
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 

และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังลือ 
ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๔)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหน่ึง
ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
สาระสำคัญชองสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและชองหน่วยงาน 
ของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด น้ัน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังลือ
ประจำไตรมาสที่ ๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๔๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้เส ียภาษี/ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จำนวนเงินรวม เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน

(๑) เลขประจำตัวประชาขน 
(๒)

(๓) (๔) ที่จัดซื้อจัดจ้าง 
(๔)

วับที่ เลขที่ (๗)

๑ ๓๑๔๐๒๐0๓๒0๓๕๕ นายอาบ พันธุมิตร จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย 
เดือน ม.ค.๖๔

๙,๐๐๐.๐๐ ๓๐ ธ.ค.๖๓ ๓๔/ ๒๕๖๔ ๑

๒ ๓®๔๐๒๐๐๑๘๙๙๗๖ นายบุญเทอด เปียมระลึก จ้างเหมาพนักงานดูแลต้นไม้ 
ภายใน ต.บ้านร่อม เดือน ม.ค.๖๔

๙,๐๐๐.๐๐ ๓๐ ธ.ค.๖๓ ๓๕/ ๒๕๖๔ ๑

๓ ๓๑๔๐๒๐๐๑๗๖๐๓๓ นางกุหลาบ กะมะรินทร์ จ้างเหมาพนักงานดูแลรักษาต้นไม้ 
เดือน ม.ค.๖๔

๙,๐๐๐.๐๐ ๓๐ ธ.ค.๖๓ ๓๖/ ๒๕๖๔ ๑

(5̂ ๓๑๔๐๒๐๐๑๗๗๒๗๗ นางละเอียด แสงทอง จ้างเหมาพนักงานดูแลต้นไม้ 
ภายใน ต.บ้านร่อม เดือนม.ค.๖๔

๙,๐๐๐.๐๐ ๓๐ ธ.ค.๖๓ ๓๗/ ๒๕๖๔ ๑

๕ ๓๑๔๐๒๐๐๑๗๘๐๒๘ นางบุปผา คงนาค จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด 
สำนักงาน อบต. เดือน ม.ค.๖๔

๙,๐๐๐.๐๐ ๓๐ ธ.ค.๖๓ ๓๘/ ๒๕๖๔ ๑

๖ ๓๑๒๐๑๐๐๖๗๗๘๒๖ นายบุญชู ซอกงูเหลือม จ้างเหมาคนงานประปา เดือน ม.ค.๖๔ ๙ ,๐๐๐.๐0 ๓๐ ธ.ค.๖๓ ๓๙/ ๒๕๖๔ ๑

๗ ๓๑๔๐๒๐๐๑๘๓๑๔๕ นายมานิต ยุกิจภูติ จ้างเหมาคนงานประปา เดือน ต.ค.๖๓ ๙,๐๐๐.๐๐ ๓๐ ธ.ค.๖๓ ๔๐/ ๒๕๖๔ ๑



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ซนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังลือ
ประจำไตรมาสที่ ๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม อำ๓ อท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้เส ียภาษี/ ซื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จำนวนเงินรวม เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน

(๑) เลขประจำตัวประขาขน 
(๒)

(๓) (๔) ที่จัดซื้อจัดจ้าง 
(๔)

วันที่ เลขที่ (๗)

๘ ๓๑๔๐๒๐๐๑๗๓๖๔๖ นายขัยวัฒน์ คงอรุณ จ้างเหมาคนงานประปา เดือน ม.ค.๖๔ ๙,๐๐๐.๐๐ ๓๐ ธ.ค.๖๓ ๔๑/ ๒๔๖๔ ๑

๙ ๑๑๔๙๗๐๐๐๔๔๔๑๙ นางสาวบุศรารัตน์ อุคขธรรม จ้างเหมาผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
ศพด.บ้านร่อม ม.ค.๖๔

๙,๐๐๐.๐๐ ๓๐ ธ.ค.๖๓ ๔๓/ ๒๔๖๔ ๑

๑๐ ๑๑๔๙๗๐๐๐๔๗๙๔๓ น.ส.สุพัตรา บ่อทอง จ้างเหมาผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
ศพด.ดอนประดู่ ม.ค.๖๔

๙,๐๐๐.๐๐ ๓๐ ธ.ค.๖๓ ๔๔/ ๒๔๖๔ ๑

๑๑ ๓๑๔๐๒๐๐๑๖๗๑๔๐ นายวิชิต กะมะรินทร์ จ้างเหมาพนักงานขับรถบรรทุกนํ้า 
เอนกประสงค์ อบต . เดือน ม.ค.๖๔

๙,๐๐๐.๐๐ ๓๐ ธ.ค.๖๓ ๔๒/ ๒๔๖๔ ๑

๑๒ ๓๑๔๐๒๐๐๑๘๖๑๔๒ นางปีทมารัตน์ ยอดสุข จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นม.ค.๖๔ ๗,๔๓๒.๐๐ ๓๐ ธ.ค.๖๓ ๑ / ๒๔๖๔ ๑

๑๓ ๓๑๔๐๒๐๐๑๘๖๑๕๒ นางป้ทมารัตน์ ยอดสุข จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ก.พ.๖๔ (โ),630(1^.00 ๑-ก.พ.-๖๔ ๑/ ๒๔๖๔ ๑

๑ (̂ ๓๑๔๐๒๐๐๑๘๖๑๔๒ นางปีทมารัตน์ ยอดสุข จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น มี.ค.๖๔ ๙,๔๔๔.๐๐ ๑-มี.ค.-๖๔ ๑ / ๒๔๖๔ ๑



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ซนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังลือ
ประจำไตรมาสที่ ๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๔๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม อำ๓ อท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้เส ียภาษี/ ขื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จำนวนเงินรวม เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน

(๑) เลขประจำตัวประซาขน 
(๒)

(๓) (๔) ที่จัดซื้อจัดจ้าง 
(๕)

วันท่ี เลขที่ (๗)

(ริ)( ^ ๓๑๔๐๒๐๐๓๒๐๓๕๕ นายอาบ พันธุมิตร จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย 
เดือน ก.พ. ๖๔

๙,๐๐๐.๐๐ ๑ ก.พ.๖๔ ๔๕/ ๖ ๕ ๖ ๔ ๑

๑๖ ๓๑๔๐๒๐๐๑๘๙๙๗๖ นายบุญเทอด เปียมระลึก จ้างเหมาพนักงานดูแลต้นไม้ 
ภายใน ต.บ้านร่อม เดือน ก.พ.๖๔

๙,๐๐๐.๐๐ ๑ ก.พ.๖๔ ๔๖/ ๒๕๖๔ ๑

๑๗ ๓๑๔๐๒๐๐๑๗๖๐๓๓ นางกุหลาบ กะมะรินทร์ จ้างเหมาพนักงานดูแลรักษาต้นไม้ 
เดือน ก.พ.๖๔

๙,๐๐๐.๐๐ ๑ ก.พ.๖๔ ๔๗/ ๒๕๖๔ ๑

(9)̂ 9 ๓๑๔๐๒๐๐๑๗๗๒๗๗ นางละเอียด แสงทอง จ้างเหมาพนักงานดูแลต้นไม้ 
ภายใน ต.บ้านร่อม เดือน ก.พ.๖๔

๙,๐๐๐.๐๐ ๑ ก.พ.๖๔ ๔๘/ ๒๕๖๔ ๑

๑๙ ๓๑๔๐๒๐๐๑๗๘๐๒๘ นางบุปผา คงนาค จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด 
สำนักงาน อบต. เดือน ก.พ.๖๔

๙,๐๐๐.๐๐ ๑ ก.พ.๖๔ ๔๙/ ๒๕๖๔ ๑

๒๐ ๓๑๒๐๑๐๐๖๗๗๘๒๖ นายบุญซู ซอกงูเหลือม จ้างเหมาคนงานประปา เดือน ก.พ.๖๔ ๙,๐๐๐.๐๐ ๑ ก.พ.๖๔ ๕๐/ ๒๕๖๔ ๑

๒๑ ๓๑๔๐๒๐๐๑๘๓๑๔๕ นายมานิต ยุกิจภูติ จ้างเหมาคนงานประปา เดือน ก.พ. ๖๔ ๙,๐๐๐.๐๐ ๑ ก.พ.๖๔ ๕๑/ ๒๕๖๔ ๑



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ซนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังลือ
ประจำไตรมาสที่ ๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๔๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรือยุธยา
ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้เส ียภาษ ี/ ซื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จำนวนเงินรวม เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน

(๑) เลขประจำตัวประซาขน 
(๒)

(๓) (๔) ที่จัดซื้อจัดจ้าง 
(๔)

วันที่ เลขที่ (๗)

เอเอ ๓๑๔๐๒๐๐®๗๓๖๔๖ นายชัยวัฒน์ คงอรุณ จ้างเหมาคนงานประปา เดือน ก.พ.๖๔ ๙,๐๐๐.๐๐ ๑ ก.พ.๖๔ ๔๒/ ๒๔๖๔ ๑

๒๓ ๓๑๔๐๒๐๐®๖๗๑๔๐ นายวิชิต กะมะรินทริ จ้างเหมาพนักงานชับรถบรรทุกนํ้า 
เอนกประสงค์ อบต . เดือน ก.พ.๖๔
I/ 1/1 !/ ๘ ๘

๙,๐๐๐.๐๐ ๑ ก.พ.๖๔ ๔๓/ ๒๔๖๔ ๑

๒๔ ๑๑๔๙๗๐๐๐๔๔๔®๙ นางสาวบุศรารัตน อุคชธรรม จ้างเหมาผู้ช่วยครูผู้ดูแลเดกเลิก 
ศพด.บ้านร่อม ก.พ.๖๔

๙,๐๐๐.๐๐ ๑ ก.พ.๖๔ ๔๔/ ๒๔๖๔ ๑

๒๔ ๓๑๔๐๒๐๐๓๒๐๓๔๔ นายอาบ พันธุมิตร จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย 
เดือน ม ิ . ค. ๖๔

๙,๐๐๐.๐๐ ๑ ม ิ . ค.๖๔ ๔๔/ ๒๔๖๔ ๑

๒๖ ๓๑๔๐๒๐๐®๘๙๙๗๖ นายบุญเทอด เปียมระลึก จ้างเหมาพนักงานดูแลต้นไม้ 
ภายใน ต.บ้านร่อม เดือน มิ.ค.๖๔

๙,๐๐๐.๐๐ ๑ ม ิ . ค.๖๔ ๔๖/ ๒๔๖๔ ๑

๒๗ ๓๑๔๐๒๐๐®๗๖๐๓๓ นางกุหลาบ กะมะรินทร์ จ้างเหมาพนักงานดูแลรักษาต้นไม้ 
เดือน ม ิ . ค.๖๔

๙,๐๐๐.๐๐ ๑ ม ิ .ค.๖๔ ๔๗/ ๒๔๖๔ ๑

๒๘ ๓๑๔๐๒๐๐®๗๗๒๗๗ นางละเอียด แสงทอง จ้างเหมาพนักงานดูแลต้นไม้ 
ภายใน ต.บ้านร่อม เดือน ม ิ .ค. ๖๔

๙,๐๐๐.๐๐ ๑ ม.ค.๖๔ ๔๘/ ๒๕๖๔ ๑

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังลือ



ประจำไตรมาสที่ ๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม อำ๓ อท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับท่ี เลขประจำตัวผู้เส ียภาษี/ ซื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จำนวนเงินรวม เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน
(๑) เลขประจำตัวประชาซน 

(๒)
(๓) (๔) ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

(๔)
วันที่ เลขที่ (๗)

๒๙ ๓๑๔๐๒๐0๑๗๘๐๒๘ นางบุปผา คงนาค จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด 
สำนักงาน อบต. เดือน มี.ค.๖๔

๙,๐๐๐.๐๐ ๑ มี.ค.๖๔ ๕๙/ ๒๕๖๔ ๑

๓0 ๓๑๒๐®๐๐๖๗๗๘๒๖ นายบุญชู ซอกงูเหลือม จ้างเหมาคนงานประปา เดือน มี.ค.๖๔ ๙,๐๐๐.๐๐ ๑ มี.ค.๖๔ ๖๐ / ๒๕๖๔ ๑

๓๑ ๓๑๔๐๒๐๐®๘๓®๔๕ นายมานิต ยกุิจภูติ จ้างเหมาคนงานประปา เดือน มี.ค.๖๔ ๙,๐๐๐.๐๐ ๑ มี.ค.๖๔ ๖๑/ ๒๕๖๔ ๑

๓๒ ๓๑๔๐๒๐๐®๗๓๖๔๖ นายชัยวัฒนั คงอรุณ จ้างเหมาคนงานประปา เดือน มี.ค.๖๔

I/ 1/1 I/ ๘

๙,๐๐๐.๐๐ ๑ มี.ค.๖๔ ๖๒/ ๒๕๖๔ ๑

๓๓ ๑๑๔๙๗๐๐๐๕๔๔๑๙ นางสาวบุศรารัตน อุคซธรรม จางเหมาผู้1ช่วยครูผู้ดูแลเดก 
ศพด.บ้านร่อม มี.ค.๖๔
I/ 0̂1 4/ 0

๙,๐๐๐.๐๐ ๑-ม.ค.-๖๔ ๖๔/ ๒๕๖๔ ๑

๓๔ ๓๑๔๐๒๐๐®๖๗๑๔๐ นายวซต กะมะรนทร่ จางเหมาพนักงานชับรถบรรทุกนา 
เอนกประสงค์ อบต . เดือน มี.ค.๖๔

๙,๐๐๐.๐๐ ๑ ม.ค.๖๔ ๖๓/ ๒๕๖๔ ๑

๓๕ ๓๑๔๐๒๐๐๓๕๖๐๘๒ สมเกียรติแอร์ 

๘ 8-

จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ

I/ 1 ๘! 0 8"

๒,๖๕๐.๐๐ ๘ ม.ค.๖๔ ๒๖/ ๒๕๖๔ ๑

๓๖ ๓๑๔๐๒๐๐๓๖๖๖๙๐ แมกซคอม จ้างเหมา1ซ่อมแซมเครองคอมพวเตอรํ ๓,๓๙๐.๐๐ ๑๔ ม.ค.๖๔ ๒๗/ ๒๕๖๔ ๑

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม อำ๓ อท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้เส ียภาษี/ ซื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จำนวนเงินรวม เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน



(๑) เลขประจำตัวประชาชน 
(๒)

(๓) (๔) ที่จัดซื้อจัดจ้าง 
(๔)

จันที่ เลขที่ (๗)

๓๗ ๑๑๙๙๖๐๐๐๔๖๗๘๙ ออฟพิเศซิสเต ็มส ์ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ ๒ ,๐ ๖ ๐ .๐ 0 ๒๕ ม .ค .๖๔ ๒๘/ ๒๕๖๔ ๑

๓๘ ๓๑๔๐๒๐๐๓๖๖๖๙๐ แม็ก1ซ์คอม จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑ ,๙๐๐.๐๐ ๘ ก.พ.๖๔ ๓๑/ ๒๕๖๔ ๑

๓๙ ๓๑๔๐๒๐๐๓๖๖๖๙๐ แม็กซ์คอม จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ๓,๓๙๐.๐๐ ๑๑ ก.พ.๖๔ ๓๒/ ๒๕๖๔ ๑

๔0 ๓๑๔๐๒๐๐๑๗๖๔๐๔ นายระไอ ย่ีโสดสารี จ้างเหมาซ่อมแซมวางท่อประปา หมู่ท่ี ๒ ๓,๕๐๐.๐๐ ๒๔ ก.พ.๖๔ ๓๓/ ๒๕๖๔ ๑

(5̂(9) ๐๙๙๔๐๐๐๑๘๘๒๕๑ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน จัดซื้อแบบพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ ๓๖๐.๐๐ ๑๓ ม.ค.๖๔ ๗/ ๒๕๖๔ ๑

๓๒๐,๐๔๒.๐0
(๑) ระบุลำดับทีเรียงตามลำดับวันที่มิการจัดซื้อจัดจ้าง

(๒) ระบุเลขประจำดัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประขาขบของผู้ประกอบการ

(๓) ระบุซื่อผู้ประกอบการ
(๔) ระบุรายการพัสดุทีจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เข่น ซื้อวัสดุสำนักงาน ซื้อนํ้ามันเซื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนตั เป็นต้น

(๔) ระบุจำนวนเงินรวมทีมีการจัดซื้อจ้างจ้างใบแต่ละครั้ง กรณีทีใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ

(๖)ระบุวันที/เลขทีสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เข่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

(๗) ระบุเหตุผลสนับสบุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังบี้
๑ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังลือกรมบัญซีกลาง ด่วนทีสุด ที กค ๐๔๐๕.๑/ว  ๓๒๒ ลงวันที ๒๔ สิงหาคม ๒๔๖๐ 

ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบๆ ข้อ ๗๙ วรรคสอง 

๒ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ  ๆ ข้อ ๗๙ วรรคสอง

๓ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยบีญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
ด่วนท่ีสุด ที กค (กวจ) ๐๔๐๔.๒/ว ๑๑๙ ลงวับที ๙ มีนาคม ๒๔๖๑ 

๔ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก ๑-๓


