
                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
แบบ สขร ๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 
             

 

ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
๑. 
 

ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์
กิจกรรมในหนังสือพิมพ์              
พิทักษ์ชน ฉบับวันที่                        
๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 

๔,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

    นายสมควร ชัยบุรินทร์   นายสมควร ชัยบุรินทร์ - ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
๒๘/๒๕๖๔        
ลงวันที่ ๑๔

ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

 
๒. 
 

ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์
กิจกรรมในหนังสือพิมพ์              
มวลชนสิงห์ ฉบับวันที่                       
๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 

๔,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางสาวสุภาวดี  ภักดิ์พิบูลย์ นางสาวสุภาวดี  ภักดิ์พิบูลย์ - ใบสั่งจ้างเลขท่ี
๒๗/๒๕๖๔       
ลงวันที่ ๑๔ 

ตุลาคม 
      ๒๕๖๓ 

 
 
 

๓. ค่าหนังสือพิมพ์รายวัน
ประจ าเดือนมกราคม
๒๕๖๔ 

๒๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางอุษา สุจริตพงษ์ นางอุษา สุจริตพงษ์ - - 
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ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
๔. 
 

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพ่ือดูแลท า
ความสะอาดอาคารสถานที่ 
ห้องน้ า และพ้ืนที่
รับผิดชอบในบริเวณ           
สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 
 

๙,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางสาวนิตยา แย้มทับ นางสาวนิตยา แย้มทับ - ข้อตกลงการจ้าง 
๙/๒๕๖๔        

ลงวันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

๕. 
 

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพ่ือ                   
ตัดหญ้า ภายในบริเวณ
สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 
 
 
 

๙,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายชัยพร  พันธุ์ส้ม นายชัยพร  พันธุ์ส้ม - ข้อตกลงการจ้าง 
๑๐/๒๕๖๔        

ลงวันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๓ 
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ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
๖. 
 

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับธุรการงานเอกสาร
ต่างๆ ที่ส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

๘,๗๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางสาวอัจจิมา  ชิดชอบ นางสาวอัจจิมา  ชิดชอบ - ข้อตกลงการจ้าง 
๒๑/๒๕๖๔        

ลงวันที่ ๕ ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

๗. 
 

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพ่ือ
ปฏิบัติงานที่สนามกีฬา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สิงห์บุรี 

๙,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางสาวญภัสณ์ศิกานจ์ เกตุอินทร์ นางสาวญภัสณ์ศิกานจ์ 
เกตุอินทร์ 

- ข้อตกลงการจ้าง 
๑๓/๒๕๖๔        

ลงวันที่ ๕ ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

๘. 
 

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพ่ือ
ช่วยเหลืองานฝ่าย
บริหารงานบุคคล 

๙,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายปีย์  ศรีวงษ์ นายปีย์  ศรีวงษ์ - ข้อตกลงการจ้าง 
๘/๒๕๖๔        

ลงวันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๓ 
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ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
๙. 
 

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพ่ือ
ปฏิบัติงานที่อาคารศูนย์
การเรียนรู้วิถีชีวิตและ
ชุมชนเมืองพรหม 

๙,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางสาวจุรีรัตน์ นวนค า นางสาวจุรีรัตน์ นวนค า - ข้อตกลงการจ้าง 
๑๔ /๒๕๖๔        

ลงวันที่ ๕ ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

๑๐. 
 

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพ่ือช่วย
ปฏิบัติงานฝ่ายส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและการกีฬาฯ 

๙,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายพีรพล  บางศรี นายพีรพล  บางศรี - ข้อตกลงการจ้าง 
๒๕ /๒๕๖๔        
ลงวันที่ ๑๔ 

ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

๑๑. 
 

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพ่ือช่วย
ปฏิบัติงานฝ่ายส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและการกีฬาฯ 

๙,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายอธิป  สกลพันธุ์ นายอธิป  สกลพันธุ์ - ข้อตกลงการจ้าง 
๒๖ /๒๕๖๔        
ลงวันที่  ๑๔ 

ตุลาคม 
๒๕๖๓ 
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ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 

ราคากลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

    

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
๑๒. 

 
ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพ่ือ
ปฏิบัติงานดูแลรับผิดชอบ
ตามมาตรการการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 

๙,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ว่าที่ ร.ต.จักกฤษ วิชาสวัสดิ์ ว่าที่ ร.ต.จักกฤษ วิชาสวัสดิ์ - ข้อตกลงการจ้าง 
๒๙ /๒๕๖๔        
ลงวันที่ ๔ 
มกราคม 
๒๕๖๔ 

๑๓. 
 

ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
ส าหรับใช้ในพิธีบวงสรวง
วีรชนค่ายบางระจัน 
ประจ าปี ๒๕๖๔ 

๒,๑๐๓.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านบุญเจริญ 
โดย 

นางสาวนันทพร  เทียนบุญ 

ร้านบุญเจริญ 
โดย 

นางสาวนันทพร  เทียนบุญ 

- ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
๑๐๒/๒๕๖๔        
ลงวันที่ ๒๗
มกราคม 
๒๕๖๔ 

๑๔. 
 

ค่าจ้างเหมาจัดท าดอกไม้
และอ่ืนๆ ส าหรับใช้ใน              
พิธีบวงสรวงวีรชน                 
ค่ายบางระจัน                  
ประจ าปี  ๒๕๖๔ 

๔,๙๘๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางศรีนวล  รัตนา นางศรีนวล รัตนา - ใบสั่งจ้างเลขท่ี
๑๔๔/๒๕๖๔       
ลงวันที่ ๒๗
มกราคม 

      ๒๕๖๔ 
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ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
๑๕ . 

 
ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบ
โทรศัพท์ภายในฯ 

๓๔,๐๒๖.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก็อป อิเล็คทริค 
แอนด์ เคเบิ้ล 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก็อป 
อิเล็คทริค แอนด์ เคเบิ้ล 

- ใบสั่งจ้างเลขท่ี
๑๔๒/๒๕๖๔       
ลงวันที่ ๒๗
มกราคม 

      ๒๕๖๔ 

๑๖. 
 

ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์                
เพ่ือใช้ในการจัดงาน              
พิธีบวงสรวงวีรชน                 
ค่ายบางระจัน                  
ประจ าปี  ๒๕๖๔ 
 

๘,๑๘๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านเพาเวอร์  
โดย 

น.ส.ไมล์ แปนบ้าน 

ร้านเพาเวอร์  
โดย 

น.ส.ไมล์ แปนบ้าน 

- ใบสั่งจ้างเลขท่ี
๑๐๓/๒๕๖๔       
ลงวันที่ ๒๗
มกราคม 

      ๒๕๖๔ 

๑๗. 
 

ค่าจ้างเหมาจัดท าบายศรี 
ส าหรับใช้ในพิธี             
พิธีบวงสรวงวีรชน                 
ค่ายบางระจัน                  
ประจ าปี  ๒๕๖๔ 

๑๘,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางวีรวรรณ  ตุ้มปี นางวีรวรรณ  ตุ้มปี - ใบสั่งจ้างเลขท่ี
๑๔๑/๒๕๖๔       
ลงวันที่ ๒๗
มกราคม 

      ๒๕๖๔ 
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ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
๑๘. 

 
ค่าจ้างเหมาจัดท าเครื่อง
บวงสรวง ส าหรับใช้ใน             
พิธีบวงสรวงวีรชน                 
ค่ายบางระจัน                  
ประจ าปี  ๒๕๖๔ 

๒๘,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางอ านวย ทองศรี นางอ านวย ทองศรี - ใบสั่งจ้างเลขท่ี
๑๔๐/๒๕๖๔       
ลงวันที่ ๒๗
มกราคม 

      ๒๕๖๔ 

๑๙. 
 

ค่าจ้างท าอาหารพร้อม
ปิ่นโตถวายพระ ส าหรับใช้
ในพิธีบวงสรวงวีรชน                 
ค่ายบางระจัน                  
ประจ าปี  ๒๕๖๔ 

๑,๒๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางอ านวย ทองศรี นางอ านวย ทองศรี - - 

๒๐. 
 

ค่าจัดซื้อสายฉีดช าระ 
ส าหรับน าไปใช้ที่ห้องน้ า
อาคารอเนกประสงค์ 
สนามกีฬาฯ 

๔๐๒.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จ ากัด บริษัท สยามโกลบอล
เฮาส์ จ ากัด 

- - 
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ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
๒๑. 

 
ค่าจ้างเหมาจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ฯ 

๘,๓๓๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท สิงห์บุรีกันสาด                      
แอนด์  อิงค์เจ็ท จ ากัด 

บริษัทสิงห์บุรีกันสาด                      
แอนด์  อิงค์เจ็ท 

จ ากัด 

- ใบสั่งจ้างเลขท่ี
๑๔๕/๒๕๖๔       
ลงวันที่ ๒๘
มกราคม 

      ๒๕๖๔ 

๒๒. 
 

ค่าจ้างท าอาหารเช้า               
ตามโครงการจัดงาน
บวงสรวงวีรชนค่าย
บางระจัน ประจ าปี 
๒๕๖๔ 

๖,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางอัจฉรา  ศรีจ ารัส นางอัจฉรา  ศรีจ ารัส - - 

๒๓. 
 

ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ส าหรับน าไปใช้ที่สนาม
กีฬาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสิงห์บุรี 

๑,๔๔๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านสิงห์ล้านป้าย ร้านสิงห์ล้านป้าย - - 
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ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
๒๔. 

 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงตั้งแต่
วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๔ –
๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ 

๖๘,๗๑๓.๔๕ - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ห.ส.น. ทวีพรบริการ อ. พรหมบุรี ห.ส.น. ทวีพรบริการ  
อ. พรหมบุรี 

- - 

๒๕. ค่าจ้างจัดวางเก้าอ้ีพร้อม
ปลอมสวม ส าหรับใช้ใน
โครงการจัดงานบวงสรวง
วีรชนค่ายบางระจัน ฯ 
 

๒,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางสมบัติ  แซ่โค้ว นางสมบัติ  แซ่โค้ว - - 

๒๖. ค่าจัดซื้อวัสดุฯ ส าหรับใช้
ในโครงการจัดงาน
บวงสรวงวีรชนค่าย
บางระจันฯ 
 

๔,๑๖๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านเพาเวอร์  
โดย 

น.ส.ไมล์ แปนบ้าน 

ร้านเพาเวอร์  
โดย 

น.ส.ไมล์ แปนบ้าน 

- - 

๒๗. ค่าจ้างติดตั้งเครื่องขยาย
เสียง งานบวงสรวงสดุดี           
วีรชนค่ายบางระจันฯ 

๖,๐๐๐.- - วิธี 
เฉพาะเจาะจง 

นายวิสูตร  ดวงด ี นายวิสูตร  ดวงด ี - ใบสั่งจ้างเลขท่ี
๑๕๑/๒๕๖๔       

ลงวันที่ ๓ 
กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๔ 
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ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

๒๘. 
 

ค่าจัดซื้อน้ าดื่มและน้ าแข็ง
หลอด ส าหรับใช้โครงการ
จัดงานบวงสรวงวีรชนค่าย
บางระจัน ประจ าปี 
๒๕๖๔ 

๑,๖๔๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านปัญจนวิน ร้านปัญจนวิน - ใบสั่งจ้างเลขท่ี
๑๐๖/๒๕๖๔       

ลงวันที่ ๒ 
กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๔ 
 

๒๙. 
 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
แก่ผู้ร่วมงานบวงสรวง             
วีรชนค่ายบางระจัน 
ประจ าปี ๒๕๖๔ 

๘,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางสาวชูรัศมี  แก้วฉวี นางสาวชูรัศมี  แก้วฉวี - เลขที่ ๒/ ๒๕๖๔ 
ลงวันที่ ๔ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 

๓๐. ค่าอาหารว่างฯ ๓๖๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท เอส แอนด์                  
ซินดิเคท จ ากัด 

บริษัท เอส แอนด์                
ซินดิเคท จ ากัด 

- เลขที่                           
P๑๖๓๐๐๐๗๑๙/ 
๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

 

๓๑.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ค่าซ่อมบ ารุงใบมีดตัดหญ้า
รถแทรกเตอร์สนามกีฬา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สิงห์บุรี 

๕๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

โรงกลึงช่างโรจน์ 
 

โรงกลึงช่างโรจน์ 
 

- เลขที่ ๒๐/ ๒๕๖๔ 
ลงวันที่ ๑๓ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
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ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

๓๒. 
 

ค่าจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ฯ                            
และจัดซื้อสติ๊กเกอร์                 
สะท้องแสง ส าหรับ
ให้บริการสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติฯ 

๑,๙๖๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านสิงห์ล้านป้าย 
บริษัทสิงห์บุรีกันสาด แอนด์ 

อิงค์เจ็ท จ ากัด 
บริษัทคลังวิทยาศึกษา จ ากัด 

ร้านสิงห์ล้านป้าย 
บริษัทสิงห์บุรีกันสาด แอนด์ 

อิงค์เจ็ท จ ากัด 
บริษัทคลังวิทยาศึกษา 

จ ากัด 

- เลขที่ ๑๙/ ๒๕๖๔ 
ลงวันที่ ๒๖ 

มกราคม ๒๕๖๔ 
 

๓๓. 
 

ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์
กิจกรรมในหนังสือพิมพ์              
พิทักษ์ชน ฉบับวันที่                        
๑๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 

๔,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

    นายสมควร ชัยบุรินทร์   นายสมควร ชัยบุรินทร์ - ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
๒๘/๒๕๖๔        

ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

๓๔. 
 

ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์
กิจกรรมในหนังสือพิมพ์              
มวลชนสิงห์ ฉบับวันที่                       
๑๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 

๔,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางสาวสุภาวดี  ภักดิ์พิบูลย์ นางสาวสุภาวดี  ภักดิ์พิบูลย์ - ใบสั่งจ้างเลขท่ี     
๒๗/๒๕๖๔                       

ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม 
      ๒๕๖๓ 
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ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

๓๕. 
 

ค่าจ้างเหมาตรวจเช็คและ
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ
ภายในห้องส านักงาน           
ของห้องส านักปลัดฯ 

๑,๘๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายเอกชัย  จรเกตุ นายเอกชัย  จรเกตุ - ใบสั่งจ้างเลขท่ี     
๑๕๘/๒๕๖๔                       
ลงวันที่ ๑๖ 
กุมภาพันธ์ 

      ๒๕๖๔ 

๓๖. 
 

ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ๓๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านสะบายดี เซอร์วิส ร้านสะบายดี เซอร์วิส - เลขที่ ๑๔/ ๒๕๖๔ 
ลงวันที่ ๑๗ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 

๓๗. 
 

ค่าซ่อมแซมเครื่องปริ้น
เตอร์ฯ 

๘๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านสะบายดี เซอร์วิส ร้านสะบายดี เซอร์วิส - เลขที่ ๑๓/ ๒๕๖๔ 
ลงวันที่ ๑๖ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 

๓๘. 
 

ค่าจัดซื้อโคมไฟถนนฯ 
ส าหรับน าไปใช้ที่สนาม
กีฬาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสิงห์บุรี 

๑,๒๙๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

- เลขที่ SHCA๐๐๗
CA-๖๔๐๒๑๕-

๐๐๑๘ ลงวันที่ ๑๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
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ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

วงเงินทีจ่ะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

๓๙. 
 

ค่าก่อสร้างสนาม
บาสเกตบอลกลางแจ้ง
ภายในสนามกีฬา
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสิงห์บุรี 

๑,๓๘๙,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บมจ. ลีซ อิท บมจ. ลีซ อิท - ตามสัญญาจ้าง
ก่อสร้างเลขที ่    
๕๙/๒๕๖๓                      
ลงวันที่ ๑๔ 
สิงหาคม  

      ๒๕๖๓ 

๔๐. 
 

ค่าจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน
และไฟฟ้าส่องสว่าง
อาคารส านักงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
สิงห์บุรี 

๔๒,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายขวัญชัย พึ่งนา นายขวัญชัย พึ่งนา - เลขที่ ๑๕๕/ 
๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

 

๔๑. 
 

ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่มฯ 

๑,๐๕๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางสาวพิชญสินี  ข าจันทร์ นางสาวพิชญสินี  ข าจันทร์ - เลขที่ ๑๗/ ๒๕๖๔ 
ลงวันที่ ๑๙ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 

 
 
 
 
 

 


