
1

จัดซ้ือวัสดุก่อสร้างจ านวน 5 รายการ      
(กองช่าง)

       4,060.00 4,060.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท วิเศษวัฒนาค้าวัสดุ จ ากัด 
โดย นางกนิษกานต์ ฤกษ์วรารักษ์
เสนอราคา 4,060 บาท

บริษัท วิเศษวัฒนาค้าวัสดุ จ ากัด      
โดย นางกนิษกานต์ ฤกษ์วรารักษ์  
ราคา 4,060 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 275/64  
 ลว 2/04/64

2

จัดซ้ือวัสดุก่อสร้างรายการยางมะตอย
ผสมเสร็จขนาดบรรจุถุงละ 20ก.ก.จ านวน 
200 ถุง    (กองช่าง)

      22,000.00 22,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร  ารวยรุ่งเรืองพาณิชย์       
โดยน.ส.ปุณิกา โชติสวัสด์ิ       
เสนอราคา 22000

ร้านร  ารวยรุ่งเรืองพาณิชย์           
โดยน.ส.ปุณิกา โชติสวัสด์ิ            
ราคา 22000

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ 276/2564       
ลว7/04/2564

3

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานด้าน
ธุรการป้องกันฯ ประจ าเดือน เมษายน 
2564ระหว่างวันที  16-30 เมษายน 2564    
 (ส านักปลัด)

       3,500.00 3,500.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐนันท์ พันธ์ุดี          
เสนอราคา 3,500 บาท

นางสาวณัฐนันท์ พันธ์ุดี               
ราคา 3,500 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 277/64  
 ลว 7/04/64

4

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิม
ด้วยแอสฟัลนฺติคอนกรีต (ถนนสายคลอง
ชลประทาน 1 ขวา 3 ซ้าย (บ้านนายณรงค์
ช่วงฉ  า) ม.3 (กองช่าง)

    497,000.00     497,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพย์ถุงทอง ก่อสร้าง     
เสนอราคา 497,000 บาท

หจก.ทรัพย์ถุงทอง ก่อสร้าง          
ราคา 497,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

สจ4/2564         
ลว23 เมษายน 64

5

ขอบคันดิน ความยาว 50ซม. จ านวน 64 
ท่อน(กองช่าง)

       5,120.00 5,120.00       เฉพาะเจาะจง ยุทธนากาเด้นน์                       
โดยนายยุทธนา เกตุหอม        
เสนอราคา 5,210 บาท

ยุทธนากาเด้นน์                        
โดยนายยุทธนา เกตุหอม               
ราคา 5,210 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ28/2564         
ลว20/4/2564

6

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานส่วน
งานบันทึกข้อมูล ประจ าเดือน พฤษภาคม
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 281/64  
 ลว 28/04/64

เหตุผลที 
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที และวันที ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

วันที  1-30 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

ส าดับ
  ที 

งานที จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

        รายชื อผู้เสนอราคา         
และ ราคาที เสนอ

   ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา   ที 
ตกลงซ้ือหรือจ้าง



เหตุผลที 
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที และวันที ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

วันที  1-30 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

ส าดับ
  ที 

งานที จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

        รายชื อผู้เสนอราคา         
และ ราคาที เสนอ

   ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา   ที 
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

7

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานส่วน
งานธุรการ  ประจ าเดือน พฤษภาคม 2564  
 (ส านักปลัด)

7,000.00       7,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวคชาภรณ์ แจ่มอ าพร เสนอ
ราคา 7,000 บาท

นางสาวคชาภรณ์ แจ่มอ าพร         
ราคา 7,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 282/64  
 ลว 28/04/64

8

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานท า
ความสะอาดสถานที อาคารส านักงาน 
ประจ าเดือน พฤษภาคม  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 283/64  
 ลว 28/04/64

9
จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานท า
ความสะอาดสถานที อาคารส านักงาน 
ประจ าเดือน พฤษภาคม 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 284/64  
 ลว 28/04/64

10

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานด้าน
ธุรการป้องกันฯ ประจ าเดือน พฤษภาคม 
2564  (ส านักปลัด)

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

นางสาวณัฐนันท์ พันธ์ุดี               
ราคา 7,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 285/64  
 ลว 28/04/64

11

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ทั วไปในส่วนงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ประจ าเดือน พฤษภาคม 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 286/64  
 ลว 28/04/64

12

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ทั วไปในส่วนงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ประจ าเดือน พฤษภาคม 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 287/64  
 ลว 28/04/64



เหตุผลที 
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที และวันที ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

วันที  1-30 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

ส าดับ
  ที 

งานที จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

        รายชื อผู้เสนอราคา         
และ ราคาที เสนอ

   ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา   ที 
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

13

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ทั วไปในส่วนงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ประจ าเดือน พฤษภาคม 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 288/64  
 ลว 28/04/64

14

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ทั วไปในส่วนงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ประจ าเดือน พฤษภาคม 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 289/64  
 ลว 28/04/64

15

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ทั วไปในส่วนงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ประจ าเดือน พฤษภาคม 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 290/64  
 ลว 28/04/64

16

จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้านเดือน 
พฤษภาคม 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 2,170 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 291/64  
 ลว 28/04/64

17

จัดซ้ือน้ าดื มบรรจุถัง ขนาด 20 ลิตร จ านวน
 12 ถัง ประจ าเดือน พฤษภาคม 2564       
(ส านักปลัด)

360.00          360.00         เฉพาะเจาะจง หจก.น้ าดื มธารทอง                  
โดย นายวิรัช งามเลิศ           
เสนอราคา 360 บาท

หจก.น้ าดื มธารทอง                      
โดย นายวิรัช งามเลิศ                
ราคา 360 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 292/64  
 ลว 28/04/64

18

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
จัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
(ภายนอกสถานที )  ประจ าเดือน พฤษภาคม
 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 293/64  
 ลว 28/04/64



เหตุผลที 
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที และวันที ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

วันที  1-30 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

ส าดับ
  ที 

งานที จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

        รายชื อผู้เสนอราคา         
และ ราคาที เสนอ

   ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา   ที 
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

19

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานส่วน
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ประจ าเดือน 
พฤษภาคม 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 295/64  
 ลว 28/04/64

20

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานด้าน
ธุรการ ประจ าเดือน พฤษภาคม 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 296/64  
 ลว 28/04/64

21

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ผู้ดูแลเด็กในส่วนราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 อบต.ไผ่จ าศีล ประจ าเดือน พฤษภาคม  
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 297/64  
 ลว 28/04/64

22

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ผู้ดูแลเด็กในส่วนราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 อบต.ไผ่จ าศีล ประจ าเดือน พฤษภาคม 
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 298/64  
 ลว 28/04/64

23

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็กในส่วนราชการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่จ าศีล ประจ าเดือน 
พฤษภาคม 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 299/64  
 ลว 28/04/64

24

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ธุรการในส่วนราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ไผ่จ าศีล ประจ าเดือน พฤษภาคม 
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 300/64  
 ลว 28/04/64



เหตุผลที 
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที และวันที ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

วันที  1-30 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

ส าดับ
  ที 

งานที จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

        รายชื อผู้เสนอราคา         
และ ราคาที เสนอ

   ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา   ที 
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

25

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
แม่บ้านในส่วนราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ไผ่จ าศีลประจ าเดือน พฤษภาคม 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 301/64  
 ลว 28/04/64

26

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ธุรการประจ าเดือน พฤษภาคม 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 302/64  
 ลว 28/04/64

27

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
จัดเก็บขยะมูลฝอยประจ าเดือน พฤษภาคม 
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 303/64  
 ลว 28/04/64

28

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
จัดเก็บขยะมูลฝอยประจ าเดือน พฤษภาคม 
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 304/64  
 ลว 28/04/64

29

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ดูแลสวนสาธารณะประจ าเดือน พฤษภาคม 
 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 305/64  
 ลว 28/04/64

30

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ดูแลสวนสาธารณะประจ าเดือนพฤษภาคม 
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 306/64  
 ลว 28/04/64

31

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานที 
ต้องใช้แรงงานทั วไป เช่น ดูแลรักษาสนาม
หญ้า ตัดต้นไม้ ประจ าเดือน พฤษภาคม 
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 307/64  
 ลว 28/04/64



เหตุผลที 
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที และวันที ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

วันที  1-30 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

ส าดับ
  ที 

งานที จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

        รายชื อผู้เสนอราคา         
และ ราคาที เสนอ

   ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา   ที 
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

32

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานที 
ต้องใช้แรงงานทั วไป เช่น ดูแลรักษาสนาม
หญ้า ตัดต้นไม้ ประจ าเดือน เมษายน 2564 
  (กองช่าง)

8,000.00       8,000.00       เฉพาะเจาะจง นายอ านวย เอี ยมสอาด        
เสนอราคา 8,000 บาท

นายอ านวย เอี ยมสอาด                
ราคา 8,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 308/64  
 ลว 28/04/64

33

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน ช่าง
ไฟฟ้า ประจ าเดือน พฤษภาคม 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 309/64  
 ลว 28/04/64

34

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานส่วน
งาน ขับรถยนต์ส่วนกลาง ประจ าเดือน 
พฤษภาคม 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 310/64  
 ลว 28/04/64

35

ซ้ือวัสดุก่อสร้างจ านวน 2 รายการ (กองช่าง) 2,870.00       2,870.00       เฉพาะเจาะจง หจก. เอ เค โฮม ไอเดีย           
เสนอราคา 2,870 บาท

หจก. เอ เค โฮม ไอเดีย              
ราคา 2,870 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 311/64  
 ลว 28/04/64

36

จ้างซ่อมแซมเครื องปรับอากาศของ
รถบรรทุกเอนกประสงค์ทะเบียนบฉ-2148 
อท. (ส านักปลัด)

700.00          700.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสมชาย แอร์                 
เสนอราคา 700 บาท

ร้านสมชาย แอร์                       
ราคา 700 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 312/64  
 ลว 28/04/64

37

จ้างเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลน์ติกคอนกรีต
 หนา 4 ซม.ถนนสายบ้านดอนข่อยอทก
42-004 ช่วง กม.2+014ถึง กม.2.2255 ม.3 
(กองช่าง)

318,000.00    318,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพย์ถุงทอง ก่อสร้าง     
เสนอราคา 318,000 บาท

หจก.ทรัพย์ถุงทอง ก่อสร้าง          
ราคา 318,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

สจ.                 
ลว.29/4/2564



เหตุผลที 
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที และวันที ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

วันที  1-30 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

ส าดับ
  ที 

งานที จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

        รายชื อผู้เสนอราคา         
และ ราคาที เสนอ

   ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา   ที 
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

38
ก่อสร้างถนน คสล.(ถนนสายหมู่บ้านวิเศษ
ธานี ต่อจากเดิม ) ม.4 (กองช่าง)

10,000.00      10,000.00     เฉพาะเจาะจง นายส าเนา มั นเมือง              
เสนอราคา10,000 บาท

นายส าเนา มั นเมือง                 
ราคา10,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

สจ.                 
ลว.30/4/2564

รวม   1,065,780.00 1,065,780.00  


