
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 48/2565
ปลอดภยั เดือน ก.พ. 65 ลงวนัท่ี 1 ก.พ.2565

2 จา้งเหมาพนกังานดูแลตน้ไม้ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบญุเทอด เป่ียมระลึก นายบญุเทอด เป่ียมระลึก จดัซ้ือ/จา้งตามระเบียบ บนัทึกตกลงจา้งท่ี 49/2565

ภายใน ต.บา้นร่อม เดือน ก.พ.65 ลงวนัท่ี 1 ก.พ.2565

3 จา้งเหมาพนกังานดูแลรักษาตน้ไม้ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกุหลาบ กะมะรินทร์ นางกุหลาบ กะมะรินทร์ จดัซ้ือ/จา้งตามระเบียบ บนัทึกตกลงจา้งท่ี 50/2565

เดือน ก.พ.65 ลงวนัท่ี 1 ก.พ.2565

4 จา้งเหมาพนกังานดูแลตน้ไม้ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางละเอียด  แสงทอง นางละเอียดแสงทอง จดัซ้ือ/จา้งตามระเบียบ บนัทึกตกลงจา้งท่ี 51/2565
ภายใน ต.บา้นร่อม เดือน ก.พ.65 ลงวนัท่ี 1 ก.พ.2565

5 จา้งเหมาคนงานประปาและไฟฟ้า 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพรัตน์ รอดทกุข์ นายนพรัตน์ รอดทกุข์ จดัซ้ือ/จา้งตามระเบียบ บนัทึกตกลงจา้งท่ี 56/2565
เดือน ก.พ.65 ลงวนัท่ี 1 ก.พ.2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  กมุภำพนัธ์  2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม  อ ำเภอท่ำเรือ  จังหวดัพระนครศรีอยุธยำ  

วนัที ่28  เดือน กมุภำพนัธ์ พ.ศ.  2565

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 52/2565
ส านกังาน อบต. เดือน ก.พ.65 ลงวนัท่ี 1 ก.พ.2565

7 จา้งเหมาคนงานประปา 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบญุชู ซอกงูเหลือม นายบญุชู ซอกงูเหลือม จดัซ้ือ/จา้งตามระเบียบ บนัทึกตกลงจา้งท่ี 53/2565

เดือน ก.พ. 65 ลงวนัท่ี 1 ก.พ.2565

8 จา้งเหมาคนงานประปา 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมานิต ยกิุจภูติ นายมานิต ยกิุจภูติ จดัซ้ือ/จา้งตามระเบียบ บนัทึกตกลงจา้งท่ี55/2565

เดือน ก.พ. 65 ลงวนัท่ี 1 ก.พ.2565

9 จา้งเหมาคนงานประปา 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชยัวฒัน์ คงอรุณ นายชยัวฒัน์ คงอรุณ จดัซ้ือ/จา้งตามระเบียบ บนัทึกตกลงจา้งท่ี 54/2565
เดือน ก.พ. 65 ลงวนัท่ี 1 ก.พ.2565

10 จา้งเหมาคนงานประปาและไฟฟ้า 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทศัน์พล แตงอ่อน นายทศัน์พล แตงอ่อน จดัซ้ือ/จา้งตามระเบียบ บนัทึกตกลงจา้งท่ี 57/2565
เดือน ก.พ.65 ลงวนัท่ี 1 ก.พ.2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กมุภำพนัธ์ 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม  อ ำเภอท่ำเรือ  จังหวดัพระนครศรีอยุธยำ  

วนัที ่28  เดือน กมุภำพนัธ์ พ.ศ.  2565

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วธีิซ้ือ/จ้ำง เหตุผลทีค่ดัเลือกโดยสังเขป



แบบสขร.๑

ล ำดับ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ทีไ่ด้รับกำรคดัเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ

ที่ และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

11 จา้งเหมาคนงานขบัรถบรรทกุน ้า 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพร สุขเกษม นายสมพร สุขเกษม จดัซ้ือ/จา้งตามระเบียบ บนัทึกตกลงจา้งท่ี 58/2565
เดือน ก.พ.65 ลงวนัท่ี 1 ก.พ.2565

12 จา้งเหมาคนทัว่ไป เดือน ก.พ.65 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศธร คชาธร นายพงศธร คชาธร จดัซ้ือ/จา้งตามระเบียบ บนัทึกตกลงจา้งท่ี 59/2565
ลงวนัท่ี 1 ก.พ.2565

13 จา้งเหมาจดัเก็บขยะมูลฝอย เดือน 43,000.00 43,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประหยดั พิเคราห์การ นายประหยดั พิเคราะห์การจดัซ้ือ/จา้ง ตามระเบียบ ใบสั่งจา้งเลขท่ี 26/2565
ม.ค.2565 ลงวนัท่ี 1 ก.พ.2565

14 จา้งเหมาจดัเก็บค่าน ้า ค่าขยะ 8,300.00             8,300.00        เฉพาะเจาะจง นางสมจิต รอดทกุข์ นางสมจิต รอดทกุข์ จดัซ้ือ/จา้ง ตามระเบียบ ใบสั่งจา้งเลขท่ี 27/2565

เดือน ม.ค.65 ลงวนัท่ี 7 ก.พ.2565

15 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิลพร้อม 500.00                500.00           เฉพาะเจาะจง นางสมจิต รอดทกุข์ นางสมจิต รอดทกุข์ จดัซ้ือ/จา้ง ตามระเบียบ ใบสั่งจา้งเลขท่ี 31/2565
โครงเคร่า จ  านวน 2 ป้าย ลงวนัท่ี 14 ก.พ.2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  กมุภำพนัธ์ 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม  อ ำเภอท่ำเรือ  จังหวดัพระนครศรีอยุธยำ  

วนัที ่28  เดือน กมุภำพนัธ์ พ.ศ.  2565

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วธีิซ้ือ/จ้ำง เหตุผลทีค่ดัเลือกโดยสังเขป



แบบสขร.๑

ล ำดับ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ทีไ่ด้รับกำรคดัเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ

ที่ และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

16 จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทกุน ้า 42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.โฟคอลทีเอส บ.โฟคอลทีเอส จดัซ้ือ/จา้งตามระเบียบ ใบสั่งจา้งท่ี 32/2565
เอนกประสงค์ ประเทศไทย จ ากดั ประเทศไทย จ ากดั ลงวนัท่ี 15 ก.พ.2565

17 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 7,600.00 7,600.00 เฉพาะเจาะจง สมเกียรติแอร์ สมเกียรติแอร์ จดัซ้ือ/จา้งตามระเบียบ ใบสั่งจา้งท่ี 33/2565
จ านวน 7 เคร่ือง ลงวนัท่ี 18 ก.พ.2565

18 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง สมเกียรติแอร์ สมเกียรติแอร์ จดัซ้ือ/จา้ง ตามระเบียบ ใบสั่งจา้งเลขท่ี 34/2565
จ านวน 4 เคร่ือง ลงวนัท่ี 18 ก.พ.2565

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 449,900.00          449,900.00     เฉพาะเจาะจง ตั้งรับทรัพย์ ตั้งรับทรัพย์ จดัซ้ือ/จา้ง ตามระเบียบ สญัญาจา้งเลขท่ี 1/2565

บริเวณบา้นนางอญัชลี ผอบเณร ลงวนัท่ี 4 ก.พ.2565
ถึงนานายวิชยั ยีโ่สดสารี หมู่ท่ี 5

20 โครงการวางทอ่ระบายน ้าและ 242,700.00          242,700.00     เฉพาะเจาะจง นายศกัด์ิชยั แกว้ศิริ นายศกัด์ิชยั แกว้ศิริ จดัซ้ือ/จา้ง ตามระเบียบ สญัญาจา้งเลขท่ี 2/2565
บอ่พกัพร้อมขยายผิวจราจรลูกรัง ลงวนัท่ี 7 ก.พ.2565
บริเวณฝ่ังตรงขา้มสะพานคู่ถึง
ทางเขา้วดัดอนกระสงัข ์หมู่ท่ี 1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  กมุภำพนัธ์ 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม  อ ำเภอท่ำเรือ  จังหวดัพระนครศรีอยุธยำ  

วนัที ่28  เดือน กมุภำพนัธ์ พ.ศ.  2565

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วธีิซ้ือ/จ้ำง เหตุผลทีค่ดัเลือกโดยสังเขป



แบบสขร.๑

ล ำดับ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ทีไ่ด้รับกำรคดัเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ

ที่ และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 1,920,000.00 1,936,000.00 คดัเลือก หจก.ตั้งรับทรัพย์ หจก.ตั้งรับทรัพย์ จดัซ้ือ/จา้งตามระเบียบ สญัญาจา้งท่ี 3/2565
บริเวณนานางบญุเสริม รัตน์ห่วง ลงวนัท่ี 15 ก.พ.2565
ถึงนานายเปียก กะมะรินทร์ ม.5

22 โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน 488,000.00 488,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.789 พระนครการโยธา บ.789 พระนครการโยธา จดัซ้ือ/จา้งตามระเบียบ สญัญาจา้งท่ี 4/2565
ลูกรังทางสาธารณประโยชน์ จ  ากดั จ ากดั ลงวนัท่ี 28 ก.พ.2565
ภายในต าบลบา้นร่อม จ านวน 
14 สาย

23 จดัซ้ือถงัขยะ จ านวน 50 ถงั 42,500.00 42,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพลาสติกดีดี ร้านพลาสติกดีดี จดัซ้ือ/จา้งตามระเบียบ ใบสั่งซ้ือท่ี 26/2565
ลงวนัท่ี 7 ก.พ.2565

24 จดัซ้ือวสัดุการแพทย ์จ  านวน 2 5,950.00 5,950.00 เฉพาะเจาะจง เอสพีเมดิซายน์ เอสพีเมดิซายน์ จดัซ้ือ/จา้งตามระเบียบ ใบสั่งซ้ือท่ี 27/2565
รายการ ลงวนัท่ี 8 ก.พ.2565

25 จดัซ้ือสายดบัเพลิง จ  านวน 2 เส้น 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพลาสติกดีดี ร้านพลาสติกดีดี จดัซ้ือ/จา้งตามระเบียบ ใบสั่งซ้ือท่ี 28/2565
ลงวนัท่ี 28 ก.พ.2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มกรำคม 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม  อ ำเภอท่ำเรือ  จังหวดัพระนครศรีอยุธยำ  

วนัที ่28  เดือน กมุภำพนัธ์ พ.ศ.  2565

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วธีิซ้ือ/จ้ำง เหตุผลทีค่ดัเลือกโดยสังเขป


