ าเดือน กันยายน 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 504/64  
ลว 26/08/64

32

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็กในส่วนราชการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่จ าศีล ประจ าเดือน 
กันยายน 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 505/64  
ลว 26/08/64

33

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ธุรการในส่วนราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ไผ่จ าศีล ประจ าเดือน กันยายน 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 506/64  
ลว 26/08/64

34

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
แม่บ้านในส่วนราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ไผ่จ าศีลประจ าเดือน กันยายน 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 507/64  
ลว 26/08/64



35

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ธุรการประจ าเดือน กันยายน 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 508/64  
ลว 26/08/64

36

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
จัดเก็บขยะมูลฝอยประจ าเดือน กันยายน 
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 509/64  
ลว 26/08/64

37

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
จัดเก็บขยะมูลฝอยประจ าเดือน กันยายน 
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 510/64  
ลว 26/08/64

38

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ดูแลสวนสาธารณะประจ าเดือน กันยายน  
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 511/64  
ลว 26/08/64

39

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานท่ี
ต้องใช้แรงงานท่ัวไป เช่น ดูแลรักษาสนาม
หญ้า ตัดต้นไม้ ประจ าเดือน กันยายน 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 512/64  
ลว 26/08/64

40

จัดซ้ือน้ าด่ืมบรรจุถัง ขนาด 20 ลิตร จ านวน
 15 ถัง ประจ าเดือน กันยายน 2564  
(ส านักปลัด)

1,080.00         1,080.00         เฉพาะเจาะจง หจก.น้ าด่ืมธารทอง                 
โดย นายวิรัช งามเลิศ               
เสนอราคา 450 บาท

หจก.น้ าด่ืมธารทอง                 
โดย นายวิรัช งามเลิศ              
ราคา 450 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 514/64  
ลว 26/08/64

41

จัดซ้ือวัสดุส านักงานรายการหมึกเพ่ือใช้กับ
เคร่ืองถ่ายเอกสารหมายเลขครุภัณฑ์ 
417-64-0004 (ส านักปลัด)

       37,290.00 37,290.00        เฉพาะเจาะจง โอ.เอ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส      
เสนอราคา 37,290 บาท

โอ.เอ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส      
ราคา 37,290 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง



42

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานท่ี
ต้องใช้แรงงานท่ัวไป เช่น ดูแลรักษาสนาม
หญ้า ตัดต้นไม้ ประจ าเดือน กันยายน 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 517/64  
ลว 30/08/64

43

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน ช่าง
ไฟฟ้า ประจ าเดือน กันยายน 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 518/64  
ลว 30/08/64

44

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ดูแลสวนสาธารณะประจ าเดือน กันยายน 
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 519/64  
ลว 30/08/64

45

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยช่างส ารวจ ประจ าเดือน กันยายน 
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 520/64  
ลว 30/08/64

46

วัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการจัดเตรียมเอกสาร
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2565 (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย) จ านวน 7 รายการ 
(ส านักปลัด)

4,600.00         4,600.00         เฉพาะเจาะจง ร้านแสงศรี                           
โดยนางสาวนวรัตน์ พรมทอง      
เสนอราคา 4,600 บาท

ร้านแสงศรี                          
โดยนางสาวนวรัตน์ พรมทอง       
ราคา 4,600 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 516/64  
ลว 31/08/64

47

จ้างเหมาตัด-ย้านยเคร่ืองปรับอากาศ
หมายเลข ครุภัณฑ์ 420-63-0017 จ านวน 1
 รายการ

         2,500.00 2,500.00         เฉพาะเจาะจง นายสุภชัย สีพันนา             เสนอ
ราคา 2,500 บาท

นายสุภชัย สีพันนา               
ราคา 2,500 บาสท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 521/64  
ลว 31/08/64

48

จ้างเหมาโครงการปูกระเบ้ืองหน้าอาคาร
ศพด.ไผ่จ าศีล พ้ืนท่ีปูกระเบ้ืองไม่น้อยกว่า 
270 ตรม. ม.5 ต.ไผ่จ าศีล จ านวน 1 
โครงการ (กองการศึกษาฯ)

      164,000.00       164,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรแก้ว จิตต์ถนอม      
เสนอราคา 164,000 บาท

นางสาวกรแก้ว จิตต์ถนอม          
ราคา 164,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง



49

จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ประเภทยูเอชทีช่วง
เปิดภาคเรียนท่ี1/2564 (ประจ าเดือน
กันยายน 2564) ส าหรับเด็กเล็กของศฑด.ไผ่
จ าศีล จ านวน 31 คนๆละ1กล่อง/วัน 
จ านวน 22 วันท าการ (กองการศึกษาฯ)

         5,333.24 5,333.24         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมไทยมิลล์ จ ากัด    
เสนอราคา 5,333.24 บาท

สหกรณ์โคนมไทยมิลล์ จ ากัด        
ราคา 5,333.24 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ50/64            
ลว31/8/2564

50

จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ประเภทยูเอชทีช่วง
เปิดภาคเรียนท่ี1/2564 (ประจ าเดือน
กันยายน 2564) ส าหรับนักเรียนระดับ
อนุบาล-ป.6 รร.วัดขุมทอง จ านวน 33 คนๆ
ละ1 กล่อง/วัน  จ านวน 22 วันท าการ (กอง
การศึกษาฯ)

         5,677.32 5,677.32         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมไทยมิลล์ จ ากัด    
เสนอราคา 5,677.32 บาท

สหกรณ์โคนมไทยมิลล์ จ ากัด        
ราคา 5,677.32 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ51/64            
ลว31/8/2564

รวม   1,431,209.56 1,431,209.56  

    


