
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 แบบ สขร ๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ 
            วันที่          เดือนสิงหาคม 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 กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 

๔,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

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

๒๕๖๓ 
 

๒. 
 

ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์
กิจกรรมในหนังสือพิมพ์              
มวลชนสิงห์ ฉบับวันที่                       
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

๔,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

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

      ๒๕๖๓ 
 
 

๓. ค่าหนังสือพิมพ์รายวัน
ประจ าเดือนมิถุนายน
๒๕๖๓ 
 
 

๑,๒๕๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางอุษา  สุจริตพงษ์ นางอุษา  สุจริตพงษ์ - - 
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ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
๔. ค่าจ้างเหมาบริการ

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

๙,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางสาวนิตยา แย้มทับ นางสาวนิตยา แย้มทับ - ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
๑๓๙/๒๕๖๓        
ลงวันที่ ๑๒ 
กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๓ 

๕. 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 
๖. ค่าจ้างเหมาบริการ

บุคคลภายนอกเพ่ือ
ปฏิบัติงานด้านการควบคุม
การบันทึกภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหวงานผลิต             
สื่อประชาสัมพันธ์ และงาน
ควบคุมสื่อโสตทัศน์ 

๙,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายสมมาตร  แย้มทิม นายสมมาตร  แย้มทิม  - ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
๑๓๒/๒๕๖๓        

ลงวันที่ ๗
กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๓ 

๗. ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพ่ือ
ช่วยเหลืองานด้าน
ประชาสัมพันธ์สถานที่
ท่องเที่ยวฯ 

๙,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายปีย์  ศรีวงษ์ นายปีย์  ศรีวงษ์ - ข้อตกลงการจ้าง
เลขที่ 

๑๓/๒๕๖๓        
ลงวันที่ ๒๐ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๒ 
๘. ค่าจ้างเหมาตรวจเช็ค                    

และซ่อมเครื่องปรับอากาศ
ภายในอาคารส านักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ห้องกองแผนและ
งบประมาณ 

๑,๘๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายเอกชัย จรเกตุ นายเอกชัย จรเกตุ  - ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
๒๕๖/๒๕๖๓        
ลงวันที่ ๒๖
มิถุนายน 
๒๕๖๓ 
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ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
๙. ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฯ ๓๕๙.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
บริษัทสยามโกลบอลเฮาส์ จ ากัด 

(มหาชน)  
บริษัทสยามโกลบอลเฮาส์ จ ากัด 

(มหาชน) 
 

- - 

๑๐. ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายอักษร
ไฟวิ่งพร้อมติดตั้งฯ 

๑๘๙,๓๙๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ชอปปิ้งพีซี ดอทเน็ต 
จ ากัด 

บริษัท ชอปปิ้งพีซี ดอทเน็ต 
จ ากัด 

- ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
๒๔๔/๒๕๖๓        

ลงวันที่ ๕
มิถุนายน 
๒๕๖๓ 

๑๑. ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่อง
ปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Fuij 
Docuprint P๔๕๕๕d            
รหัส ๔๑๖ ๖๑ ๐๑๕๔ 

๑,๕๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านสะบายดี คอมพิวเตอร์                  
โดย  

นายชานุ ชัยสุวรรณรักษ์ 

ร้านสะบายดี คอมพิวเตอร์                  
โดย  

นายชานุ ชัยสุวรรณรักษ์ 

- ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
๒๕๙/๒๕๖๓        

ลงวันที่ ๓
กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

๑๒. ค่าจ้างเหมาจัดท าป้าย               
พระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จ                          
พระปรเมนทรรามาธิบดี               
ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯลฯ 

๑,๘๑๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายนเรศ  เส็งสุข นายนเรศ  เส็งสุข - ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
๒๕๘/๒๕๖๓        

ลงวันที่ ๓
กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 
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ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
๑๓. ค่าอาหารว่างพร้อม

เครื่องดื่ม 
๔๕๐.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
 

นางนวลจันทร์ สุมะโน  นางนวลจันทร์ สุมะโน - - 

๑๔. ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม 

๗๕๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

 

นางสาวเมษริณ ทับทอง นางสาวเมษริณ ทับทอง - - 

๑๕. ค่าจ้างเหมาประดับตกแต่ง
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ               
และประดับไฟส่องสว่าง
บริเวณถนนเลี่ยงเมือง
ด้านหน้าสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก ร.๑๐  

๒๓๐,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายสมพร เปียอยู่ นายสมพร เปียอยู่ - ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
๒๖๐/๒๕๖๓        

ลงวันที่ ๘
กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

๑๖. ค่าอาหาร อาหารว่าง               
และเครื่องดื่ม 

๒,๓๖๕.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก.ไชยแสงดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ 
นางปราณี  วงษ์อินทร์ 
นางสายันต์ โพธิ์วิฑูรย์ 

หจก.ไชยแสงดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ 
นางปราณี  วงษ์อินทร์ 
นางสายันต์ โพธิ์วิฑูรย์ 

- - 
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ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
๑๗. ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์

สนามฟุตซอลฯ 
๒๔๐.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านสิงห์ล้านป้าย  ร้านสิงห์ล้านป้าย - - 

๑๘. 
 

ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์
กิจกรรมในหนังสือพิมพ์              
พิทักษ์ชน ฉบับวันที่                        
๑๖ กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 

๔,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

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

๒๕๖๓ 
 

๑๙. 
 

ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์
กิจกรรมในหนังสือพิมพ์              
มวลชนสิงห์ ฉบับวันที่                       
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

๔,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

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

      ๒๕๖๓ 
 
 

๒๐. 
 

ค่าจัดซื้อมู่ลี่พร้อมติดตั้ง 
ส าหรับใช้ที่ศูนย์
วิทยาศาสตร์ท้องฟ้า 
จ าลองฯ 

๒๒,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านผ้าม่านวังทอง ๒ 
 โดย 

นายอนันต์ เยาวยอด 

ร้านผ้าม่านวังทอง ๒ 
 โดย 

นายอนันต์ เยาวยอด 

- ใบสั่งจ้างเลขท่ี
๓๔๖/๒๕๖๓        
ลงวันที่ ๑๗ 
กรกฎาคม 

      ๒๕๖๓ 
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ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
๒๑. 

 
ค่าจัดซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง 
ส าหรับติดตั้งที่ห้องประชุม
ใหญ่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสิงห์บุรี 

๗๓,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านผ้าม่านวังทอง ๒ 
 โดย 

นายอนันต์ เยาวยอด 

ร้านผ้าม่านวังทอง ๒ 
 โดย 

นายอนันต์ เยาวยอด 

- ใบสั่งจ้างเลขท่ี
๓๔๕/๒๕๖๓        
ลงวันที่ ๑๗ 
กรกฎาคม 

      ๒๕๖๓ 
 

๒๒. ค่าจ้างเหมาบริการถ่าย
เอกสารเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานของส านักปลัดฯ 

๖,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านสิงห์บุรีก็อปปี้  
โดย 

นางส ารวย แซ่ด่าน 

ร้านสิงห์บุรีก็อปปี้  
โดย 

นางส ารวย แซ่ด่าน 

- ใบสั่งจ้างเลขท่ี
๒๐๕/๒๕๖๓        
ลงวันที่ ๒๒
เมษายน 

      ๒๕๖๓ 

๒๓. ค่าจัดท าป้ายสติ๊กเกอร์รีดลง    
พลาสวูดฯ 

๓๒๕.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายนเรศ  เส็งสุข นายนเรศ  เส็งสุข - - 

๒๔. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงตั้งแต่วันที่ 
๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓-๒๐ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

๖๗,๖๖๐.๐๔ - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หสน.ทวีพรบริการ อ.พรหมบุรี หสน.ทวีพรบริการ อ.พรหมบุรี - - 
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ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
๒๕. 

 
ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่มฯ 

๑,๕๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

 

นางสาวเมษริณ ทับทอง นาสาวเมษริณ ทับทอง - - 
 
 

๒๖. 
 

ค่าข้าวสารอาหารแห้ง ๘๗๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

 

หจก.ไชยแสงดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ หจก.ไชยแสงดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ - - 
 
 

๒๗. 
 

ค่าเทียนไขฯ ๙๒๕.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านบุญเจริญ  
โดย 

นางสาวนันทพร เทียนบุญ 

ร้านบุญเจริญ  
โดย 

นางสาวนันทพร เทียนบุญ 
 

- - 
 
 

๒๘. ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่อง
ปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP 
Laserjet P ๒๐๕๕                
รหัส ๔๑๖ ๔๕ ๐๑๐๓ 

๑,๓๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านสะบายดีคอมพิวเตอร์  
โดย 

นายชานุ ชัยสุวรรณรักษ์ 

ร้านสะบายดีคอมพิวเตอร์  
โดย 

นายชานุ ชัยสุวรรณรักษ์ 

- ใบสั่งจ้างเลขท่ี
๒๗๖/๒๕๖๓        
ลงวันที่ ๒๒ 
กรกฎาคม 

      ๒๕๖๓ 
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ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
๒๙. ค่าจ้างเหมาตรวจเช็ค                 

และซ่อมเครื่องปรับอากาศ
ภายในอาคารส านักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สิงห์บุรี ห้องกองช่าง 

๔,๕๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายเอกชัย จรเกตุ นายเอกชัย จรเกตุ - ใบสั่งจ้างเลขท่ี
๒๗๕/๒๕๖๓        
ลงวันที่ ๒๒ 
กรกฎาคม 

      ๒๕๖๓ 

๓๐. ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง
พร้อมล าโพงในตัวชนิด
เคลื่อนที่ จ านวน ๒ เครื่อง 

๔๔,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านสะบายดีคอมพิวเตอร์  
โดย 

นายชานุ ชัยสุวรรณรักษ์ 

ร้านสะบายดีคอมพิวเตอร์  
โดย 

นายชานุ ชัยสุวรรณรักษ์ 

- ใบสั่งซื้อเลขที่
๓๕๖/๒๕๖๓        
ลงวันที่ ๒๓ 
กรกฎาคม 

      ๒๕๖๓ 

๓๑. ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟ
แสงสว่างรอบบริเวณงาน  
ณ หอประชุมองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

๑๐,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายสมพร เปียอยู่ นายสมพร เปียอยู่ - ใบสั่งซื้อเลขที ่
๒๗๙/๒๕๖๓        
ลงวันที่ ๒๔ 
กรกฎาคม 

      ๒๕๖๓ 
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ล าดับ 
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือจ้าง 

 

 
ราคา
กลาง 

วิธีซื้อ/จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

32. จัดซื้อวัสดุการเกษตร 
 

3,160 - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ซันจิ หจก.ซันจิ เป็นผู้เสนอราคา 
รายเดียว 

ฎีกาเลขท่ี 
171/2563 

ลว.
13/07/2563 

33. จ้างเหมาซ่อมแซม
บ ารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
 

850 - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านสบายดีคอมพิวเตอร์ 

โดยนายชานุ ชัยสุวรรณรักษ์ 

ร้านสบายดี
คอมพิวเตอร์ 

โดยนายชานุ ชัย
สุวรรณรักษ์ 

เป็นผู้เสนอราคา 
รายเดียว 

ฎีกาเลขท่ี 
172/2563 

ลว.
13/07/2563 

34. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบนคันบึงพักทัน หมู่ที่ 
4 ต าบลพักทัน เชื่อมต่อ 
ต าบลเชิงกลัด อ าเภอ
บางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 

1,858,000 1,504,000 e-bidding หจก.เยี่ยมบุญชัย 94      1,360,000 

หจก.ฟ้าสร้าง 2000       1,110,000 

ช.เจริญ รุ่งเรือง 2005   1,259,000 

หจก.แสวงฟ้าก่อสร้าง     1,504,000 

หจกฟ้าสร้าง 2000 

1,110,000 

 

เป็นผู้เสนอราคา 

ต่ าที่สุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 

52/2563 

ลว.
08/07/2563 

35. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 12 ต าบล
โพสังโฆ อ าเภอค่าย
บางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 
เชื่อมต่อถนนคันคลองทิ้งน้ า
ชลประทาน 

1,626,000 1,563,000 e-bidding หจก.เยี่ยมบุญชัย 94     1,360,000 

หจก.ฟ้าสร้าง 2000      1,250,000 

ช.เจริญ รุ่งเรือง 2005   1,180,000 

หจก.แสวงฟ้าก่อสร้าง    1,563,000 

หจก.พัณกมล ก่อสร้าง   1,563,000 

ช.เจริญ รุ่งเรือง 
2005                 

1,180,000 

 

เป็นผู้เสนอราคา 

ต่ าที่สุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 

53/2563 

ลว.
08/07/2563 
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ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
36. ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง

ประชุมสภาฯ 
2,100.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายเอกชัย  จรเกตุ นายเอกชัย  จรเกตุ - ใบสั่งจ้างเลขท่ี๒

25๕/๒๕๖๓        
ลงวันที่ ๒6 
มิถุนายน 

      ๒๕๖๓ 

๓7. ซ่อมเครื่องตัดหญ้า 750.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางทิศากร รุ่งสุข นางทิศากร รุ่งสุข -  
- 

๓8. ค่าซื้อวัสดุก่อสร้าง 23,828.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บ.ซีทูล์ บ.ซีทูล์ - - 
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ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
39. ค่าซื้อแบตเตอรี่ 2,800.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ชาญพาณิชสิงห์บุรี หจก.ชาญพาณิชสิงห์บุรี - - 

40. ค่าซื้อแบตเตอรี่ 2,800.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก.ชาญพาณิชสิงห์บุรี หจก.ชาญพาณิชสิงห์บุรี -  
- 

41. ค่าซื้อวัสดุยานพาหนะ 600.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านเจริญชัยออโต้แอร์ ร้านเจริญชัยออโต้แอร์ - - 
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ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
42. ค่าซื้อโต๊ะหมู่บูชา 22,000.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านทิวาพรสแตนเลส ร้านทิวาพรสแตนเลส - ใบสั่งซ้ือเลขที ่

224/๒๕๖๓        
ลงวันที่ ๒ 
กรกฎาคม 

      ๒๕๖๓ 

43. ค่าจ้างซ่อมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

7,900.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านสะบายดีคอมพิวเตอร์ ร้านสะบายดีคอมพิวเตอร์ - ใบสั่งจ้างเลขท่ี๒
254/๒๕๖๓        
ลงวันที่ ๒6 
กรกฎาคม 

      ๒๕๖๓ 

44. ค่าวัสดุก่อสร้าง 545.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บ.ซีทูล์ บ.ซีทูล์ - - 
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ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
45. ค่าวัสดุไฟฟ้า 1,098.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ - - 

46. ค่าวัสดุก่อสร้าง 2,700.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บ.ซีทูล์ บ.ซีทูล์ -  
- 

47. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 8,000.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก.ชาญพานิชสิงห์บุรี หจก.ชาญพานิชสิงห์บุรี - ใบสั่งจ้างเลขท่ี
337/๒๕๖๓        
ลงวันที่ 0๒ 
กรกฎาคม 

      ๒๕๖๓ 
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ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
48. ค่าซ่อมรถเทรลเลอร์ 4,080.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายอัง น้อยสถิตย์ นายอัง น้อยสถิตย์ - ใบสั่งจ้างเลขท่ี   

๒63/๒๕๖๓        
ลงวันที่ ๒6 
กรกฎาคม 

      ๒๕๖๓ 

49. ค่าซื้อวัสดุก่อสร้าง 114.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ -  
- 

50. ค่าซื้อวัสดุก่อสร้าง 648.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ - - 
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ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
51. ค่าซื้อวัสดุก่อสร้าง 443.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.สิงห์บุรีออโต้เพ้นท์ หจก.สิงห์บุรีออโต้เพ้นท์ - - 

52. ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ 19,800.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายเอกชัย จรเกตุ นายเอกชัย จรเกตุ -  

ใบสั่งจ้างเลขท่ี
267/๒๕๖๓        
ลงวันที่ 14 
กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

53. ค่าซ่อมรถยนต์ กง-4476 8,175.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

อู่ธนาโชค อู่ธนาโชค - ใบสั่งจ้างเลขท่ี
264/๒๕๖๓        
ลงวันที่ 14 
กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 
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ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
54. ซื้อรถบรรทุกน้ าขนาด 6 

ตัน6 ล้อ 
3,266,000.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
บ.ท็อปเบสท์ จก. บ.ท็อปเบสท์ จก. - - 

55. ค่าซ่อมรถบรรทุกน้ า     
80-4712 

12,300.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายอัง น้อยสถิตย์ นายอัง น้อยสถิตย์ - ใบสั่งจ้างเลขท่ี
265/๒๕๖๓        
ลงวันที่ 14 
กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

56. ค่าซื้อโลงศพ 15,000.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายมานะ ผลทับทิม นายมานะ ผลทับทิม - ใบสั่งซ้ือเลขที่
340/๒๕๖๓        
ลงวันที่ 15 
กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 



-18- 
 

 

ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
57. ค่าซื้อวัสดุก่อสร้าง 18,560.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
บ.ซีทูล์ บ.ซีทูล์ - - 

58. ซ่อมแอร์รถขุดไฮดรอลิค 3,950.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านฟิล์มสิงห์บุรี ร้านฟิล์มสิงห์บุรี -  

ใบสั่งจ้างเลขท่ี
262/๒๕๖๓        
ลงวันที่ 10 
กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

59. ซื้อยางรถบรรทุกดั๊มพ์     
น-1694 

17,600.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก.โรงงานสิงห์บุรี หจก.โรงงานสิงห์บุรี - - 

 
 
 
 
 



-19- 
 

 

ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
60. ซ่อมรถเกรดเดอร์ 12 จี 32,100.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายอัง น้อยสถิตย์ นายอัง น้อยสถิตย์ - ใบสั่งจ้างเลขท่ี

266/๒๕๖๓        
ลงวันที่ 14 
กรกฎาคม 

       ๒๕๖๓ 

61. ซ่อมรถขุดไฮดรอลิค    
320 ดี 

34,000.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายอัง น้อยสถิตย์ นายอัง น้อยสถิตย์ -  

ใบสั่งจ้างเลขท่ี
266/๒๕๖๓        
ลงวันที่ 14 
กรกฎาคม 

       ๒๕๖๓ 

62. ซื้อวัสดุก่อสร้าง 5,956.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก.หลังคาเหล็ก หจก.หลังคาเหล็ก - - 

 
 
 
 
 



-20- 
 

 

ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
63. ซื้อวัสดุก่อสร้าง 350.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
บ.ซีทูล์ บ.ซีทูล์ - - 

64. ซ่อมรถบรรทุกดั๊มพ์        
น-1694 

12,380.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายอัง น้อยสถิตย์ นายอัง น้อยสถิตย์ -  
-- 

65. ซื้อผ้าดิบ 11,000.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายมานะ ผลทับทิม นายมานะ ผลทับทิม - ใบสั่งซ้ือเลขที่
344/๒๕๖๓        
ลงวันที่ 17 
กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 



-21- 
 

 

ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
66. ซื้อวัสดุงานพิธี 16,800.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ซันจิ หจก.ซันจิ - ใบสั่งซ้ือเลขที่

342/๒๕๖๓        
ลงวันที่ 16 
กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

67. ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ 4,940.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านสะบายดีคอมพิวเตอร์ ร้านสะบายดีคอมพิวเตอร์ -  

ใบสั่งจ้างเลขท่ี
271/๒๕๖๓        
ลงวันที่ 20
กรกฎาคม 
  ๒๕๖๓ 

68. ซื้อวัสดุเครื่องทุ่นแรง 2,491.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บ.ทองเจริญ บ.ทองเจริญ - - 

 
 
 
 
 



-22- 
 

 

ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
69. ค่าปรับปรุงพลับพลา        

ที่ประทับ 
478,000.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
น.ส.จิตรา จารุพันธ ์ น.ส.จิตรา จารุพันธ ์ - ใบสั่งจ้างเลขท่ี   

41/๒๕๖๓        
ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม 

      ๒๕๖๓ 

70. ซื้อวัสดุเครื่องทุ่นแรง 1,000.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก.โรงงานสิงห์บุรี หจก.โรงงานสิงห์บุรี -  
- 

71. ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1,005.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านนานาภัณฑ์ ร้านนานาภัณฑ์ - ใบสั่งซ้ือเลขที่
345/๒๕๖๓        
ลงวันที่ 20 
กรกฎาคม 

      ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 



-23- 
 

 

ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
72. ซื้อวัสดุก่อสร้าง 273,400.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.อัลฟ่าอิมัลชั่น หจก.อัลฟ่าอิมัลชั่น - ใบสั่งซ้ือเลขที่

343/๒๕๖๓        
ลงวันที่ 17 
กรกฎาคม 

      ๒๕๖๓ 

       -  
- 

       -  

 
 
 
 
 



 


