
 
 แบบ สขร ๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๓ 
            วันที่          เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
๑. 
 

ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์
กิจกรรมในหนังสือพิมพ์              
พิทักษ์ชน ฉบับวันที่                        
๑ เมษายน  ๒๕๖๓ 

๔,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายสมควร ชัยบุรินทร์ นายสมควร ชัยบุรินทร์ - ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
๑๔๗/๒๕๖๓        
ลงวันที่ ๑๗ 
กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๓ 
 

๒. 
 

ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์
กิจกรรมในหนังสือพิมพ์              
มวลชนสิงห์ ฉบับวันที่                       
๑ เมษายน ๒๕๖๓ 

๔,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางสาวสุภาวดี  ภักดิ์พิบูลย์ นางสาวสุภาวดี  ภักดิ์พิบูลย์ - ใบสั่งจ้างเลขท่ี
๑๔๘/๒๕๖๓        
ลงวันที่ ๑๗ 
กุมภาพันธ์ 

      ๒๕๖๓ 
 
 

๓. ค่าหนังสือพิมพ์รายวัน
ประจ าเดือนมีนาคม 
๒๕๖๓ 
 
 

๑,๕๒๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางอุษา  สุจริตพงษ์ นางอุษา  สุจริตพงษ์ - - 
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ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
๔. ค่าจ้างเหมาบริการ

บุคคลภายนอกท่ีมีความรู้
ความช านาญเหมาะสม
ส าหรับการปฏิบัติงานเป็น
เจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฐม
พยาบาล เพื่อปฐม
พยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ออก
ก าลังกายและเล่นกีฬาที่
สนามกีฬาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสิงห์บุรีฯ 
 

๕,๑๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางสาวกาญจนา กิ่งมะลิ นางสาวกาญจนา กิ่งมะลิ - ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
๔/๒๕๖๓        
ลงวันที่ ๒ 
ตุลาคม 
๒๕๖๒ 

๕. ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพ่ือ
ช่วยเหลืองานด้าน
ประชาสัมพันธ์สถานที่
ท่องเที่ยวฯ 

๙,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายปีย์  ศรีวงษ์ นายปีย์  ศรีวงษ์ - ข้อตกลงการ
จ้างเลขที่ 

๑๓/๒๕๖๓        
ลงวันที่ ๒๐ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๒ 
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ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
๖. ค่าจ้างเหมาบริการ

บุคคลภายนอกเพ่ือดูแลท า
ความสะอาดอาคารสถานที่ 
ห้องน้ า และพ้ืนที่รับผิดชอบ
ในบริเวณสวนน้ าเพื่อสุขภาพ
และการท่องเที่ยว                 
(หนองหม้อแกง) 
 

๙,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายปีย์  ศรีวงษ ์ นายปีย์  ศรีวงษ์ - ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
๑๓๙/๒๕๖๓        
ลงวันที่ ๑๒ 
กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๓ 

๗. ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพ่ือตัดหญ้า
ภายในบริเวณสวนน้ าเพื่อ
สุขภาพและการท่องเที่ยว                 
(หนองหม้อแกง) 

๙,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายชัยพร  พันธุ์ส้ม นายชัยพร  พันธุ์ส้ม - ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
๑๔๐/๒๕๖๓        
ลงวันที่ ๑๒ 
กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๓ 
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ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
๘. ค่าจ้างเหมาบริการ

บุคคลภายนอกเพ่ือ
ปฏิบัติงานด้านการควบคุม
การบันทึกภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหวงานผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์ และงาน
ควบคุมสื่อโสตทัศน์ 

๙,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายสมมาตร  แย้มทิม นายสมมาตร  แย้มทิม - ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
๑๓๒/๒๕๖๓        

ลงวันที่ ๗
กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๓ 

๙. ค่าจัดท าป้ายฯ ๖๖๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางสาวณีรนุช ปุราณสาร นางสาวณีรนุช ปุราณสาร - - 
 
 
 
 

๑๐. ค่าจัดซื้อน้ าดื่ม และน้ าแข็ง ๓,๖๐๐ - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางสุรางคณา คุ้มครอง นางสุรางคณา คุ้มครอง  - - 
 
 
 

๑๑. ค่าอาหารว่าง ๑๕๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางสาวณีรนุช ปุราณสาร นางสาวณีรนุช ปุราณสาร - - 
 
 
 

 



-5- 
 

 

ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
๑๒. ค่าจัดซื้อป้อมยามส าเร็จรูปฯ ๓๗,๔๕๐.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
บจก.  ทูพี อลูมิเนียม บจก.  ทูพี อลูมิเนียม - ใบสั่งจ้างเลขท่ี 

๑๓๙/๒๕๖๓        
ลงวันที่ ๒๐

มีนาคม 
๒๕๖๓ 

๑๓. ค่าตรวจสอบและแก้ไข
กระแสไฟฟ้าขัดข้องฯ 

๕๔๔.๖๓ - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางสาวณีรนุช ปุราณสาร นางสาวณีรนุช ปุราณสาร - - 

๑๔. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ๒,๔๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางสาวณีรนุช ปุราณสาร นางสาวณีรนุช ปุราณสาร - - 

๑๕. 
 

ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์
กิจกรรมในหนังสือพิมพ์              
พิทักษ์ชน ฉบับวันที่                        
๑๖ เมษายน  ๒๕๖๓ 

๔,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายสมควร ชัยบุรินทร์ นายสมควร ชัยบุรินทร์ - ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
๑๔๗/๒๕๖๓        
ลงวันที่ ๑๗ 
กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๓ 
๑๖. 

 
ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์
กิจกรรมในหนังสือพิมพ์              
มวลชนสิงห์ ฉบับวันที่                       
๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ 

๔,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางสาวสุภาวดี  ภักดิ์พิบูลย์ นางสาวสุภาวดี  ภักดิ์พิบูลย์ - ใบสั่งจ้างเลขท่ี
๑๔๘/๒๕๖๓        
ลงวันที่ ๑๗ 
กุมภาพันธ์ 

      ๒๕๖๓ 
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ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
๑๗. ค่าจ้างเหมาซ่อมแซม             

เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ 
Brother  HL๕๓๔๐D               
รหัส ๔๑๖ ๕๓ ๐๑๑๑ ซึ่งใช้
ในการปฏิบัติงานประจ าฝ่าย
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ              
ส านักปลัดฯ 

๑,๖๕๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านสะบายเซอร์วิส  
โดย 

 น.ส. นุ่มนวล ชัยสวุรรณรักษ์ 

ร้านสะบายเซอร์วิส  
โดย 

 น.ส. นุ่มนวล ชัยสวุรรณรักษ์ 

- ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
๑๗๘/๒๕๖๓        
ลงวันที่ ๑๖
เมษายน 
๒๕๖๓ 

๑๘. ค่าจ้างเหมาจัดท าจดหมาย
ข่าวชาวท่องถิ่น                        
ราย ๓ เดือน ฉบับที่ ๔๑ 
(เดือนมกราคม – มีนาคม 
๒๕๖๓) 

๕๑,๖๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัทบุญยไพศาลการพิมพ์ 
จ ากัด 

บริษัทบุญยไพศาลการพิมพ์ 
จ ากัด 

- ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
๒๐๐/๒๕๖๓        
ลงวันที่ ๑๖
เมษายน 
๒๕๖๓ 

๑๙. ค่าจ้างเหมาซ่อมแซม               
เครื่องปริ้นเตอร์                        
รหัส ๔๑๖ ๕๒ ๐๐๙๘ 

๒,๘๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านสบายดีเซอร์วิส 
 โดย  

น.ส.นุ่มนวล  ชัยสุวรรณรักษ์ 

ร้านสบายดีเซอร์วิส 
 โดย  

น.ส.นุ่มนวล  ชัยสุวรรณรักษ์ 

- ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
๒๐๔/๒๕๖๓        
ลงวันที่ ๒๑
เมษายน 
๒๕๖๓ 
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ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

๒๐. ค่าจ้างเหมาจัดท าป้าย
อะคริลิค เกี่ยวกับข้อ
ปฏิบัติการใช้สนาม
เทนนิสฯ 

๑,๘๙๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายนเรศ เส็งสุข นายนเรศ เส็งสุข - ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
๑๗๙/๒๕๖๓        
ลงวันที่ ๑๖
เมษายน 
๒๕๖๓ 

๒๑. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงตั้งแต่
วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓                 
– ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ 

๙๒,๒๓๔.๑๐ - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หสน.ทวีพรบริการ อ.พรหมบุรี หสน.ทวีพรบริการ อ.พรหมบุรี - - 

๒๒. ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล  
อี ดี (LED TV                       
จ านวน ๒ เครื่อง 

๕๐,๖๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายรชานนท์  ชัยสุวรรณรักษ์ นายรชานนท์  ชัยสุวรรณรักษ์ - ใบสั่งซื้อเลขที่ 
๑๘๔/๒๕๖๓        
ลงวันที่ ๒๒
เมษายน 
๒๕๖๓ 

๒๓. ค่าอนุรักษ์ และพัฒนา
ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี                 
(หลังเก่า) ต าบลบาง
พุทรา อ าเภอเมือง 
จังหวัดสิงห์บุรี               
อ(งวดที่ ๓ ) 

๑,๘๒๘,๑๔๗.๙๑ - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บูรณาไท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บูรณาไท - สัญญาจ้างเลขที่ 
๕๓/๒๕๖๓        
ลงวันที่ ๙
กันยายน 
๒๕๖๒ 
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ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

๒๔. ค่าจ้างเหมาบริการดูแล
และซ่อมบ ารุงจอภาพ
ประชาสัมพันธ์ LED 
จ านวน ๒ จอ (งวดที่ ๑ ) 

๓๑,๒๐๓.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ชอบปปิ้งพีซี  ดอทเน็ท 
จ ากัด 

บริษัท ชอบปปิ้งพีซี  ดอทเน็ท 
จ ากัด 

- ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
๑๗๖/๒๕๖๓        
ลงวันที่ ๑๙

มีนาคม 
๒๕๖๓ 

๒๕. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (lnk Tank 
Printer) 

๘,๖๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านสบายดีคอมพิวเตอร์  
โดย 

นายชานุ  ชัยสุวรรณรักษ์ 

ร้านสบายดีคอมพิวเตอร์  
โดย 

นายชานุ  ชัยสุวรรณรักษ์ 

- ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
๑๘๗/๒๕๖๓        
ลงวันที่ ๒๓
เมษายน 
๒๕๖๓ 

๒๖. ค่าจ้างเหมาจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์และป้าย
อ่ืนๆ ส าหรับใช้ใน
โครงการ อบจ.                  
เยี่ยมเยียนผู้ด้อยโอกาส
ประจ าปี ๒๕๖๓ 

๑,๘๙๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านปริ้นซ์ติ้ง  
โดย 

นายรักษ์เกียรติ  วงศ์กระแสมงคล 

ร้านปริ้นซ์ติ้ง  
โดย 

นายรักษ์เกียรติ  วงศ์กระแสมงคล 

- ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
๒๐๖/๒๕๖๓        
ลงวันที่ ๒๒
เมษายน 
๒๕๖๓ 
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ล าดับ 
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือจ้าง 

 

 
ราคา
กลาง 

วิธีซื้อ/จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

๒๗ จัดซื้อวัสดุการเกษตร 
 

2,210 - เฉพาะเจาะจง หจก.เกษตรสุนทร หจก.เกษตรสุนทร เป็นผู้เสนอราคา 
รายเดียว 

ฎีกาเลขท่ี 
103/2563 

ลว.03/04/2563 
๒๘ จัดซื้อต้นเข็มและต้นชา

ฮกเกี้ยน 
4,960 - เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณาพันธุ์ไม้ 

โดยนางสาวกิตติมา สุขสมบัติ 

ร้านกฤษณาพันธุ์ไม้ 

 

เป็นผู้เสนอราคา 
รายเดียว 

ฎีกาเลขท่ี 
118/2563 

ลว.15/04/2563 
๒๙ จัดซื้อต้นเข็มและต้นชา

ฮกเกี้ยน 
2,730 - เฉพาะเจาะจง หจก.ซันจิ หจก.ซันจิ เป็นผู้เสนอราคา 

รายเดียว 
ฎีกาเลขท่ี 

122/2563 
ลว.23/04/2563 

๓๐ จัดซื้อวัสดุในการป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
2019 

58,040 - เฉพาะเจาะจง นายมานะ ไทยรัตน์ 

ผู้ทอรองจ่าย 

นายมานะ ไทยรัตน์ 

ผู้ทอรองจ่าย 

เป็นผู้เสนอราคา 
รายเดียว 

ฎีกาเลขท่ี 
98/2563 

ลว.01/04/2563 
๓๑ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ

ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรน่า 2019  

780 - เฉพาะเจาะจง นางสาวพินรัตน์ กะระโสภณ 

ผู้ทอรองจ่าย 

นางสาวพินรัตน์ กะ
ระโสภณ 

ผู้ทอรองจ่าย 

เป็นผู้เสนอราคา 
รายเดียว 

ฎีกาเลขท่ี 
99/2563 

ลว.01/04/2563 

๓๒ จัดซื้อชุดป้องกันสารเคมีฯ 
 

9,050 - เฉพาะเจาะจง นายมานะ ไทยรัตน์ 

ผู้ทอรองจ่าย 

นายมานะ ไทยรัตน์ 

ผู้ทอรองจ่าย 

เป็นผู้เสนอราคา 
รายเดียว 

ฎีกาเลขท่ี 
104/2563 

ลว.03/04/2563 
๓๓ จัดซื้อชุดป้องกันสารเคมีฯ 

 
300 - เฉพาะเจาะจง นายมานะ ไทยรัตน์ 

ผู้ทอรองจ่าย 

นายมานะ ไทยรัตน์ 

ผู้ทอรองจ่าย 

เป็นผู้เสนอราคา 
รายเดียว 

ฎีกาเลขท่ี 
105/2563 

ลว.07/04/2563 
 



-10- 

ล าดับ 
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินท่ีจะ 
ซื้อหรือจ้าง 

 

 
ราคา
กลาง 

วิธีซื้อ/จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก
และราคาตกลงซื้อหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
๓๔ จัดซื้อชุดป้องกันสารเคมฯี 

 
23,400 - เฉพาะเจาะจง ร้านเพาเวอร ์

โดยนางสาวไมล์ แปนบ้าน 

ร้านเพาเวอร ์

โดยนางสาวไมล์ แปน
บ้าน 

เป็นผู้เสนอราคา 
รายเดียว 

ฎีกาเลขท่ี 
106/2563 

ลว.07/04/2563 

๓๕ จัดซื้อชุดป้องกันสารเคมฯี 452,400 - เฉพาะเจาะจง ร้านเพาเวอร ์

โดยนางสาวไมล์ แปนบ้าน 

ร้านเพาเวอร ์

โดยนางสาวไมล์ แปน
บ้าน 

เป็นผู้เสนอราคา 
รายเดียว 

ฎีกาเลขท่ี 
107/2563 

ลว.07/04/2563 

๓๖ จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การ
ป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคฯ 

1,990 - เฉพาะเจาะจง ร้านเพาเวอร ์

โดยนางสาวไมล์ แปนบ้าน 

ร้านเพาเวอร ์

โดยนางสาวไมล์ แปน
บ้าน 

เป็นผู้เสนอราคา 
รายเดียว 

ฎีกาเลขท่ี 
110/2563 

ลว.09/04/2563 

๓๗ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคฯ 
 

25,599 - เฉพาะเจาะจง นางสุรางคณา คุ้มครอง 

ผู้ทดรองจ่าย 

นางสุรางคณา คุ้มครอง 

ผู้ทดรองจ่าย 

เป็นผู้เสนอราคา 
รายเดียว 

ฎีกาเลขท่ี 
111/2563 

ลว.10/04/2563 

๓๘ จัดจ้างติดตั้งเต็นท์ส าหรับจดุ
ตรวจคัดกรองฯ 
 

21,000 - เฉพาะเจาะจง บริษัท สิงห์บุรีกันสาด แอนด์ อิงค์เจ็ท 
จ ากัด 

บริษัท สิงห์บุรีกันสาด 
แอนด์ อิงค์เจ็ท จ ากัด 

เป็นผู้เสนอราคา 
รายเดียว 

ฎีกาเลขท่ี 
112/2563 

ลว.10/04/2563 
๓๙ จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์

ส าหรับติดตั้งเต็นท์บรเิวณจดุ
ตรวจคัดกรองฯ 
 

4,000 - เฉพาะเจาะจง บริษัท สิงห์บุรีกันสาด แอนด์ อิงค์เจ็ท 
จ ากัด 

บริษัท สิงห์บุรีกันสาด 
แอนด์ อิงค์เจ็ท จ ากัด 

เป็นผู้เสนอราคา 
รายเดียว 

ฎีกาเลขท่ี 
113/2563 

ลว.10/04/2563 

๔๐ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคฯ 

95,200 - เฉพาะเจาะจง บริษัท ดี.ดี.เด้นท์ จ ากัด บริษัท ดี.ดี.เด้นท์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคา 
รายเดียว 

ฎีกาเลขท่ี 
114/2563 

ลว.14/04/2563 



 

-11- 

ล าดับ 
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินท่ีจะ 
ซื้อหรือจ้าง 

 

 
ราคา
กลาง 

วิธีซื้อ/จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก
และราคาตกลงซื้อหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

๔๑ จัดซื้ออาหารพร้อมน้ าดืม่ตาม
โครงการป้องกันและควบคุม
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรน่า 
2019 

83,250 - เฉพาะเจาะจง นางสาวเมษรณิ ทับทอง นางสาวเมษรณิ ทับทอง เป็นผู้เสนอราคา 
รายเดียว 

ฎีกาเลขท่ี 
114/2563 

ลว.14/04/2563 

๔๒ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคฯ 

1,904 - เฉพาะเจาะจง หจก.ซันจ ิ หจก.ซันจ ิ เป็นผู้เสนอราคา 
รายเดียว 

ฎีกาเลขท่ี 
116/2563 

ลว.14/04/2563 
๔๓ จัดหาอาหารพร้อมน้ าดื่มตาม

โครงการป้องกันและควบคุม
โรคตดิเช้ือฯ 

1,990 - เฉพาะเจาะจง ร้านเพาเวอร ์

โดยนางสาวไมล์ แปนบ้าน 

ร้านเพาเวอร ์

โดยนางสาวไมล์ แปน
บ้าน 

เป็นผู้เสนอราคา 
รายเดียว 

ฎีกาเลขท่ี 
114/2563 

ลว.14/04/2563 

๔๔ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคฯ 
 

116,550 - เฉพาะเจาะจง นางสาวเมษรณิ ทับทอง นางสาวเมษรณิ ทับทอง เป็นผู้เสนอราคา 
รายเดียว 

ฎีกาเลขท่ี 
121/2563 

ลว.21/04/2563 

๔๕ จัดซื้อน้ าดื่มตามโครงการ
ป้องกันและควบคุมโรคฯ 
 

18,000 - เฉพาะเจาะจง ร้านปัญจนวิน ร้านปัญจนวิน เป็นผู้เสนอราคา 
รายเดียว 

ฎีกาเลขท่ี 
123/2563 

ลว.27/04/2563 
๔๖ จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการป้องกันและควบคุม
โรคตดิเช้ือฯ 

600 - เฉพาะเจาะจง นางสาวจริญญา จันทร 

ผู้ทดรองจ่าย 

นางสาวจริญญา จันทร 

ผู้ทดรองจ่าย 

เป็นผู้เสนอราคา 
รายเดียว 

ฎีกาเลขท่ี 
124/2563 

ลว.27/04/2563 
๔๗ จัดหาอาหารพร้องเครื่องดืม่

ตามโครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรสัฯ 

117,750 - เฉพาะเจาะจง นางสาวเมษรณิ ทับทอง นางสาวเมษรณิ ทับทอง เป็นผู้เสนอราคา 
รายเดียว 

ฎีกาเลขท่ี 
125/2563 

ลว.28/04/2563 
 



 

-12- 

ล าดับ 
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินท่ีจะ 
ซื้อหรือจ้าง 

 

 
ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก
และราคาตกลงซื้อหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

๔๘ ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี สาย 
สห.ถ.35001 บ้านตลาด
โพธิ์ - บ้านแหลมนกกระทุง 
ต าบลไม้ดดั,อ าเภอบางระจัน 
จังหวัดสิงห์บุร ี

1,662,000 1,619,000 e-bidding หจก.อ่างทองพัฒนา              1,214,000 
ลพบุรีแอสฟลัท์                    1,113,000 
หจก.พาศิรายุธ                     1,116,000 
หจก.เยี่ยมบุญชัย 94                988,000 
บ.ธนคอนสตรคัช่ัน(1994) จ ากัด    
1,376,000 
หจก.สุรีวัฒน์ก่อสร้าง             1,135,000 
บ. ที.ดี.ดี. ก่อสรา้ง จ ากัด        1,080,000 
บ.โตวันทรานสปอร์ต จ ากัด      1,550,000 

หจก.เยี่ยมบุญชัย 94 
988,000 

 

เป็นผู้เสนอราคา 

ต่ าที่สุด 

สัญญาจ้างเลขท่ี 

34/2563 

ลว.09/04/2563 

๔๙ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 8 ต าบลโพทะเล 
อ าเภอค่ายบางระจัน 
เชื่อมต่อต าบลบ้านจ่า อ าเภอ
บางระจัน จังหวัดสิงห์บุร ี

1,421,000 1,453,000 e-bidding หจก. เยี่ยมบญุชัย 94            1,100,000 

หจกฟ้าสร้าง 2000                 980,000 

ช.เจริญ รุ่งเรือง 2005             924,000 

บ.อรลักษณส์ิงห์บุรี(1994) จ ากัด   
1,307,000 

 

ช.เจริญ รุ่งเรือง 2005                     
924,000 

 

เป็นผู้เสนอราคา 

ต่ าที่สุด 

สัญญาจ้างเลขท่ี 

36/2563 

ลว.13/04/2563 

 

 
 
 
 
 
 
 



-๑๓- 
 

 

ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
50. ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะ

เลี่ยงเมือง 
471,000   เฉพาะเจาะจง น.ส.จิตรา จารุพันธ์ น.ส.จิตรา จารุพันธ์ - ใบสั่งจ้างเลขท่ี 

๑6/๒๕๖๓        
ลงวันที่ 30 
มกราคม 
๒๕๖๓ 

 

51. จัดท าป้ายข้อความ 4,200.00   เฉพาะเจาะจง สิงห์ล้านป้าย สิงห์ล้านป้าย - - 
 
 

52. ซื้อแบตเตอรี่ 2,600.00   เฉพาะเจาะจง หจก. ชาญพานิชสิงห์บุรี หจก. ชาญพานิชสิงห์บุรี - - 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



-๑4- 
 

 

ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
53. ค่าจัดท าและติดตั้ง

เครื่องหมายจราจร 
69,438.22   e-bidding บ.ทรูรีซีฟ จ ากัด บ.ทรูรีซีฟ จ ากัด - ใบสั่งจ้างเลขท่ี 

๑0/๒๕๖๓        
ลงวันที่ ๑3 
มกราคม 
๒๕๖๓ 

 

54. ค่าปรับปรุงทางเดินอุทยาน
แม่ลาฯ 

29,800.00   เฉพาะเจาะจง นายอรรถ อะฎะวินทร์ นายอรรถ อะฎะวินทร์ - - 
 

55. ซื้อวัสดุยานพาหนะ 1,284.00   เฉพาะเจาะจง บ.ทองเจริญแมชชีนเนอรี จก. บ.ทองเจริญแมชชีนเนอรี จก. - ใบสั่งซ้ือเลขที่ 
๑67/๒๕๖๓        

ลงวันที่ ๑ 
เมษายน 
๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 



-๑5- 
 

 

ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
56. ค่าซ่อมรถเกรดเดอร์12จ ี 4,500.00   เฉพาะเจาะจง นายอัง น้อยสถิตย์ นายอัง น้อยสถิตย์ - ใบสั่งซ้ือเลขที่ 

๑71/๒๕๖๓        
ลงวันที่ 2 
เมษายน 
๒๕๖๓ 

 

57. ซื้อวัสดุเครื่องทุ่นแรง 3,798.50   เฉพาะเจาะจง บ.ทองเจริญแมชชีนเนอรี จก. บ.ทองเจริญแมชชีนเนอรี จก. - ใบสั่งซ้ือเลขที่ 
๑69/๒๕๖๓        

ลงวันที่ 2 
เมษายน 
๒๕๖๓ 

 

58. ซื้อโลงศพ 15,000.00   เฉพาะเจาะจง นายมานะ ผลทับทิม นายมานะ ผลทับทิม - ใบสั่งซ้ือเลขที่ 
๑70/๒๕๖๓        

ลงวันที่ 2 
เมษายน 
๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 



-๑6- 
 

 

ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
59. ซ่อมรถยนต์ กง-4476 6,630.00   เฉพาะเจาะจง อู่ธนาโชค อู่ธนาโชค - ใบสั่งซ้ือเลขที่ 

๑72/๒๕๖๓        
ลงวันที่ 3 
เมษายน 
๒๕๖๓ 

 

60. ซ่อมรถยนต์ กค-6790 3,350.00   เฉพาะเจาะจง อู่ธนาโชค อู่ธนาโชค - ใบสั่งซ้ือเลขที่ 
๑73/๒๕๖๓        

ลงวันที่ 3 
เมษายน 
๒๕๖๓ 

 

61. ค่าจัดท าป้ายงานพิธี 1,400.00   เฉพาะเจาะจง สิงห์ล้านป้าย สิงห์ล้านป้าย - - 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
-๑7- 

 

 

ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
62. ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2,860.00   เฉพาะเจาะจง บ.ซีทูล์ฮาร์ดแวร์ จก. บ.ซีทูล์ฮาร์ดแวร์ จก. - ใบสั่งซ้ือเลขที่ 

๑71/๒๕๖๓        
ลงวันที่ 7 
เมษายน 
๒๕๖๓ 

 

63. ซื้อวัสดุไฟฟ้า 1,280.00   เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาภรณ์ ร้านพัฒนาภรณ์ - - 
 

64. ซ่อมรถขุดไฮดรอลิค พีซี
120 

15,100.00   เฉพาะเจาะจง นายอัง น้อยสถิตย์ นายอัง น้อยสถิตย์ - ใบสั่งซ้ือเลขที่ 
๑74/๒๕๖๓        
ลงวันที่ 10 
เมษายน 
๒๕๖๓ 

 

 
 
 
 
 



 
-๑8- 

 

 

ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
65. ซ่อมรถยนต์ กข-8294 1,995.00   เฉพาะเจาะจง นายอัง น้อยสถิตย์ นายอัง น้อยสถิตย์ - ใบสั่งซ้ือเลขที่ 

๑๗66/๒๕๖๓        
ลงวันที่ ๑3 
กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๓ 
 

66. ซ่อมรถบดดีดี3-ว4ี 4,600.00   เฉพาะเจาะจง บ.ซีทูล์ฮาร์ดแวร์ จก. บ.ซีทูล์ฮาร์ดแวร์ จก. - - 

 

67. ค่าวัสดุไฟฟ้า 1,540.00   เฉพาะเจาะจง บ.ซีทูล์ฮาร์ดแวร์ จก. บ.ซีทูล์ฮาร์ดแวร์ จก. - - 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

-๑9- 
 

 

ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
68. ค่าวัสดุเครื่องทุ่นแรง 1,893.90   เฉพาะเจาะจง บ.ทองเจริญแมชชีนเนอรี จก. บ.ทองเจริญแมชชีนเนอรี จก. - - 

 
 
 
 
 
 
 
 

69. ซ่อมเครื่องปรับอากาศรถ 
315DL 

7,700.00   เฉพาะเจาะจง ร้านฟิล์มสิงห์บุรี ร้านฟิล์มสิงห์บุรี - ใบสั่งจ้างเลขท่ี
201/๒๕๖๓        
ลงวันที่ ๑๗ 
เมษายน 

      ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 

70. ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องทุ่นแรง 4,050.00   เฉพาะเจาะจง บ.ซีทูล์ฮาร์ดแวร์ จก. บ.ซีทูล์ฮาร์ดแวร์ จก. - ใบสั่งซ้ือเลขที่ 
๑๗9/๒๕๖๓        
ลงวันที่ 20 
เมษายน 
๒๕๖๓ 

 
 
 

 



 
 
 

-20- 
 

 

ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
71. ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1,241.00   เฉพาะเจาะจง บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ - - 

 

72. ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 550.00   เฉพาะเจาะจง ร้านสะบายดีคอมฯ ร้านสะบายดีคอมฯ - - 
 
 

73. ค่าปะยางรถเกรดเดอร์ 3,500.00   เฉพาะเจาะจง ร้านปะยางปั๊มเอสโซ่ ร้านปะยางปั๊มเอสโซ่ - - 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

-21- 
 

 

ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
74. ซื้อวัสดุเครื่องทุ่นแรง 1,765.50   เฉพาะเจาะจง บ.ทองเจริญแมชชีนเนอรี จก. บ.ทองเจริญแมชชีนเนอรี จก. - - 

75. ค่าซ่อมระบบประปา 2,150.00   เฉพาะเจาะจง นายอนันต์ วันทาแจ่ม นายอนันต์ วันทาแจ่ม - - 

76. ค่าวัสดุไฟฟ้า 433.00   เฉพาะเจาะจง บ.ซีทูล์ฮาร์ดแวร์ จก. บ.ซีทูล์ฮาร์ดแวร์ จก. - - 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
-22- 

 

 

ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
77. ค่าวัสดุไฟฟ้า 8,970.00   เฉพาะเจาะจง บ.ซีทูล์ฮาร์ดแวร์ จก. บ.ซีทูล์ฮาร์ดแวร์ จก. - - 

 
 
 
 
 
 
 
 

78. ค่าวัสดุก่อสร้าง 494.80   เฉพาะเจาะจง นายโชค สุวรรณ นายโชค สุวรรณ - - 
 
 
 
 
 
 

79. ค่าวัสดุไฟฟ้า 1,670.00   เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล - - 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

-23- 
 

 

ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
80. ค่าซ่อมวาล์วควบคุมน้ า 1,782.00   เฉพาะเจาะจง บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ - - 

 
 
 
 
 

81. ค่าก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติ 

2,200,000.00   e-bidding หจก. ส.ประทืองไทย หจก. ส.ประทืองไทย - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

82. ซื้อแบตเตอรี่ 2,600.00   เฉพาะเจาะจง หจก. ชาญพานิชสิงห์บุรี หจก. ชาญพานิชสิงห์บุรี - ใบสั่งซ้ือเลขที่ 
๑85/๒๕๖๓        
ลงวันที่ 22 
เมษายน 
๒๕๖๓ 

 
 
 
 



 
 

-24- 
 

 

ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
83. ซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต 84,530.00   เฉพาะเจาะจง หจก.สุริยวัชร ์ หจก.สุริยวัชร ์ - ใบสั่งซ้ือเลขที่ 

๑81/๒๕๖๓        
ลงวันที่ 20 
เมษายน 
๒๕๖๓ 

 

84. ซ่อมระบบไฟฟ้าศูนย์
เครื่องมือกล 

536.07   เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าสิงห์บุรี การไฟฟ้าสิงห์บุรี - - 
 

85. ซื้อวัสดุเครื่องทุ่นแรง 85,600.00   เฉพาะเจาะจง บ.ทองเจริญแมชชีนเนอรี จก. บ.ทองเจริญแมชชีนเนอรี จก. - ใบสั่งซ้ือเลขที่ 
๑86/๒๕๖๓        
ลงวันที่ 24 
เมษายน 
๒๕๖๓ 

 

 
 
 
 



 
-25- 

 

 

ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
86. ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ 300.00   เฉพาะเจาะจง ร้านสะบายดีคอมฯ ร้านสะบายดีคอมฯ - - 

 

87. ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ 4,800.00   เฉพาะเจาะจง ร้านฟิล์มสิงห์บุรี ร้านฟิล์มสิงห์บุรี - ใบสั่งจ้างเลขท่ี
211/๒๕๖๓        
ลงวันที่ 24 
เมษายน 

      ๒๕๖๓ 
 
 

89. ซ่อมรถเกรดเดอร์ 12 จ ี 34,000.00   เฉพาะเจาะจง นายอัง น้อยสถิตย์ นายอัง น้อยสถิตย์ - ใบสั่งจ้างเลขท่ี
209/๒๕๖๓        
ลงวันที่ 24 
เมษายน 

      ๒๕๖๓ 
 
 

 
 
 
 



 
 
 


