
แบบสขร.๑

ล ำดับ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ทีไ่ด้รับกำรคดัเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ

ที่ และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จา้งเหมาพนกังานรักษาความ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาบ พนัธุมิตร นายอาบ พนัธุมิตร จดัซ้ือ/จา้งตามระเบียบ บนัทึกตกลงจา้งท่ี 1/2565
ปลอดภยั เดือน ต.ค. 64 ลงวนัท่ี 1 ต.ค.2564

2 จา้งเหมาพนกังานดูแลตน้ไม้ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบญุเทอด เป่ียมระลึก นายบญุเทอด เป่ียมระลึก จดัซ้ือ/จา้งตามระเบียบ บนัทึกตกลงจา้งท่ี 2/2565

ภายใน ต.บา้นร่อม เดือน ต.ค.64 ลงวนัท่ี 1 ต.ค.2564

3 จา้งเหมาพนกังานดูแลรักษาตน้ไม้ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกุหลาบ กะมะรินทร์ นางกุหลาบ กะมะรินทร์ จดัซ้ือ/จา้งตามระเบียบ บนัทึกตกลงจา้งท่ี 3/2565

เดือน ต.ค.64 ลงวนัท่ี 1 ต.ค.2564

4 จา้งเหมาพนกังานดูแลตน้ไม้ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางละเอียด  แสงทอง นางละเอียดแสงทอง จดัซ้ือ/จา้งตามระเบียบ บนัทึกตกลงจา้งท่ี 4/2565
ภายใน ต.บา้นร่อม เดือน ต.ค.64 ลงวนัท่ี 1 ต.ค.2564

5 จา้งเหมาคนงานประปาและไฟฟ้า 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพรัตน์ รอดทกุข์ นายนพรัตน์ รอดทกุข์ จดัซ้ือ/จา้งตามระเบียบ บนัทึกตกลงจา้งท่ี 9/2565
เดือน ต.ค.64 ลงวนัท่ี 1 ต.ค.2564

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ตุลำคม 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม  อ ำเภอท่ำเรือ  จังหวดัพระนครศรีอยุธยำ  

วนัที ่29  เดือน ตุลำคม พ.ศ.  2564

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วธีิซ้ือ/จ้ำง เหตุผลทีค่ดัเลือกโดยสังเขป



แบบสขร.๑

ล ำดับ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ทีไ่ด้รับกำรคดัเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ

ที่ และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

6 จา้งเหมาพนกังานท าความสะอาด 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางบปุผา คงนาค นางบปุผา คงนาค จดัซ้ือ/จา้งตามระเบียบ บนัทึกตกลงจา้งท่ี 5/2565
ส านกังาน อบต. เดือน ต.ค.64 ลงวนัท่ี 1 ต.ค.2564

7 จา้งเหมาคนงานประปา 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบญุชู ซอกงูเหลือม นายบญุชู ซอกงูเหลือม จดัซ้ือ/จา้งตามระเบียบ บนัทึกตกลงจา้งท่ี 6/2565

เดือน ต.ค. 64 ลงวนัท่ี 1 ต.ค.2564

8 จา้งเหมาคนงานประปา 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมานิต ยกิุจภูติ นายมานิต ยกิุจภูติ จดัซ้ือ/จา้งตามระเบียบ บนัทึกตกลงจา้งท่ี 8/2565

เดือน ต.ค. 64 ลงวนัท่ี 1 ต.ค.2564

9 จา้งเหมาคนงานประปา 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชยัวฒัน์ คงอรุณ นายชยัวฒัน์ คงอรุณ จดัซ้ือ/จา้งตามระเบียบ บนัทึกตกลงจา้งท่ี 7/2565
เดือน ต.ค. 64 ลงวนัท่ี 1 ต.ค.2564

10 จา้งเหมาคนงานประปาและไฟฟ้า 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทศัน์พล แตงอ่อน นายทศัน์พล แตงอ่อน จดัซ้ือ/จา้งตามระเบียบ บนัทึกตกลงจา้งท่ี 10/2565
เดือน ต.ค.64 ลงวนัท่ี 1 ต.ค.2564

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม  อ ำเภอท่ำเรือ  จังหวดัพระนครศรีอยุธยำ  

วนัที ่29  เดือน ตุลำคม พ.ศ.  2564

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วธีิซ้ือ/จ้ำง เหตุผลทีค่ดัเลือกโดยสังเขป



แบบสขร.๑

ล ำดับ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ทีไ่ด้รับกำรคดัเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ

ที่ และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

11 จา้งเหมาพนกังานขบัรถบรรทกุน ้า 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชิต กะมะรินทร์ นายวิชิต กะมะรินทร์ จดัซ้ือ/จา้งตามระเบียบ บนัทึกตกลงจา้งท่ี  11/2565
เอนกประสงค ์อบต . เดือน ต.ค.64 ลงวนัท่ี 1 ต.ค.2564

12 จา้งเหมาผูช่้วยครูผูดู้แลเด็กเล็ก 9,000.00             9,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.บษุรารัตน์ อุคชธรรม น.ส.บษุรารัตน์ อุคชธรรม จดัซ้ือ/จา้งตามระเบียบ บนัทึกตกลงจา้งท่ี  12/2565
ศพด.บา้นร่อม ต.ค.64 ลงวนัท่ี 1 ต.ค.2564

13 จา้งเหมาจดัเก็บขยะมูลฝอย เดือน 43,000.00 43,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประหยดั พิเคราห์การ นายประหยดั พิเคราะห์การจดัซ้ือ/จา้ง ตามระเบียบ ใบสั่งจา้งเลขท่ี 2/2565
ต.ค.2564 ลงวนัท่ี 1 ต.ค.2564

14 จา้งเหมาจดัเก็บค่าน ้า ค่าขยะ 8,300.00             8,300.00        เฉพาะเจาะจง นางสมจิต รอดทกุข์ นางสมจิต รอดทกุข์ จดัซ้ือ/จา้ง ตามระเบียบ ใบสั่งจา้งเลขท่ี 3/2565

เดือน ก.ย.64 ลงวนัท่ี 8 ต.ค.2564
15 จา้งเหมาจดัท าป้ายเลือกตั้ง 4,866.00 4,866.00 เฉพาะเจาะจง เจทีแคนวาสดีไซน์ เจทีแคนวาสดีไซน์ จดัซ้ือ/จา้งตามระเบียบ ใบสั่งจา้งท่ี 3 /2565

จ านวน 5 รายการ ลงวนัท่ี 2 ต.ค.2564

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ตุลำคม 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม  อ ำเภอท่ำเรือ  จังหวดัพระนครศรีอยุธยำ  

วนัที ่29  เดือน ตุลำคม พ.ศ.  2564

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วธีิซ้ือ/จ้ำง เหตุผลทีค่ดัเลือกโดยสังเขป



แบบสขร.๑

ล ำดับ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ทีไ่ด้รับกำรคดัเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ

ที่ และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

16 จดัซ้ือแบบพิมพ ์จ านวน 7 รายการ 7,877.00 7,877.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพอ์าสา โรงพิมพอ์าสา จดัซ้ือ/จา้งตามระเบียบ ใบสั่งซ้ือท่ี 1 /2565

รักษาดินแดน รักษาดินแดน ลงวนัท่ี 5 ต.ค.2564

17 จดัซ้ือลูกรัง จ  านวน 15 คิว 2,850.00 2,850.00 เฉพาะเจาะจง พิมพปั์ญญา พิมพปั์ญญา จดัซ้ือ/จา้งตามระเบียบ ใบสั่งซ้ือท่ี 2 /2565

ลงวนัท่ี 19 ต.ค.2564

18 จดัซ้ืออุปกรณ์การเลือกตั้ง 21,250.00 21,250.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สารรังสรรค์ หจก.สารรังสรรค์ จดัซ้ือ/จา้งตามระเบียบ ใบสั่งซ้ือท่ี 3 /2565
จ านวน 28 รายการ ลงวนัท่ี 28 ต.ค.2564

19 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ  านวน 6 25,979.60            25,979.60       เฉพาะเจาะจง เจ๊ียบหมง เจ๊ียบหมง จดัซ้ือ/จา้งตามระเบียบ ใบสั่งซ้ือท่ี 4 /2565
รายการ ลงวนัท่ี 29 ต.ค.2564

20 จดัซ้ือวสัดุการแพทย ์จ  านวน 29,000.00            29,000.00       เฉพาะเจาะจง เอสพี เมดิซายน์ เอสพี เมดิซายน์ จดัซ้ือ/จา้งตามระเบียบ ใบสั่งซ้ือท่ี 5 /2565
2 รายการ ลงวนัท่ี 29 ต.ค.2564

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ตุลำคม 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม  อ ำเภอท่ำเรือ  จังหวดัพระนครศรีอยุธยำ  

วนัที ่ 29 เดือน ตุลำคม พ.ศ.  2564

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วธีิซ้ือ/จ้ำง เหตุผลทีค่ดัเลือกโดยสังเขป


