
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
  
 
 
 
 
     

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
เรื่อง สรุปรายงานผลการด าเนินงานจัดซื้อ – จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 
..................................... 

   

  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565  ได้ประกาศใช้  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 
นั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ได้ด าเนินการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 
รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
                        

        ประกาศ  ณ  วันที่  10  เดอืน  ตุลาคม พ.ศ. 2565 
 
       

                 
                (นายมนพ  ระษารักษ์) 

                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ส านักปลัด   โทร. 0 35340 736 ต่อ 0 

ที่   อย 79301/                                 วันที ่ 7  ตุลาคม 2565 

เรื่อง   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565             

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม/ปลัด 

เรื่องเดิม 
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 นั้น  

ข้อเท็จจริง 
ในการนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
                ตารางท่ี 1 
         แสดงร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน (เรื่อง) ร้อยละ 

1. วิธีเฉพาะเจาะจง 162 99.39 
2. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -  
3. วิธีคัดเลือก 1 0.61 
4. วิธีประกวดราคา -  

รวม 163 100 

จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม         
ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งสิ้น 163  เรื่อง พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสูงที่สุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง  
จ านวน  162    เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ 99.39รองลงมาคือ วิธีคัดเลือก จ านวน  1   เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 0.61 
 

  ทั้งนี้ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ข้อ 3  เป็นการด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ.) 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564  เรื่อง 
แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 
2)  พ.ศ. 2563 
 

      ตารางท่ี 2 
แสดงจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน 

 

เดือน 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

รวม 
เฉพาะเจาะจง e-bidding คัดเลือก ประกวดราคา 

เดือน ตุลาคม 2564 9 - - - 9 
เดือน พฤศจิกายน 2564 18 - - - 18 
เดือน ธันวาคม 2564 22 - - - 22 
          

/เดือน มกราคม 2565................. 
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      ตารางท่ี 2 
แสดงจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน 

 

เดือน 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

รวม 
เฉพาะเจาะจง e-bidding คัดเลือก ประกวดราคา 

เดือน มกราคม 2565 4 - - - 4 
เดือน กุมภาพันธ์ 2565 13 - 1 - 14 
เดือน มีนาคม 2565 8 - - - 8 
เดือน เมษายน 2565 12 - - - 12 
เดือน พฤษภาคม 2565 11 - - - 11 
เดือน มิถุนายน 2565 14 - - - 14 
เดือน กรกฎาคม 2565 20 - - - 20 
เดือน สิงหาคม 2565 20 - - - 20 
เดือน กันยายน 2565 11 - - - 11 

รวมเรี่อง 162 - 1 - 163 

  กราฟแสดงจ านวนโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

              ตารางท่ี 3 
                           แสดงร้อยละของจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ (บาท) ร้อยละ 
1. วิธีเฉพาะเจาะจง 5,390,534,21 73.74 
2. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -  
3. วิธีคัดเลือก 1,920,000.00 26.26 
4. วิธีประกวดราคา -  

รวม 7,310,534.21 100.00 
  

 
 

    
/จากตางราง 3………… 
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จากตาราง 3 จะเห็นได้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม มีการ

ใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น  7,310,534.21  บาท พบว่างบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุด คือ 
วิธีเฉพาะจง เป็นเงิน 5,390,534.21  บาท (-ห้าล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าร้อยสามสิบสี่บาทยี่สิบเอ็ดสตางค์-)       
คิดเป็นร้อยละ 73.74 รองลงมา วิธีคัดเลือก เป็นเงิน 1,920,000  บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)     
คิดเป็นร้อยละ 26.26 โดยมีรายละเอียดงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างจ าแนกตามรายเดือน ดังนี้ 

 
 
 

                        ตารางท่ี 4 
                                 แสดงจ านวนงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างจ าแนกเป็นรายเดือน 
 

เดือน 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

รวม 
เฉพาะเจาะจง e-bidding คัดเลือก ประกวดราคา 

เดือน ตุลาคม 2564 153,163.60 - - -  
เดือน พฤศจิกายน 2564 160,312.15 - - -  
เดือน ธันวาคม 2564 312,695.56 - - -  
เดือน มกราคม 2565 60,028.00 - - -  
เดือน กุมภาพันธ์ 2565 1,319,650.00 - 1,920,000.00 - 3,239,650.00 
เดือน มีนาคม 2565 1,082,151.00 - - -  
เดือน เมษายน 2565 140,244.00 - - -  
เดือน พฤษภาคม 2565 213,780.50 - - -  
เดือน มิถุนายน 2565 605,135.00 - - -  
เดือน กรกฎาคม 2565 615,369.00 - - -  
เดือน สิงหาคม 2565 449,774.40 - - -  
เดือน กันยายน 2565 278,231.00 - - -  

รวมเป็นเงิน 5,390,534.21 - 1,920,000.00 - 7,310,534.21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        /กราฟแสดงจ านวนงบประมาณ............... 
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                      กราฟแสดงจ านวนงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   

                                         

               

            

 ปัญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง 
1. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ในปีงบประมาณ       

พ.ศ.2565 พบว่ามีปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ก าหนดไว้ 
2. มีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะด าเนินโครงการต่าง ๆ  ต้องของบประมาณจากส่วนกลาง ซึ่ง

งบประมาณส่วนกลางก็มีหน่วยงานของบประมาณเป็นจ านวนมาก ท าให้ไม่ได้รับงบประมาณ 
ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม จะได้มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่
บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความ
คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  ตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 
    

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และจะได้แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินงานด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างต่อไป 

 
 
 
            (นางวรนุช  เปรมใจ) 
                                         ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
 
 

 วิธีเฉพาะเจาะจง  ๕,๓๙๐,๕๓๔.๒๑ บาท 
 คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๗๔ % 

วิธีคัดเลือก ๑,๙๒๐,๐๐๐ บาท    
คิดเป็นร้อยละ  ๒๖.๒๖ % 
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         (นางสาวกาญจนา  วัฒนะจิตพงศ์) 
               รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
 
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............... 
 
                     
                                                 (นายสะอาด  บุญมี) 

     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
 

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
 
อนุมัติ…………………………………………………………………………………………….………………................................................ 
 ไม่อนุมัติ เพราะ........................................................................................................................... ......................... 
 
                  ลงชื่อ...........................................  

(นายมนพ  ระษารักษ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 



แบบ สขร.

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
  วงเงินที่จะซ้ือ
      หรือจ้ำง

    รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง   รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
          ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ       
           รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

1 ส ำรวจควำมพึงพอใจ           10,000            10,000 เฉพำะเจำะจง
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล 
สุวรรณภูมิ วิทยำเขตหันตรำ           
เป็นเงิน 10,000  บำท

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล 
สุวรรณภูมิ วิทยำเขตหันตรำ           
เป็นเงิน 10,000 บำท

ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน
ใบส่ังจ้ำง 1/2565 
   วันที่ 1 ต.ค.
2564

2 จ้ำงเหมำจัดเก็บขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  43,000          43,000           เฉพำะเจำะจง นำยประหยัด พิเครำะห์กำร นำยประหยัด พิเครำะห์กำร ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 2/2565
ภำยในต ำบลบ้ำนร่อม เดือน ต.ค.64 เป็นเงิน 43,000 บำท เป็นเงิน 43,000 บำท วันที่ 1 ต.ค.2564

3 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยเลือกต้ัง 5 รำยกำร 4,866            4,866             เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอทีแคนวำสดีไซน์เป็นเงิน 4,866 ร้ำนเอทีแคนวำสดีไซน์ เป็นเงิน 4,866 ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 3/2565
 วันที่ 2 ต.ค.2564

4 จ้ำงเหมำจัดเก็บค่ำน้ ำ - ค่ำขยะ เดือน ก.ย.64 8,300            8,300             เฉพำะเจำะจง นำงสมจิตร  รอดทุกข์ เป็นเงิน 8,300 นำงสมจิตร  รอดทุกข์ เป็นเงิน 8,300 ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 4/2565
 วันที่ 8 ต.ค.2564

รวมเดือน ตุลำคม 2564 66,166.00     66,166.00      
5 จ้ำงเหมำจัดเก็บขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  43,000          43,000           เฉพำะเจำะจง นำยประหยัด พิเครำะห์กำร นำยประหยัด พิเครำะห์กำร ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 5/2565

ภำยในต ำบลบ้ำนร่อม เดือน พ.ย.64 เป็นเงิน 43,000 บำท เป็นเงิน 43,000 บำท วันที่  1 พ.ย.2564
6 จ้ำงเหมำจัดเก็บค่ำน้ ำ - ค่ำขยะ เดือน ต.ค.64 8,300            8,300             เฉพำะเจำะจง นำงสมจิตร  รอดทุกข์ เป็นเงิน 8,300 นำงสมจิตร  รอดทุกข์ เป็นเงิน 8,300 ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 6/2565

วันที่ 8 พ.ย.2564
7 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 1 เคร่ือง 1,200            1,200             เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมเกียรติแอร์ เป็นเงิน 1,100 บำท ร้ำนสมเกียรติแอร์ เป็นเงิน 1,100 บำท ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 7/2565

ห้องคลัง วันที่ 15 พ.ย.2564
8 จ้ำงเหมำรถประชำสัมพันธ์เคล่ือนที่ 1 คัน 2,500            2,500             เฉพำะเจำะจง นำยไพรัตน์  บุญช่วย เป็นเงิน 2,500 นำยไพรัตน์  บุญช่วย เป็นเงิน 2,500 ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 8/2565

(รณรงค์เลือกต้ัง) บำท บำท วันที่ 15 พ.ย.2564
9 จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลำง 1 คัน 600              600               เฉพำะเจำะจง ร้ำนเก้ำทองแอร์แอนด์ซำวด์ เป็นเงิน ร้ำนเก้ำทองแอร์แอนด์ซำวด์ เป็นเงิน ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 9/2565

เติมน้ ำยำแอร์ 600 บำท 600 บำท วันที่ 19 พ.ย.2564
10 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยไวนิวประชำสัมพันธ์ 540              540               เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอทีแคนวำสดีไซน์เป็นเงิน 540 ร้ำนเอทีแคนวำสดีไซน์ เป็นเงิน 540 ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 10/2565

เลือกต้ัง จ ำนวน 2 ป้ำย (รณรงค์เลือกต้ัง) วันที่ 19 พ.ย.2564
11 จ้ำงเหมำติดต้ังและเก็บเต้นท์ จ ำนวน 3  หลัง 3,600            3,600             เฉพำะเจำะจง นำงบุญเสริม  ด้วงค่อม เป็นเงิน นำงบุญเสริม  ด้วงค่อม เป็นเงิน ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 11/2565

หลังละ 1,200 บำท 3,600 บำท 3,600 บำท วันที่ 19 พ.ย.2564
ยอดยกไป 59,740.00     59,740.00      

แบบสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนจัดซ้ือ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม อ ำเภอท่ำเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2565



แบบ สขร.

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
  วงเงินที่จะซ้ือ
      หรือจ้ำง

    รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง   รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
          ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ       
           รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง
ยอดยกมำ      59,740.00 59,740.00      

12 จ้ำงเหมำเตรียมอำหำรและเคร่ืองด่ืมส ำหรับ            6,500 6,500             เฉพำะเจำะจง นำงสมลักษณ์  รัตน์ห่วง เป็นเงิน นำงสมลักษณ์  รัตน์ห่วง เป็นเงิน ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 12/2565
คณะกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ประจ ำหน่วย เป็นเงิน 6,500 บำท เป็นเงิน 6,500 บำท วันที่ 22 พ.ย.2564
เลือกต้ังต ำบลบ้ำนร่อม

13 จ้ำงเหมำบริกำร่อมซ่อมแซมตู้เย็น 2 หลัง 1,900            1,900             เฉพำะเจำะจง ร้ำนวิโรจน์มอเตอร์ เป็นเงิน 1,900 ร้ำนวิโรจน์มอเตอร์ เป็นเงิน 1,900 ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 13/2565
รหัส 703-53-0002,703-59-0009 วันที่ 29 พ.ย.2564

รวมเดือน พฤศจิกำยน 2565 68,140.00     68,140.00      
14 จ้ำงเหมำจัดเก็บขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  43,000          43,000           เฉพำะเจำะจง นำยประหยัด พิเครำะห์กำร นำยประหยัด พิเครำะห์กำร ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 14/2565

ภำยในต ำบลบ้ำนร่อม เดือน ธ.ค.64 เป็นเงิน 43,000 บำท เป็นเงิน 43,000 บำท วันที่ 1 ธ.ค.2564
15 จ้ำงเหมำจัดเก็บค่ำน้ ำ - ค่ำขยะ เดือน พ.ย.64 8,300            8,300             เฉพำะเจำะจง นำงสมจิตร  รอดทุกข์ เป็นเงิน 8,300 นำงสมจิตร  รอดทุกข์ เป็นเงิน 8,300 ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 15/2565

วันที่ 9 ธ.ค.2564
16 จ้ำงเหมำบริกำรจัดท ำป้ำยไวนิวพระบรม 432              432               เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอทีแคนวำสดีไซน์เป็นเงิน 432 ร้ำนเอทีแคนวำสดีไซน์ เป็นเงิน 432 ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 16/2565

ฉำยำลักษณ์ในหลวงรัชกำลที่ 10 ขนำด วันที่ 9 ธ.ค.2564
1.2X2.4 เมตร จ ำนวน 1 ป้ำย

17 จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลำง 1 คัน 5,743.76        5,743.76        เฉพำะเจำะจง บริษัทมิตซูบิชิ เป็นเงิน 5,743.76 บำท บริษัทมิตซูบิชิ เป็นเงิน 5,743.76 บำท ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 17/2565
จ ำนวน 11 รำยกำร วันที่ 9 ธ.ค.2564

18 จ้ำงเหมำบริกำรจัดท ำวำรสำร รำยงำนผลงำน 49,000          49,000           เฉพำะเจำะจง นำยโสภณ  ประสพวงศ์ เป็นเงิน นำยโสภณ  ประสพวงศ์ เป็นเงิน ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 18/2565
อบต.และประชำสัมพันธ์กำรเสียภำษี ปี 2565 49,000 บำท 49,000 บำท วันที่ 15 ธ.ค.2564
จ ำนวน 1,000 ชุด ๆละ 49 บำท

19 จ้ำงเหมำท ำป้ำยยอยศยิ่งฟ้ำอยุธยำ มรดกโลก 432              432               เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอทีแคนวำสดีไซน์เป็นเงิน 432 ร้ำนเอทีแคนวำสดีไซน์ เป็นเงิน 432 ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 19/2565
1.2X2.4 เมตร จ ำนวน 1 ป้ำย วันที่ 15 ธ.ค.2564

20 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 15,600          15,600           เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม็กซ์คอม เป็นเงิน 15,600 บำท ร้ำนแม็กซ์คอม เป็นเงิน 15,600 บำท ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 20/2565
รหัสครุภัณฑ์ 416-53-0016 จ ำนวน 1 เคร่ือง วันที่ 17 ธ.ค.2564

ยอดยกไป 122,507.76   122,507.76    

แบบสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนจัดซ้ือ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม อ ำเภอท่ำเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2565



แบบ สขร.

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
  วงเงินที่จะซ้ือ
      หรือจ้ำง

    รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง   รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
          ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ       
           รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง
ยอดยกมำ    122,507.76 122,507.76    

21 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองกรองน้ ำ ตู้น้ ำหยอด 3,600            3,600             เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนัธพงศ์กรองน้ ำ เป็นเงิน 3,600 ร้ำนธนัธพงศ์กรองน้ ำ เป็นเงิน 3,600 ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 21/2565
เหรียญ หมู่ที่ 3,5,9 บำท บำท วันที่ 24 ธ.ค.2564

22 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเก้ำอี้ส ำนักงำน เก้ำอี้นำยก 2,000            2,000             เฉพำะเจำะจง นำงสุนีย์พร  กระจ่ำงผล เป็นเงิน นำงสุนีย์พร  กระจ่ำงผล เป็นเงิน ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 22/2565
จ ำนวน 1 ตัว 2,000 บำท 2,000 บำท วันที่ 27 ธ.ค.2564

รวมเดือน ธันวำคม 2564 128,107.76   128,107.76    
23 จ้ำงเหมำจัดเก็บขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  43,000          43,000           เฉพำะเจำะจง นำยประหยัด พิเครำะห์กำร นำยประหยัด พิเครำะห์กำร ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 23/2565

ภำยในต ำบลบ้ำนร่อม เดือน ม.ค.65 เป็นเงิน 43,000 บำท เป็นเงิน 43,000 บำท วันที่ 4 ม.ค.2565
24 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยไวนิวประชำสัมพันธ์ 1,728            1,728             เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอทีแคนวำสดีไซน์เป็นเงิน 1,728 ร้ำนเอทีแคนวำสดีไซน์ เป็นเงิน 1,728 ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 24/2565

ก ำหนดกำรช ำระภำษี ปี 2565 วันที่ 4 ม.ค.2565
ขนำด 2.40X4.80 เมตร จ ำนวน 1 ป้ำย

25 จ้ำงเหมำจัดเก็บค่ำน้ ำ - ค่ำขยะ เดือน ธ.ค.64 8,300            8,300             เฉพำะเจำะจง นำงสมจิตร  รอดทุกข์ เป็นเงิน 8,300 นำงสมจิตร  รอดทุกข์ เป็นเงิน 8,300 ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 25/2565
วันที่ 7 ม.ค. 2565

26 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์แบบ 7,000            7,000             เฉพำะเจำะจง ร้ำน หนึ่ง Printing เป็นเงิน 7,000 ร้ำน หนึ่ง Printing เป็นเงิน 7,000 ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 26/2565
สต๊ิกเกอร์ วันที่ 25 ม.ค.2565

รวมเดือน มกรำคม 2565 60,028.00     60,028.00      
27 จ้ำงเหมำจัดเก็บขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  43,000          43,000           เฉพำะเจำะจง นำยประหยัด พิเครำะห์กำร นำยประหยัด พิเครำะห์กำร ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 27/2565

ภำยในต ำบลบ้ำนร่อม เดือน ก.พ.65 เป็นเงิน 43,000 บำท เป็นเงิน 43,000 บำท วันที่ 1 ก.พ.2565
28 จ้ำงเหมำจัดเก็บค่ำน้ ำ - ค่ำขยะ เดือน ม.ค.65 8,300            8,300             เฉพำะเจำะจง นำงสมจิตร  รอดทุกข์ เป็นเงิน 8,300 นำงสมจิตร  รอดทุกข์ เป็นเงิน 8,300 ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 28/2565

วันที่ 9 ก.พ.2565
29 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยไวนิว พร้อมโครงสร้ำงไม้ 500              500               เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอทีแคนวำสดีไซน์เป็นเงิน 500 ร้ำนเอทีแคนวำสดีไซน์ เป็นเงิน 500 ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 31/2565

จ ำนวน 2 ป้ำย วันที่ 14 ก.พ.2565
30 จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถบรรทุกน้ ำเอนกประสงค์ 42,800          42,800           เฉพำะเจำะจง บริษัทโฟคอลทีเอส (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัทโฟคอลทีเอส (ประเทศไทย) จ ำกัด ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 32/2565

เป็นเงน 42,800 บำท เป็นเงน 42,800 บำท วันที่ 15 ก.พ.2565
ยอดยกไป 94,600.00     94,600.00      

แบบสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนจัดซ้ือ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม อ ำเภอท่ำเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2565



แบบ สขร.

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
  วงเงินที่จะซ้ือ
      หรือจ้ำง

    รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง   รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
          ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ       
           รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง
ยอดยกมำ 94,600.00     94,600.00      

31 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 7,600            7,600             เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมเกียรติแอร์ เป็นเงิน 7,600 บำท ร้ำนสมเกียรติแอร์ เป็นเงิน 7,600 บำท ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 33/2565
จ ำนวน 1 เคร่ือง ห้องคลัง วันที่ 18 ก.พ.2565

32 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 4,400            4,400             เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมเกียรติแอร์ เป็นเงิน 4,400 บำท ร้ำนสมเกียรติแอร์ เป็นเงิน 4,400 บำท ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 34/2565
จ ำนวน 4 เคร่ือง วันที่ 18 ก.พ.2565

รวมเดือนกุมภำพันธ์ 2565 106,600.00   106,600.00    
33 จ้ำงเหมำจัดเก็บขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  43,000          43,000           เฉพำะเจำะจง นำยประหยัด พิเครำะห์กำร นำยประหยัด พิเครำะห์กำร ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 35/2565

ภำยในต ำบลบ้ำนร่อม เดือน ม.ีค.65 เป็นเงิน 43,000 บำท เป็นเงิน 43,000 บำท วันที่ 1 ม.ีค.2565
34 จ้ำงเหมำจัดเก็บค่ำน้ ำ - ค่ำขยะ เดือน ก.พ.65 8,300            8,300             เฉพำะเจำะจง นำงสมจิตร  รอดทุกข์ เป็นเงิน 8,300 นำงสมจิตร  รอดทุกข์ เป็นเงิน 8,300 ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 36/2565

วันที่ 1 ม.ีค.2565
35 จ้ำงเหมำเติมน้ ำยำถังดับเพลิง 19 ถัง ๆ ละ 9,500            9,500             เฉพำะเจำะจง ร้ำนลพบุรีกำรดับเพลิง เป็นเงิน 9,500 ร้ำนลพบุรีกำรดับเพลิง เป็นเงิน 9,500 ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 37/2565

500 บำท วันที่ 10 ม.ีค.2565
36 จ้ำงเหมำซ่อมแซมแอร์ติดรถยนต์ ส่วนกลำง 1,950            1,950             เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็นท์ไดนำโมแอร์ เป็นเงิน 1,950 ร้ำนเอ็นท์ไดนำโมแอร์ เป็นเงิน 1,950 ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 38/2565

วันที่ 18 ม.ีค.2565
37 จ้ำงเหมำซ่อมแซมปั๊มน้ ำพร้อมใบพัด 22,800          22,800           เฉพำะเจำะจง ร้ำน ช. กำรช่ำง เป็นเงิน 22,800 ร้ำน ช. กำรช่ำง เป็นเงิน 22,800 ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 39/2565

วันที่ 25 ม.ีค.2565
รวมเดือนมีนำคม 2565 85,550.00     85,550.00      

38 จ้ำงเหมำโครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ 18,100          18,100           เฉพำะเจำะจง มำลำกุลพำณชย์ ก่อสร้ำง เป็นเงิน มำลำกุลพำณชย์ ก่อสร้ำง เป็นเงิน ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 40/2565
คสล. บริเวณหน้ำบ้ำนนำงละมัย พรหมพิทักษ์ 18100 บำท 18100 บำท
ถึงบ้ำนนำยสละ โกมุธมำศ หมู่ที่ 7 ต.บ้ำนร่อม วันที่ 1 เม.ย.2565

39 จ้ำงเหมำท ำป้ำยประเพณีสงกรำนต์ 4 ป้ำย 4,614            4,614             เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอทีแคนวำสดีไซน์เป็นเงิน 4,614 ร้ำนเอทีแคนวำสดีไซน์ เป็นเงิน 4,614 ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 41/2565
วันที่ 1 เม.ย.2565

40 จ้ำงเหมำโครงกำรซ่อมเปล่ียนฝำบ่อพัก 57,700          57,700           เฉพำะเจำะจง นำยชิโนมัย  เปรมปรี เป็นเงิน 57,700 นำยชิโนมัย  เปรมปรี เป็นเงิน 57,700 ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 42/2565
ท่อระบำยน้ ำ หมู่ที่ 2,3,4,7,8,9 ต.บ้ำนร่อม วันที่ 1 เม.ย.2565

ยอดยกไป 80,414.00     80,414.00      

แบบสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนจัดซ้ือ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม อ ำเภอท่ำเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2565



แบบ สขร.

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
  วงเงินที่จะซ้ือ
      หรือจ้ำง

    รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง   รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
          ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ       
           รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง
ยอดยกมำ 80,414.00     80,414.00      

41 จ้ำงเหมำท ำป้ำยรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย 1,080            1,080             เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอทีแคนวำสดีไซน์เป็นเงิน 1,080 ร้ำนเอทีแคนวำสดีไซน์ เป็นเงิน 1,080 ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 43/2565
สงกรำนต์ วันที่ 8 เม.ย.2565

42 จ้ำงเหมำจัดเก็บค่ำน้ ำ - ค่ำขยะ เดือน ม.ีค.65 8,300            8,300             เฉพำะเจำะจง นำงสมจิตร  รอดทุกข์ เป็นเงิน 8,300 นำงสมจิตร  รอดทุกข์ เป็นเงิน 8,300 ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 44/2565
วันที่ 8 เม.ย.2565

43 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองกรองน้ ำ หมู่ที่ 2 2,100            2,100             เฉพำะเจำะจง ร้ำนวิโรจน์มอเตอร์ เป็นเงิน 2,100 บำท ร้ำนวิโรจน์มอเตอร์ เป็นเงิน 2,100 บำท ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 45/2565
ต.บ้ำนร่อม วันที่ 22 เม.ย.2565

44 จ้ำงเหมำเป่ำล้ำงบ่อประปำบำดำล หมู่ที่ 4 14,700          14,700           เฉพำะเจำะจง นำยเดชำ  เอกเกิด เป็นเงิน 14,700บำท นำยเดชำ  เอกเกิด เป็นเงิน 14,700บำท ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 46/2565
ต.บ้ำนร่อม วันที่ 29 เม.ย.2565

45 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยวันฉัตรมงคลพร้อมโครง 330              330               เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอทีแคนวำสดีไซน์เป็นเงิน 330 ร้ำนเอทีแคนวำสดีไซน์ เป็นเงิน 330 ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 47/2565
สร้ำงไม้ วันที่ 29 เม.ย.2565

รวมเดือนเมษำยน 2565 106,924.00   106,924.00    
46 จ้ำงเหมำจัดเก็บขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  43,000          43,000           เฉพำะเจำะจง นำยประหยัด พิเครำะห์กำร นำยประหยัด พิเครำะห์กำร ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 48/2565

ภำยในต ำบลบ้ำนร่อม เดือน พ.ค.65 เป็นเงิน 43,000 บำท เป็นเงิน 43,000 บำท วันที่ 2 พ.ค.2565
47 จ้ำงเหมำซ่อมแอร์ติดรถยนต์ 1,800            1,800             เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็นท์ไดนำโม เป็นเงิน 1,800 บำท ร้ำนเอ็นท์ไดนำโม เป็นเงิน 1,800 บำท ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 49/2565

วันที่ 2 พ.ค.2565
48 จ้ำงเหมำจัดเก็บค่ำน้ ำ - ค่ำขยะ เดือน เม.ย.65 8,300            8,300             เฉพำะเจำะจง นำงสมจิตร  รอดทุกข์ เป็นเงิน 8,300 นำงสมจิตร  รอดทุกข์ เป็นเงิน 8,300 ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 50/2565

วันที่ 9 พ.ค.2565
49 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 3,100            3,100             เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมเกียรติแอร์ เป็นเงิน 3,100 บำท ร้ำนสมเกียรติแอร์ เป็นเงิน 3,100 บำท ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 51/2565

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.บ้ำนร่อม วันที่ 19 พ.ค.2565
จ ำนวน 3 เคร่ือง

50 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 1,900            1,900             เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมเกียรติแอร์ เป็นเงิน 1,900 บำท ร้ำนสมเกียรติแอร์ เป็นเงิน 1,900 บำท ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 52/2565
จ ำนวน 1 เคร่ือง วันที่ 19 พ.ค.2565

51 จ้ำงเหมำจัดเตรียมรถบัสรับ-ส่งประชำชนร่วม 4,000            4,000             เฉพำะเจำะจง นำยจรัญ  มำนะทัตร์ เป็นเงิน 4,000 นำยจรัญ  มำนะทัตร์ เป็นเงิน 4,000 ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 53/2565
พิธีร ำลึกครบรอบ 10 ปี เสด็จทุ่งมะขำมหย่อง บำท บำท วันที่ 23 พ.ค.2565

ยอดยกไป 62,100.00     62,100.00      

แบบสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนจัดซ้ือ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม อ ำเภอท่ำเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2565



แบบ สขร.

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
  วงเงินที่จะซ้ือ
      หรือจ้ำง

    รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง   รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
          ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ       
           รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง
ยอดยกมำ 62,100.00     62,100.00      

52 จ้ำงเหมำอำหำรกลำงวันและเคร่ืองด่ืม ร่วม 2,955            2,955             เฉพำะเจำะจง นำงสำวพัชรี  เนียมหุ่น 2,955 บำท นำงสำวพัชรี  เนียมหุ่น 2,955 บำท ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 54/2565
พิธีร ำลึกครบรอบ 10 ปี เสด็จทุ่งมะขำมหย่อง วันที่ 23 พ.ค.2565

53 จ้ำงเหมำโครงกำรขุดลอกคูส่งน้ ำ ประปำ 80,600          80,600           เฉพำะเจำะจง นำงอังคณำ  อินทวรันต์ เป็นเงิน นำงอังคณำ  อินทวรันต์ เป็นเงิน ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 55/2565
หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 จ ำนวน 5 สำย 80,600 บำท 80,600 บำท วันที่ 25 พ.ค.2565

รวมเดือนพฤษภำคม 2565 145,655.00   145,655.00    
54 จ้ำงเหมำจัดเก็บขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  43,000          43,000           เฉพำะเจำะจง นำยประหยัด พิเครำะห์กำร นำยประหยัด พิเครำะห์กำร ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 56/2565

ภำยในต ำบลบ้ำนร่อม เดือน ม.ิย.65 เป็นเงิน 43,000 บำท เป็นเงิน 43,000 บำท วันที่ 1 ม.ิย.2565
55 จ้ำงเหมำจัดเก็บค่ำน้ ำ - ค่ำขยะ เดือน พ.ค.65 8,300            8,300             เฉพำะเจำะจง นำงสมจิตร  รอดทุกข์ เป็นเงิน 8,300 นำงสมจิตร  รอดทุกข์ เป็นเงิน 8,300 ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 57/2565

วันที่ 8 ม.ิย.2565
56 จ้ำงเหมำจัดท ำพำนดอกไม้ จ ำนวน 4 พำน 2,400            2,400             เฉพำะเจำะจง นำงบุปผำ  สุขสำน เป็นเงิน 2,400 บำท นำงบุปผำ  สุขสำน เป็นเงิน 2,400 บำท ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 58/2565

สร้ำงไม้ วันที่ 8 ม.ิย.2565
57 จ้ำงเหมำซ่อมแซมอำคำรส ำนักงำน อบต. 141,700        141,700         เฉพำะเจำะจง นำยจุมพร  รอดทุกข์ เป็นเงิน 141,700 นำยจุมพร  รอดทุกข์ เป็นเงิน 141,700 ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 59/2565

ภำยในต ำบลบ้ำนร่อม เดือน พ.ค.65 บำท บำท วันที่ 10 ม.ิย.2565
58 จ้ำงเหมำซ่อมแซมคอมพิวเตอร์  จ ำนวน 28,490          28,490           เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม็กซ์คอม เป็นเงิน 28,490 บำท ร้ำนแม็กซ์คอม เป็นเงิน 28,490 บำท ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 60/2565

3 เคร่ือง (ส ำนักปลัด) วันที่ 10 ม.ิย.2565
59 จ้ำงเหมำโครงกำรเป่ำล้ำงบ่อบำดำลและ 25,800          25,800           เฉพำะเจำะจง นำยเดชำ เอกเกิด เป็นเงิน 25,800 บำท นำยเดชำ เอกเกิด เป็นเงิน 25,800 บำท ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 61/2565

เปล่ียนปั๊มสูบน้ ำพร้อมใบพัด หมู่ที่ 4 วันที่ 14 ม.ิย.2565
ต.บ้ำนร่อม

60 จ้ำงเหมำตรวจเช็คและซ่อมแซมแอร์ติดรถยนต์ 5,740            5,740             เฉพำะเจำะจง ร้ำนเก้ำทองแอร์แอนด์ซำวด์ เป็นเงิน ร้ำนเก้ำทองแอร์แอนด์ซำวด์ เป็นเงิน ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 62/2565
ส่วนกลำง 5,740 บำท 5,740 บำท วันที่ 22 ม.ิย.2565

61 จ้ำงเหมำเปล่ียนกระจกโต๊ะท ำงำน จ ำนวน 12,300          12,300           เฉพำะเจำะจง นำยยุทธพงศ์ แก้วค ำภำ เป็นเงิน นำยยุทธพงศ์ แก้วค ำภำ เป็นเงิน ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 63/2565
8 ตัว และซ่อมประตูหน้ำส ำนักงำน อบต. 12300 บำท 12300 บำท วันที่ 24 ม.ิย.2565

ยอดยกไป 267,730.00   267,730.00    

แบบสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนจัดซ้ือ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม อ ำเภอท่ำเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2565



แบบ สขร.

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
  วงเงินที่จะซ้ือ
      หรือจ้ำง

    รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง   รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
          ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ       
           รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง
ยอดยกมำ 267,730.00   267,730.00    

62 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ จ ำนวน 3,100            3,100             เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมเกียรติแอร์ เป็นเงิน 3,100 บำท ร้ำนสมเกียรติแอร์ เป็นเงิน 3,100 บำท ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 64/2565
2 เคร่ือง (ส ำนักปลัด) วันที่ 24 ม.ิย.2565

รวมเดือนมิถุนำยน 2565 270,830.00   270,830.00    
63 จ้ำงเหมำจัดเก็บขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  43,000          43,000           เฉพำะเจำะจง นำยประหยัด พิเครำะห์กำร นำยประหยัด พิเครำะห์กำร ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 65/2565

ภำยในต ำบลบ้ำนร่อม เดือน ก.ค.65 เป็นเงิน 43,000 บำท เป็นเงิน 43,000 บำท วันที่ 1 ก.ค.2565
64 จ้ำงเหมำจัดเก็บค่ำน้ ำ - ค่ำขยะ เดือน ม.ิย.65 8,300            8,300             เฉพำะเจำะจง นำงสมจิตร  รอดทุกข์ เป็นเงิน 8,300 นำงสมจิตร  รอดทุกข์ เป็นเงิน 8,300 ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 66/2565

วันที่ 8 ก.ค.2565
65 จ้ำงเหมำท ำป้ำยประเพณีวันเข้ำพรรษำ 300              300               เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอทีแคนวำสดีไซน์เป็นเงิน 300 บำท ร้ำนเอทีแคนวำสดีไซน์เป็นเงิน 300 บำท ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 67/2565

จ ำนวน 1 ป้ำย วันที่ 8 ก.ค.2565
66 จ้ำงเหมำซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 416-63-0021 3,600            3,600             เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม็กซ์คอม เป็นเงิน 3,600 บำท ร้ำนแม็กซ์คอม เป็นเงิน 3,600 บำท ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 68/2565

กองช่ำง ผอ.กองช่ำง วันที่ 19 ก.ค.2565
67 จ้ำงเหมำซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 416-53-0017 13,600          13,600           เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม็กซ์คอม เป็นเงิน 13,600 บำท ร้ำนแม็กซ์คอม เป็นเงิน 13,600 บำท ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 69/2565

ส ำนักปลัด งำนทรัพยำกรบุคคล วันที่ 19 ก.ค.2565
68 จ้ำงเหมำซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 416-50-0012 12,800          12,800           เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม็กซ์คอม เป็นเงิน 12,800 บำท ร้ำนแม็กซ์คอม เป็นเงิน 12,800 บำท ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 70/2565

ส ำนักปลัด งำนกำรศึกษำ วันที่ 19 ก.ค.2565
69 จ้ำงเหมำซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 416-47-0005 12,800          12,800           เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม็กซ์คอม เป็นเงิน 12,800 บำท ร้ำนแม็กซ์คอม เป็นเงิน 12,800 บำท ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 71/2565

กองช่ำง วันที่ 19 ก.ค.2565
70 จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลำง 14,670          14,670           เฉพำะเจำะจง นำยสมพร  พลทหำร เป็นเงิน 14,670 นำยสมพร  พลทหำร เป็นเงิน 14,670 ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 72/2565

บำท บำท วันที่ 20 ก.ค.2565
71 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยรัชกำลที่ 10 พร้อม 770              770               เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอทีแคนวำสดีไซน์เป็นเงิน 770บำท ร้ำนเอทีแคนวำสดีไซน์เป็นเงิน 770บำท ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 73/2565

โครงไม้ วันที่ 20 ก.ค.2565
ยอดยกไป 109,840.00   109,840.00    

แบบสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนจัดซ้ือ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม อ ำเภอท่ำเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2565



แบบ สขร.

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
  วงเงินที่จะซ้ือ
      หรือจ้ำง

    รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง   รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
          ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ       
           รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง
ยอดยกมำ    109,840.00 109,840.00    

72 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำย Big Cleaning Day 300              300               เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอทีแคนวำสดีไซน์เป็นเงิน 300 บำท ร้ำนเอทีแคนวำสดีไซน์เป็นเงิน 300 บำท ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 74/2565
จ ำนวน 1 ป้ำย วันที่ 22 ก.ค.2565

73 จ้ำงเหมำจัดเตรียมอำหำรกลำงวันและ 4,480            4,480             เฉพำะเจำะจง นำงสำวพัชรี  เนียมหุ่น เป็นเงิน 4,480 นำงสำวพัชรี  เนียมหุ่น เป็นเงิน 4,480 ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 75/2565
เคร่ืองด่ืม จ ำนวน 80 คน ๆ ละ 56 บำท บำท บำท วันที่ 25 ก.ค.2565
พัฒนำวันพ่อ

รวมเดือนกรกฎำคม 2565 114,620.00   114,620.00    
74 จ้ำงเหมำจัดเก็บขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  43,000          43,000           เฉพำะเจำะจง นำยประหยัด พิเครำะห์กำร นำยประหยัด พิเครำะห์กำร ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 76/2565

ภำยในต ำบลบ้ำนร่อม เดือน ส.ค.65 เป็นเงิน 43,000 บำท เป็นเงิน 43,000 บำท วันที่ 1 ส.ค.2565
75 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยห้ำมทิ้งขยะพร้อมโครงไม้ 1,540            1,540             เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอทีแคนวำสดีไซน์เป็นเงิน 1,540 ร้ำนเอทีแคนวำสดีไซน์เป็นเงิน 1,540 ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 77/2565

จ ำนวน 2 ป้ำย ๆ ละ 770 บำท บำท บำท วันที่ 5 ส.ค. 2565
76 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยพระพันปีหลวงพร้อม 770              770               เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอทีแคนวำสดีไซน์เป็นเงิน 770บำท ร้ำนเอทีแคนวำสดีไซน์เป็นเงิน 770บำท ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 78/2565

โครงไม้ จ ำนวน 1 ป้ำย วันที่ 5 ส.ค. 2565
77 จ้ำงเหมำซ่อมปั๊มน้ ำ 1,900            1,900             เฉพำะเจำะจง ร้ำนวิโรจน์มอเตอร์ เป็นเงิน 1,900 บำท ร้ำนวิโรจน์มอเตอร์ เป็นเงิน 1,900 บำท ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 79/2565

วันที่ 5 ส.ค. 2565
78 จ้ำงเหมำก ำจัดขยะบริเวณไหล่ทำง จุดป้ำย 9,430            9,430             เฉพำะเจำะจง นำงอังคณำ  อินทวรันต์ เป็นเงิน นำงอังคณำ  อินทวรันต์ เป็นเงิน ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 80/2565

ส้ินสุด สำยทำง สม.5048 แยก สม.4047 9,430 บำท 9,430 บำท วันที่ 5 ส.ค. 2565
คลองวังแดง

79 จ้ำงเหมำโครงกำรซ่อมแซมบ้ำนผู้พิกำร 40,000          40,000           เฉพำะเจำะจง นำยฤทธิพร  รอดทุกข์ เป็นเงิน นำยฤทธิพร  รอดทุกข์ เป็นเงิน ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 81/2565
ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของ 40,000 บำท 40,000 บำท วันที่ 11 ส.ค.2565
มนุษย์ บ้ำนนำงสมคิด เกตุมณฑล 75/1
หมู่ที่ 4 ต.บ้ำนร่อม

80 จ้ำงเหมำจัดเก็บค่ำน้ ำ - ค่ำขยะ เดือน ก.ค.65 8,300            8,300             เฉพำะเจำะจง นำงสมจิตร  รอดทุกข์ เป็นเงิน 8,300 นำงสมจิตร  รอดทุกข์ เป็นเงิน 8,300 ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 82/2565
วันที่ 11 ส.ค.2565

รวมเดือนสิงหำคม 2565 104,940.00   104,940.00    

แบบสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนจัดซ้ือ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม อ ำเภอท่ำเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2565



แบบ สขร.

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
  วงเงินที่จะซ้ือ
      หรือจ้ำง

    รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง   รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
          ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ       
           รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง
81 จ้ำงเหมำจัดเก็บขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  43,000          43,000           เฉพำะเจำะจง นำยประหยัด พิเครำะห์กำร นำยประหยัด พิเครำะห์กำร ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 83/2565

ภำยในต ำบลบ้ำนร่อม เดือน ก.ย.65 เป็นเงิน 43,000 บำท เป็นเงิน 43,000 บำท วันที่ 1 ก.ย.2565
82 จ้ำงเหมำจัดเก็บค่ำน้ ำ - ค่ำขยะ เดือน ส.ค.65 8,300            8,300             เฉพำะเจำะจง นำงสมจิตร  รอดทุกข์ เป็นเงิน 8,300 นำงสมจิตร  รอดทุกข์ เป็นเงิน 8,300 ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 84/2565

วันที่ 6 ก.ย.2565
83 จ้ำงเหมำโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุม 49,000          49,000           เฉพำะเจำะจง นำงอังคณำ  อินทวรันต์ เป็นเงิน นำงอังคณำ  อินทวรันต์ เป็นเงิน ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 85/2565

บ่อ บริเวณถนนลูกรังหน้ำบ้ำน ดำบจิตรกร 49,000 บำท 49,000 บำท วันที่ 6 ก.ย.2565
ชื่นจิตร หมู่ที่ 1 ต.บ้ำนร่อม

84 จ้ำงเหมำโครงกำรร้ือท่อระบำยน้ ำ คสล. 8,200            8,200             เฉพำะเจำะจง นำยเดชำ  เอกเกิด เป็นเงิน 8,200 บำท นำยเดชำ  เอกเกิด เป็นเงิน 8,200 บำท ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 86/2565
เดิมที่ช ำรุด และวำงท่อระบำยน้ ำ คสล. วันที่ 6 ก.ย.2565
บริเวณเลียบคลองชลประทำน หมู่ที่ 4
ต.บ้ำนร่อม

85 จ้ำงเหมำปรับปรุงซ่อมแซมกล้องวงจรปิด 14,830          14,830           เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ป.วัฒนำโอเอ เป็นเงิน ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ป.วัฒนำโอเอ เป็นเงิน ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 87/2565
พร้อมตรวจเช็ค จ ำนวน 16 จุด 14,830 บำท 14,830 บำท วันที่  6 ก.ย.2565
ชื่นจิตร หมู่ที่ 1 ต.บ้ำนร่อม

86 จ้ำงเหมำตรวจเช็คและซ่อมแซมเสียงตำมสำย 17,976          17,976           เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ไทยออดิโอ้ เป็นเงิน ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ไทยออดิโอ้ เป็นเงิน ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 88/2565
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 1-9 ต.บ้ำนร่อม 17,976 บำท 17,976 บำท วันที่  6 ก.ย.2565

87 จ้ำงเหมำโครงกำรซ่อมแซมเปล่ียนฝำเหล็ก 52,000          52,000           เฉพำะเจำะจง นำยศักด์ิชัย  แก้วศิริ เป็นเงิน นำยศักด์ิชัย  แก้วศิริ เป็นเงิน ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 89/2565
บ่อพักท่อระบำยน้ ำและฝำคอนกรีตเสริมเหล็ก 52,000 บำท 52,000 บำท วันที่  6 ก.ย.2565
บริเวณ หมู่ที่ 2,3,4 และหมู่ที่ 6 ต.บ้ำนร่อม

88 จ้ำงเหมำตรวจเช็ค, ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 12,800          12,800           เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม็กซ์คอม เป็นเงิน 12,800 บำท ร้ำนแม็กซ์คอม เป็นเงิน 12,800 บำท ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 90/2565
416-50-0013 กองคลัง วันที่ 15 ก.ย.2565

89 จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถบรรทุกน้ ำเอนกประสงค์ 14,445          14,445           เฉพำะเจำะจง บริษัทโฟคอล ทีเอส (ประเทศไทย) จ ำกัดบริษัทโฟคอล ทีเอส (ประเทศไทย) จ ำกัด ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 91/2565
จ ำนวน 1 คัน เป็นเงิน 14,445 บำท เป็นเงิน 14,445 บำท วันที่ 19 ก.ย.2565

รวมเดือนกันยำยน 2565 220,551.00   220,551.00    
รวมตำมใบสั่งจ้ำงทั้งสิ้น 1,478,111.76 1,371,187.76  

แบบสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนจัดซ้ือ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม อ ำเภอท่ำเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2565



แบบ สขร.

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
  วงเงินที่จะซ้ือ
      หรือจ้ำง

    รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง   รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
          ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ       
           รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง
1 จัดซ้ือแบบพิมพ์เลือกต้ัง จ ำนวน 7 รำยกำร 7,877            7,877             เฉพำะเจำะจง โรงพิมพ์อำสำรักษำดินแดน โรงพิมพ์อำสำรักษำดินแดน ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 1/2565

เดิมที่ช ำรุด และวำงท่อระบำยน้ ำ คสล. กรมกำรปกครอง เป็นเงิน 7,877 บำท กรมกำรปกครอง เป็นเงิน 7,877 บำท วันที่ 5 ต.ค.2564
บริเวณเลียบคลองชลประทำน หมู่ที่ 4
ต.บ้ำนร่อม

2 จัดซ้ือลูกรัง 15 คิว 2,850            2,850             เฉพำะเจำะจง นำยพิมพ์  ปัญญำ เป็นเงิน 2,850 บำท นำยพิมพ์  ปัญญำ เป็นเงิน 2,850 บำท ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 2/2565
วันที่ 19 ต.ค.2564

3 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เลือกต้ัง 28 รำยกำร 21,291          21,291           เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สำรรังสรรค์ เป็นเงิน ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สำรรังสรรค์ เป็นเงิน ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 3/2565
21,291 บำท 21,291 บำท วันที่ 28 ต.ค.2564

4 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง งำนเลือกต้ัง  จ ำนวน 25,979.60      25,979.60       เฉพำะเจำะจง ร้ำยเจี๊ยบหมง เป็นเงิน 25,979.60 บำท ร้ำยเจี๊ยบหมง เป็นเงิน 25,979.60 บำท ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 4/2565
6 รำยกำร วันที่ 29 ต.ค.2564

5 จัดซ้ือวัสดุกำรแพทย์ งำนเลือกต้ัง  จ ำนวน 29,000          29,000           เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอสพีเมดิซำวน์ เป็นเงิน 29,000 บำทร้ำนเอสพีเมดิซำวน์ เป็นเงิน 29,000 บำทผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 5/2565
2 รำยกำร วันที่ 29 ต.ค.2564

รวมเดือนตุลำคม 2564 86,997.60     86,997.60      
6 จัดซ้ือบัตรเลือกต้ัง จ ำนวน 5 รำยกำร 7,118            7,118             เฉพำะเจำะจง โรงพิมพ์อำสำรักษำดินแดน โรงพิมพ์อำสำรักษำดินแดน ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 6/2565

กรมกำรปกครอง เป็นเงิน 7,118 บำท กรมกำรปกครอง เป็นเงิน 7,118 บำท วันที่ 8 พ.ย.2564
7 จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิง รถแม็คโฮ ยืมรถ 38,492          38,492           เฉพำะเจำะจง นำงปัทมำรัตน์  ยอดสุข เป็นเงิน 38,492นำงปัทมำรัตน์  ยอดสุข เป็นเงิน 38,492 ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 7/2565

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ วันที่ 8 พ.ย.2564
8 จัดซ้ือผ้ำหมึก P8000/P7000 5,900            5,900             เฉพำะเจำะจง บริษัทดีจริงศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด บริษัทดีจริงศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 8/2565

PRINTRON IX จ ำนวน 1 กล่อง เป็นเงิน 5,900 บำท เป็นเงิน 5,900 บำท วันที่ 8 พ.ย.2564
9 จัดซ้ือคู่มือ กปน. 90 เล่ม (เลือกต้ัง) 4,950            4,950             เฉพำะเจำะจง ร้ำนสำรรังสรรค์ เป็นเงิน 4,950 บำท ร้ำนสำรรังสรรค์ เป็นเงิน 4,950 บำท ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 9/2565

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ วันที่ 8 พ.ย.2564
10 จัดซ้ือผ้ำฟำง งำนเลือกต้ัง จ ำนวน 2 ม้วน 2,247            2,247             เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ซุ่นหลีจั่น เป็นเงิน ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ซุ่นหลีจั่น เป็นเงิน ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 10/2565

2,247 บำท 2,247 บำท วันที่ 8 พ.ย.2564
11 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในกำรเลือกต้ัง จ ำนวน 15,392          15,392           เฉพำะเจำะจง บริษัทดีจริงศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด บริษัทดีจริงศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 11/2565

14 รำยกำร เป็นเงิน 15,392 บำท เป็นเงิน 15,392 บำท วันที่ 8 พ.ย.2564
ยอดยกไป 74,099.00     74,099.00      

แบบสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนจัดซ้ือ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม อ ำเภอท่ำเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2565



แบบ สขร.

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
  วงเงินที่จะซ้ือ
      หรือจ้ำง

    รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง   รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
          ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ       
           รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง
ยอดยกมำ 74,099.00     74,099.00      

12 จัดซ้ือไม้อัดยำง งำนเลือกต้ังจ ำนวน 4 แผ่น 941.60          941.60           เฉพำะเจำะจง ร้ำยเจี๊ยบหมง เป็นเงิน 941.60 บำท ร้ำยเจี๊ยบหมง เป็นเงิน 941.60 บำท ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 12/2565
วันที่ 15 พ.ย.2564

13 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ งำนเลือกต้ัง จ ำนวน 6 7,131.55        7,131.55        เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ซุ่นหลีจั่น เป็นเงิน ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ซุ่นหลีจั่น เป็นเงิน ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 13/2565
รำยกำร 7,131.55 บำท 7,131.55 บำท วันที่ 15 พ.ย.2564

14 จัดซ้ือตู้บำนเปิดทึบสูง สีเขียว ส ำนักปลัด 10,000          10,000           เฉพำะเจำะจง บริษัทดีจริงศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด บริษัทดีจริงศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 14/2565
จ ำนวน 2 หลัง ๆ ละ 5,000 บำท เป็นเงิน 10,000 บำท เป็นเงิน 10,000 บำท วันที่ 29 พ.ย.2564

รวมเดือนพฤศจิกำยน 2565 92,172.15     92,172.15      
15 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ จ ำนวน 6 รำยกำร 20,000          20,000           เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ซุ่นหลีจั่น เป็นเงิน ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ซุ่นหลีจั่น เป็นเงิน ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 15/2565

20,000 บำท 20,000 บำท วันที่ 8 ธ.ค.2564
16 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 15 รำยกำร 38,562.80      38,562.80       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ซุ่นหลีจั่น เป็นเงิน ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ซุ่นหลีจั่น เป็นเงิน ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 16/2565

38,562.80 บำท 38,562.80 บำท วันที่ 8 ธ.ค.2564
17 จัดซ้ือวัสดุหมึกเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 4 กล่อง ๆ ละ 17,200          17,200           เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ป.วัฒนำโอเอ เป็นเงิน ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ป.วัฒนำโอเอ เป็นเงิน ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 17/2565

4,300 บำท 17,200 บำท 17,200 บำท วันที่ 14 ธ.ค.2564
18 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองปร้ิน HP 35A จ ำนวน 9,150            9,150             เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ป.วัฒนำโอเอ เป็นเงิน ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ป.วัฒนำโอเอ เป็นเงิน ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 18/2565

3 กล่อง ๆ ละ 3,050 บำท 9,150 บำท 9,150 บำท วันที่ 14 ธ.ค.2564
19 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน (ส ำนักปลัด) จ ำนวน 26 12,294          12,294           เฉพำะเจำะจง บริษัทดีจริงศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด บริษัทดีจริงศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 19/2565

รำยกำร เป็นเงิน 12,294 บำท เป็นเงิน 12,294 บำท วันที่ 16 ธ.ค.2564
20 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน (กองช่ำง) 4,232            4,232             เฉพำะเจำะจง บริษัทดีจริงศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด บริษัทดีจริงศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 20/2565

เป็นเงิน 4,232 บำท เป็นเงิน 4,232 บำท วันที่ 16 ธ.ค.2564
21 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน (กองคลัง) 26,689          26,689           เฉพำะเจำะจง บริษัทดีจริงศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด บริษัทดีจริงศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 21/2565

เป็นเงิน 26,689 บำท เป็นเงิน 26,689 บำท วันที่ 16 ธ.ค.2564
22 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ส ำนักปลัด 18,600          18,600           เฉพำะเจำะจง บริษัทดีจริงศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด บริษัทดีจริงศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 22/2565

เป็นเงิน 18,600 บำท เป็นเงิน 18,600 บำท วันที่ 16 ธ.ค.2564
ยอดยกไป 146,727.80   146,727.80    

แบบ สขร.

แบบสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนจัดซ้ือ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม อ ำเภอท่ำเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2565



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
  วงเงินที่จะซ้ือ
      หรือจ้ำง

    รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง   รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
          ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ       
           รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง
ยอดยกมำ    146,727.80 146,727.80    

23 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง 7,310            7,310             เฉพำะเจำะจง บริษัทดีจริงศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด บริษัทดีจริงศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 23/2565
เป็นเงิน 7,310 บำท เป็นเงิน 7,310 บำท วันที่ 16 ธ.ค.2564

24 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่ำง จ ำนวน 7,000            7,000             เฉพำะเจำะจง บริษัทดีจริงศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด บริษัทดีจริงศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 24/2565
เป็นเงิน 7,000 บำท เป็นเงิน 7,000 บำท วันที่ 16 ธ.ค.2564

25 จัดซ้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 1 รำยกำร 1,000            1,000             เฉพำะเจำะจง บริษัทดีจริงศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด บริษัทดีจริงศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 25/2565
เป็นเงิน 1,000 บำท เป็นเงิน 1,000 บำท วันที่ 22 ธ.ค.2564

26 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ จ ำนวน 4  รำยกำร 2,550            2,550             เฉพำะเจำะจง ร้ำนเคทีไฟฟ้ำ เป็นเงิน 2,550 บำท ร้ำนเคทีไฟฟ้ำ เป็นเงิน 2,550 บำท ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 26/2565
วันที่ 23 ธ.ค.2564

27 จัดซ้ือยำงมะตอยส ำเร็จรูป จ ำนวน 200 ถุง 20,000          20,000           เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอส เอ็น อำร์แอสฟัลท์ ร้ำน เอส เอ็น อำร์แอสฟัลท์ ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 27/2565
ถุงละ 100 20,000 บำท 20,000 บำท วันที่ 23 ธ.ค.2564

รวมเดือนธันวำคม 2564 184,587.80   184,587.80    
28 จัดซ้ือถังขยะ จ ำนวน 50 ถัง ๆ ละ 850 บำท 42,500          42,500           เฉพำะเจำะจง บริษัท พลำสติกดีดี จ ำกัด บริษัท พลำสติกดีดี จ ำกัด ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 28/2565

14 รำยกำร เป็นเงิน 42,500 บำท เป็นเงิน 42,500 บำท วันที่ 7 ก.พ.2565
29 จัดซ้ือวัสดุกำรแพทย์ จ ำนวน 2 รำยกำร 5,950.00        5,950.00        เฉพำะเจำะจง หจก. เอสทีเมดิซำยน์ เป็นเงิน 5,950 บำทหจก. เอสทีเมดิซำยน์ เป็นเงิน 5,950 บำทผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 29/2565

วันที่ 8 ก.พ.2565
30 จัดซ้ือสำยยำงดับเพลิง จ ำนวน 2 เส้น 24,000.00      24,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนพลำสติก ดีดี เป็นเงิน 24,000 บำท ร้ำนพลำสติก ดีดี เป็นเงิน 24,000 บำท ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 30/2565

วันที่ 28 ก.พ.2565
รวมเดือนกุมภำพันธ์ 2565 72,450.00     72,450.00      

แบบสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนจัดซ้ือ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม อ ำเภอท่ำเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2565



แบบ สขร.

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
  วงเงินที่จะซ้ือ
      หรือจ้ำง

    รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง   รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
          ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ       
           รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง
31 จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ ำแบบมอเตอร์ จ ำนวน 5 ชุด 468,125        468,125         เฉพำะเจำะจง บริษัท ยนตรกิจ แมชีนเนอร่ี จ ำกัด บริษัท ยนตรกิจ แมชีนเนอร่ี จ ำกัด ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 31/2565

 เป็นเงิน 468,125 บำท เป็นเงิน 468,125 บำท วันที่ 17 ม.ีค.65
32 จัดซ้ือถังกรองน้ ำสนิม จ ำนวน 4 ชุด 499,476        499,476         เฉพำะเจำะจง บริษัท 9 ไพน์เซอร์วิส บริษัท 9 ไพน์เซอร์วิส ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 32/2565

499,476 บำท 499,476 บำท วันที่ 17 ม.ีค.65
33 จัดซ้ือวัสดุกำรแพทย์ จ ำนวน 2 รำยกำร 29,000.00      29,000.00       เฉพำะเจำะจง หจก.เอสทีเมดิซำยน์ เป็นเงิน หจก. เอสทีเมดิซำยน์ เป็นเงิน ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 33/2565

29,000 บำท 29,000 บำท วันที่ 21 ม.ีค.65
รวมเดือนมีนำคม 2565 996,601.00   996,601.00    

34 จัดซ้ือวัสดุก ำจัดวัชพืช จ ำนวน 3 แกลลอน 2,550.00        2,550.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำน แอล เอเคมีภัณฑ์ จ ำกัด ร้ำน แอล เอเคมีภัณฑ์ จ ำกัด ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 34/2565
2,550 บำท 2,550 บำท วันที่ 18  เม.ย.65

35 จัดซ้ือใบเสร็จประปำ จ ำนวน  9,000 ชุด 22,500.00      22,500.00       เฉพำะเจำะจง บริษัทสยำมโลคอล จ ำกัด บริษัทสยำมโลคอล จ ำกัด ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 35/2565
22,500 บำท 22,500 บำท วันที่ 20  เม.ย.65

36 จัดซ้ือวัสดุกำรแพทย์ จ ำนวน 3  รำยกำร 6,500.00        6,500.00        เฉพำะเจำะจง หจก.เอสทีเมดิซำยน์ เป็นเงิน หจก. เอสทีเมดิซำยน์ เป็นเงิน ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 36/2565
6,500 บำท 6,500 บำท วันที่ 28  เม.ย.65

37 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 1 รำยกำร 1,770.00        1,770.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนเค.ท.ี ไฟฟ้ำ เป็นเงิน 1,770 บำท ร้ำนเค.ท.ี ไฟฟ้ำ เป็นเงิน 1,770 บำท ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 37/2565
วันที่ 28  เม.ย.65

รวมเดือนเมษำยน 2565 33,320.00     33,320.00      
38 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ จ ำนวน 13 รำยกำร 45,635.50      45,635.50       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ซุ่นหลีจั่น เป็นเงิน ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ซุ่นหลีจั่น เป็นเงิน ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 38/2565

45,635.50 บำท 45,635.50 บำท วันที่ 6 พ.ค. 65
39 จัดซ้ือวัคซีนพิษสุนัขบ้ำ จ ำนวน 320 ชุด 9,990.00        9,990.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนกิตติศักด์ิ  เป็นเงิน 9,990 บำท ร้ำนกิตติศักด์ิ  เป็นเงิน 9,990 บำท ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 39/2565

พร้อมอุปกรณ์ วันที่ 11 พ.ค. 65
40 จัดซ้ือน้ ำยำฆ่ำเชื้อ จ ำนวน 10 แกลลอน 12,500.00      12,500.00       เฉพำะเจำะจง หจก.เอสทีเมดิซำยน์ เป็นเงิน หจก. เอสทีเมดิซำยน์ เป็นเงิน ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 40/2565

12,500 บำท 12,500 บำท วันที่ 23 พ.ค. 65
รวมเดือนพฤษภำคม 2565 68,125.50     68,125.50      

แบบสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนจัดซ้ือ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม อ ำเภอท่ำเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2565



แบบ สขร.

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
  วงเงินที่จะซ้ือ
      หรือจ้ำง

    รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง   รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
          ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ       
           รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง
41 จัดซ้ือยำงมะตอยส ำเร็จรูป จ ำนวน 300 ถุง 36,000.00      36,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนพลำสติกดีดี เป็นเงิน 36,000 บำท ร้ำนพลำสติกดีดี เป็นเงิน 36,000 บำท ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 41/2565

ถุงละ 120 บำท วันที่ 15 ม.ิย.2565
42 จัดซ้ือสำรก ำจัดวัชพืช จ ำนวน 2 รำยกำร 10,800.00      10,800.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน แอล เอเคมีภัณฑ์ จ ำกัด ร้ำน แอล เอเคมีภัณฑ์ จ ำกัด ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 42/2565

10,800 บำท 10,800 บำท วันที่ 22 ม.ิย.2565
43 จัดซ้ือแผ่นพื้นส ำเร็จรูป จ ำนวน 2 แผ่น 590.00          590.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนพิมพ์วัสดุก่อสร้ำง ร้ำนพิมพ์วัสดุก่อสร้ำง ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 43/2565

590 บำท 590 บำท วันที่ 22 ม.ิย.2565
รวมเดือนมิถุนำยน 2565 47,390.00     47,390.00      

44 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน (กองคลัง) 29,367          29,367           เฉพำะเจำะจง บริษัทดีจริงศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด บริษัทดีจริงศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 44/2565
เป็นเงิน 29,367 บำท เป็นเงิน 29,367 บำท วันที่ 1 ก.ค. 2565

45 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่ำง) 9,500            9,500             เฉพำะเจำะจง บริษัทดีจริงศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด บริษัทดีจริงศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 45/2565
เป็นเงิน 9,500 บำท เป็นเงิน 9,500 บำท วันที่ 1 ก.ค. 2565

46 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (ส ำนักปลัด) 10,646          10,646           เฉพำะเจำะจง บริษัทดีจริงศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด บริษัทดีจริงศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 46/2565
เป็นเงิน 10,646 บำท เป็นเงิน 10,646 บำท วันที่ 1 ก.ค. 2565

47 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก) 13,440          13,440           เฉพำะเจำะจง บริษัทดีจริงศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด บริษัทดีจริงศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 47/2565
เป็นเงิน 13,440 บำท เป็นเงิน 13,440 บำท วันที่ 1 ก.ค. 2565

48 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน (กองช่ำง) 5,335            5,335             เฉพำะเจำะจง บริษัทดีจริงศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด บริษัทดีจริงศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 48/2565
เป็นเงิน 5,335 บำท เป็นเงิน 5,335 บำท วันที่ 1 ก.ค. 2565

49 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน (ส ำนักปลัด) 57,861          57,861           เฉพำะเจำะจง บริษัทดีจริงศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด บริษัทดีจริงศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 49/2565
เป็นเงิน 57,861 บำท เป็นเงิน 57,861 บำท วันที่ 1 ก.ค. 2565

50 จัดซ้ือเทียนจ ำน ำพรรษำ 3 ต้น ๆ ละ 4,500            4,500             เฉพำะเจำะจง บริษัทดีจริงศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด บริษัทดีจริงศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 50/2565
1,500 บำท เป็นเงิน 4,500 บำท เป็นเงิน 4,500 บำท วันที่ 8 ก.ค. 2565

รวมเดือนกรกฎำคม 2565 130,649.00   130,649.00    

แบบสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนจัดซ้ือ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม อ ำเภอท่ำเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2565



แบบ สขร.

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
  วงเงินที่จะซ้ือ
      หรือจ้ำง

    รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง   รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
          ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ       
           รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง
51 จัดซ้ือกรวยจรำจร 10 อัน 5,000            5,000             เฉพำะเจำะจง บริษัทดีจริงศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด บริษัทดีจริงศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 51/2565

เป็นเงิน 5,000 บำท เป็นเงิน 5,000 บำท วันที่ 8 ส.ค.2565
52 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 63 รำยกำร 129,153.28    129,153.28     เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ซุ่นหลีจั่น เป็นเงิน ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ซุ่นหลีจั่น เป็นเงิน ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 52/2565

129,153.28 บำท 129,153.28 บำท วันที่ 8 ส.ค.2565
53 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 4 รำยกำร 1,725.00        1,725.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำยเจี๊ยบหมง เป็นเงิน 1,725 บำท ร้ำยเจี๊ยบหมง เป็นเงิน 1,725 บำท ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 53/2565

วันที่ 8 ส.ค.2565
54 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 34,150          34,150           เฉพำะเจำะจง บริษัทดีจริงศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด บริษัทดีจริงศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 54/2565

จ ำนวน 6 รำยกำร เป็นเงิน 34,150 บำท เป็นเงิน 34,150 บำท วันที่ 25 ส.ค.2565
55 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (ส ำนักปลัด) 9,700            9,700             เฉพำะเจำะจง บริษัทดีจริงศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด บริษัทดีจริงศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 55/2565

จ ำนวน 2 รำยกำร เป็นเงิน 9,700 บำท เป็นเงิน 9,700 บำท วันที่ 25 ส.ค.2565
56 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน (กองคลัง) 14,108          14,108           เฉพำะเจำะจง บริษัทดีจริงศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด บริษัทดีจริงศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 56/2565

จ ำนวน 8 รำยกำร เป็นเงิน 14,108 บำท เป็นเงิน 14,108 บำท วันที่ 25 ส.ค.2565
57 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน (ส ำนักปลัด) 27,352          27,352           เฉพำะเจำะจง บริษัทดีจริงศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด บริษัทดีจริงศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 57/2565

จ ำนวน 20 รำยกำร เป็นเงิน 27,352 บำท เป็นเงิน 27,352 บำท วันที่ 25 ส.ค.2565
58 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน (กองช่ำง) 3,100            3,100             เฉพำะเจำะจง บริษัทดีจริงศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด บริษัทดีจริงศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 58/2565

จ ำนวน 4 รำยกำร เป็นเงิน 3,100 บำท เป็นเงิน 3,100 บำท วันที่ 25 ส.ค.2565
59 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่ำง) 3,500            3,500             เฉพำะเจำะจง บริษัทดีจริงศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด บริษัทดีจริงศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 59/2565

จ ำนวน 1 รำยกำร เป็นเงิน 3,500 บำท เป็นเงิน 3,500 บำท วันที่ 25 ส.ค.2565
ยอดยกไป 227,788.28   227,788.28    

แบบสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนจัดซ้ือ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม อ ำเภอท่ำเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2565



แบบ สขร.

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
  วงเงินที่จะซ้ือ
      หรือจ้ำง

    รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง   รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
          ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ       
           รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง
ยอดยกมำ    227,788.28 227,788.28    

60 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 5,000            5,000             เฉพำะเจำะจง บริษัทดีจริงศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด บริษัทดีจริงศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 60/2565
อบต.บ้ำนร่อม) จ ำนวน 10 รำยกำร เป็นเงิน 5,000 บำท เป็นเงิน 5,000 บำท วันที่ 26 ส.ค.2565

61 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ จ ำนวน 14 รำยกำร 63,681.05      63,681.05       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ซุ่นหลีจั่น เป็นเงิน ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ซุ่นหลีจั่น เป็นเงิน ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 61/2565
63,681.05 บำท 63,681.05 บำท วันที่ 30 ส.ค.2565

62 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 23 รำยกำร 32,999.87      32,999.87       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ซุ่นหลีจั่น เป็นเงิน ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ซุ่นหลีจั่น เป็นเงิน ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 62/2565
เป็นเงิน 32,999.87 บำท เป็นเงิน 32,999.87 บำท วันที่ 30 ส.ค.2565

63 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน  19 รำยกำร 15,365.20      15,365.20       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ซุ่นหลีจั่น เป็นเงิน ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ซุ่นหลีจั่น เป็นเงิน ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 63/2565
เป็นเงิน 15,365.20 บำท เป็นเงิน 15,365.20 บำท วันที่ 30 ส.ค.2565

รวมเดือน สิงหำคม 2565 344,834.40   344,834.40    
64 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 2 รำยกำร 29,780.00      29,780.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ป.วัฒนำ โอเอ เป็นเงินห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ป.วัฒนำ โอเอ เป็นเงิน ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 64/2565

(กองคลัง) 29,780 บำท 29,780 บำท วันที่ 8 ก.ย.2565
65 จัดซ้ือหมึกเคร่ีองถ่ำยเอกสำร จ ำนวน 3 กล่อง 12,900.00      12,900.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ป.วัฒนำ โอเอ เป็นเงินห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ป.วัฒนำ โอเอ เป็นเงิน ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 65/2565

(กองช่ำง) 12,900 บำท 12,900 บำท วันที่ 8 ก.ย.2565
66 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน (ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 15,000          15,000           เฉพำะเจำะจง บริษัทดีจริงศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด บริษัทดีจริงศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 66/2565

อบต.บ้ำนร่อม) จ ำนวน 34 รำยกำร เป็นเงิน 15,000 บำท เป็นเงิน 15,000 บำท วันที่ 19 ก.ย.2565
รวมเดือน กันยำยน 2565 57,680.00     57,680.00      
รวมตำมใบสั่งซ้ือทั้งสิ้น 2,114,807.45 2,114,807.45  

แบบสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนจัดซ้ือ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม อ ำเภอท่ำเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2565



แบบ สขร.

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
  วงเงินที่จะซ้ือ
      หรือจ้ำง

    รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง   รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
          ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ       
           รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง
1 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บริเวณบ้ำน 449,900        449,900         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ต้ังรับทรัพย์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ต้ังรับทรัพย์ ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน สัญญำจ้ำง 1/2565

นำงอัญชลี ผอบเณร ถึงนำนำยวิชัย ยี่โสดสำรี เป็นเงิน 449,900 บำท เป็นเงิน 449,900 บำท วันที่ 4 ก.พ.2565
หมู่ที่ 5 ต.บ้ำนร่อม

2 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำและบ่อพัก พร้อม 242,700        242,700         เฉพำะเจำะจง นำยศักด์ิชัย  แก้วศิริ นำยศักด์ิชัย  แก้วศิริ ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน สัญญำจ้ำง 2/2565
ขยำยผิวจรำจรลูกรังบริเวณฝ่ังตรงข้ำม เป็นเงิน 242,700 บำท เป็นเงิน 242,700 บำท วันที่ 7 ก.พ.2565
สะพำนคู่ ถึงทำงเข้ำวัดดอนกระสังข์ หมู่ที่ 1
ต.บ้ำนร่อม

3 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บริเวณ 1,936,000      1,936,000       คัดเลือก ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ต้ังรับทรัพย์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ต้ังรับทรัพย์ ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน สัญญำจ้ำง 3/2565
นำนำงบุญเสริม รัตน์ห่วง  ถึงนำยเปียก เป็นเงิน 1,920,000 บำท เป็นเงิน 1,920,000 บำท วันที่ 15 ก.พ.2565
กะมะรินทร์ หมู่ที่ 5 ต.บ้ำนร่อม 1,920,000

4 โครงกำรลงลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังทำง 448,000        448,000         เฉพำะเจำะจง บริษัท 789 พระนครกำรโยธำ จ ำกัด บริษัท 789 พระนครกำรโยธำ จ ำกัด ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน สัญญำจ้ำง 4/2565
สำธำรณประโยชน์ภำยในต ำบลบ้ำนร่อม เป็นเงิน 448,000 บำท เป็นเงิน 448,000 บำท วันที่ 23 ก.พ.2565
จ ำนวน 14 สำย 

รวมเดือนกุมภำพันธ์ 2565 3,076,600.00 3,076,600.00  
5 จ้ำงออกแบบก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที่ 2 3,915            3,915             เฉพำะเจำะจง นำยปรัชญำ  โลมบุตร นำยปรัชญำ  โลมบุตร ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน สัญญำจ้ำง 5/2565

ต.บ้ำนร่อม เป็นเงิน 3,915 บำท เป็นเงิน 3,915 บำท วันที่ 10 ม.ืย.2565

6 โครงกำรเจำะบ่อบำดำลเก่ำและซ่อมแซม 283,000        283,000         เฉพำะเจำะจง นำยฉลำด ไกรเพ็ชรพด นำยฉลำด ไกรเพ็ชรพด ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน สัญญำจ้ำง 6/2565
โครงสร้ำงรับถังน้ ำประปำคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นเงิน 283,000 บำท เป็นเงิน 283,000 บำท วันที่ 14 ม.ืย.2565
บริเวณประปำบำดำลบ้ำนนำยประคอง
รอดทุกข์ หมู่ที่ 9 ต.บ้ำนร่อม

รวมเดือนมิถุนำยน 2565 286,915.00   286,915.00    

แบบสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนจัดซ้ือ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม อ ำเภอท่ำเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2565



แบบ สขร.

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
  วงเงินที่จะซ้ือ
      หรือจ้ำง

    รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง   รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
          ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ       
           รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง
7 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บริเวณ 130,500        130,500         เฉพำะเจำะจง นำยศักด์ิชัย  แก้วศิริ นำยศักด์ิชัย  แก้วศิริ ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน สัญญำจ้ำง 7/2565

ที่สำธำรณประโยชน์ทำงเข้ำบ้ำนนำยยนต์ เป็นเงิน 130,500 บำท เป็นเงิน 130,500 บำท วันที่ 6 ก.ค.2565
หมู่ที่ 2 ต.บ้ำนร่อม

8 โครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำลพร้อมอุดกลบ 239,600        239,600         เฉพำะเจำะจง นำยฉลำด ไกรเพ็ชรพด นำยฉลำด ไกรเพ็ชรพด ผู้เสนอรำคำมีคุณสมบัติครบถ้วน สัญญำจ้ำง 8/2565
บ่อบำดำลเก่ำ บริเวณประปำบำดำล เป็นเงิน 239,600 บำท เป็นเงิน 239,600 บำท วันที่ 22 ก.ค.2565
บ้ำนนำยนพดล  แก้วบุบผำ หมู่ที่ 5 
 ต.บ้ำนร่อม

รวมเดือนกรกฎำคม 2565 370,100.00   370,100.00    
รวมตำมสัญญำจ้ำงทั้งสิ้น 3,733,615.00 3,733,615.00  

7,326,534.21 7,219,610.21  
ชช== 7,326,534.21  

16000
7,310,534.21  

แบบสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนจัดซ้ือ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม อ ำเภอท่ำเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2565


