
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

แบบ สขร ๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 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 พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 

๔,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

    นายสมควร ชัยบุรินทร์   นายสมควร ชัยบุรินทร์ - ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
๒๘/๒๕๖๔        
ลงวันที่ ๑๔

ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

๒. 
 

ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์
กิจกรรมในหนังสือพิมพ์              
มวลชนสิงห์ ฉบับวันที่                       
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

๔,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางสาวสุภาวดี  ภักดิ์พิบูลย์ นางสาวสุภาวดี  ภักดิ์พิบูลย์ - ใบสั่งจ้างเลขท่ี
๒๗/๒๕๖๔       
ลงวันที่ ๑๔ 

ตุลาคม 
      ๒๕๖๓ 

๓. ค่าจ้างเหมาซ่อมแซม
เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ 
Brother HL๓๑๗๐CDW 
รหัส ๔๑๖ ๖๑ ๐๑๕๓ 

๑,๓๕๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านสะบายดี คอมพิวเตอร์  
โดย 

 นายชานุ ชัยสุวรรณรักษ์ 

ร้านสะยายดี คอมพิวเตอร์  
โดย 

 นายชานุ ชัยสุวรรณรักษ์ 

- ใบสั่งจ้างเลขท่ี
๒๐/๒๕๖๔       
ลงวันที่ ๒๙

ตุลาคม 
 ๒๕๖๓ 

๔. ค่าหนังสือพิมพ์รายวัน
ประจ าเดือนตุลาคม 
๒๕๖๓ 

๖๕๐.- - 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

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

๕. 
 

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพ่ือดูแลท า
ความสะอาดอาคารสถานที่ 
ห้องน้ า และพ้ืนที่
รับผิดชอบในบริเวณสวน
เฉลิมพระเกียรติฯ 
 
 

๙,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางสาวนิตยา แย้มทับ นางสาวนิตยา แย้มทับ - ข้อตกลงการจ้าง 
๙/๒๕๖๔        

ลงวันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

๖. 
 

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 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

๗. 
 

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพ่ือ
ปฏิบัติงานด้านการควบคุม
การบันทึกภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว งานผลิต
สื่อประชาสัมพันธ์ และงาน
ควบคุมสื่อโสตทัศน์ 

๘,๔๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายสมมาตร  แย้มทิม นายสมมาตร  แย้มทิม - ข้อตกลงการจ้าง 
๗/๒๕๖๔        

ลงวันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

๘. 
 

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพ่ือขับ
รถยนต์ส่วนกลางของ
ส านักปลัดฯ และส่วน
ราชการอ่ืนๆ ในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

๖,๙๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายอณุวัฒน์  ประภารัตน์ นายอณุวัฒน์  ประภารัตน์ - ข้อตกลงการจ้าง 
๒๒/๒๕๖๔        

ลงวันที่ ๕ ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

๙. 
 

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับธุรการ งาน
เอกสารต่างๆ ที่ส านักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สิงห์บุรี 

๗,๕๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางสาวอัจจิมา  ชิดชอบ นางสาวอัจจิมา  ชิดชอบ - ข้อตกลงการจ้าง 
๒๑/๒๕๖๔        

ลงวันที่ ๕ ตุลาคม 
๒๕๖๓ 
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ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

๑๐. 
 

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพ่ือ
ปฏิบัติงานที่สนามกีฬา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สิงห์บุรี 

๗,๘๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางสาวญภัสณ์ศิกานจ์ เกตุอินทร์ นางสาวญภัสณ์ศิกานจ์ เกตุอินทร์ - ข้อตกลงการจ้าง 
๑๓/๒๕๖๔        

ลงวันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

๑๑. 
 

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพ่ือ
ช่วยเหลืองานฝ่าย
บริหารงานบุคคล 

๘,๔๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายปีย์  ศรีวงษ์ นายปีย์  ศรีวงษ์ - ข้อตกลงการจ้าง 
๘/๒๕๖๔        

ลงวันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

๑๒. 
 

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพ่ือ
ปฏิบัติงานที่อาคารศูนย์
การเรียนรู้วิถีชีวิตและ
ชุมชนเมืองพรหม 

๗,๘๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางสาวจุรีรัตน์ นวนค า นางสาวจุรีรัตน์ นวนค า - ข้อตกลงการจ้าง 
๑๔ /๒๕๖๔        

ลงวันที่ ๕ ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

๑๓. ค่าจ้างเหมาตรวจเช็ค   
และซ่อมเครื่องปรับอากาศ
ภายในห้องส านักงานของ
กองคลังฯ 

๓,๖๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายเอกชัย  จรเกตุ นายเอกชัย จรเกตุ  ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
๒๗/๒๕๖๔        
ลงวันที่ ๕

พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ 
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ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

๑๔. ค่าจ้างเหมาจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ฯ 

๕๓,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัทสิงห์บุรีกันสาด แอนด์               
อิงค์เจ็ท จ ากัด 

บริษัทสิงห์บุรีกันสาด แอนด์               
อิงค์เจ็ท จ ากัด 

- ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
๑๒/๒๕๖๔        
ลงวันที่ ๒๒ 

ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

๑๕. ค่าจ้างเหมาซ่อมแซม
เครื่องคอมพิวเตอร์            
รหัส ๔๑๖ ๕๓ ๐๑๑๑ 

๑,๖๕๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านสบายดี คอมพิวเตอร์  
โดย  

นายชานุ ชัยสุวรรณรักษ์ 

ร้านสบายดี คอมพิวเตอร์  
โดย  

นายชานุ ชัยสุวรรณรักษ์ 

- ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
๒๔/๒๕๖๔        
ลงวันที่ ๔ 

พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ 

๑๖. ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมลู่วิ่ง
ยางภายในสนามกีฬาฯ 

๔๙๙,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก.รัตนสร้าง หจก.รัตนสร้าง - ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
๓๒๗/๒๕๖๓        
ลงวันที่ ๑๐
กันยายน 
๒๕๖๓ 
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ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

๑๗. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ตั้งแต่
วันที่ ๑ ตุลาคม – ๓๐ 
ตุลาคม ๒๕๖๓  

๗๒,๕๗๘.๒๖ - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

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

๑๘. ค่าจ้างเหมาซ่อม                 
เครื่องคอมพิวเตอร์              
รหัส ๔๑๖ ๕๒ ๐๐๙๘ 

๑,๖๕๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

น.ส.นุ่มนวล ชัยสุวรรณรักษ์ น.ส.นุ่มนวล ชัยสุวรรณรักษ์ - ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
๓๖/๒๕๖๔        
ลงวันที่ ๑๐
พฤศจิกายน 

๒๕๖๓ 
๑๙. ค่าจ้างเหมาตรวจเช็ค                

และซ่อมเครื่องปรับอากาศ
ภายในห้องส านักงานของ
กองคลังฯ 

๑,๘๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายเอกชัย  จรเกตุ นายเอกชัย  จรเกตุ - ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
๓๘/๒๕๖๔        
ลงวันที่ ๑๓
พฤศจิกายน 

๒๕๖๓ 
๒๐. ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

ส าหรับน าไปซ่อมแซม
อุปกรณ์ภายในสนามกีฬา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สิงห์บุรี 

๑,๙๒๕.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัทสยามโกลบอลเฮาส์ จ ากัด 
(มหาชน) 

บริษัทสยามโกลบอลเฮาส์ จ ากัด 
(มหาชน) 

- - 

 
 
 
 



 
 

-7- 
 

 

ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

๒๑. ค่าพานพุ่มดอกไม้สด  ๘๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านดอกคุณอ๊ีด ร้านดอกคุณอ๊ีด - - 

๒๑. ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์
กิจกรรมลงในหนังสือพิมพ์
มวลชนสิงห์ ฉบับวันที่ ๑๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

๔,๐๐๐.- -  นางสาวสุภาวดี ภักดิ์พิบูลย์ นางสาวสุภาวดี ภักดิ์พิบูลย์ - ข้อตกลงเลขที่ 
๒๗/๒๕๖๔        
ลงวันที่ ๑๔

ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

๒๓. ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์
กิจกรรมลงในหนังสือพิมพ์
พิทักษ์ชน ฉบับวันที่ ๑๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

๔,๐๐๐.- -  นายสมควร ชัยบุรินทร์ นายสมควร ชัยบุรินทร์ - ข้อตกลงเลขที่ 
๒๘/๒๕๖๔        
ลงวันที่ ๑๔

ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

๒๔. ค่าจ้างเหมาหุ้มหนังเบาะ
โซฟาฯ 

๑,๗๐๐.- -  ร้านสุพัฒน์การช่าง ร้านสุพัฒน์การช่าง - - 
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ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

๒๕. ค่าจัดซื้อถุงขยะและ
แอลกอฮอล์เจล ส าหรับใช้
ในโครงการแข่งขันกีฬา”
ถิ่นวีรชนมินิ-ฮาล์ฟ
มาราธอน” ครั้งที่ ๔  

๑๒,๑๒๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านนานาภัณฑ์  
โดย 

นางชวนี วิไลศักดิ์ทิพากรณ์ 

ร้านนานาภัณฑ์  
โดย 

นางชวนี วิไลศักดิ์ทิพากรณ์ 

- ใบสั่งซื้อเลขที่ 
๒๕/๒๕๖๔        
ลงวันที่ ๑๑
พฤศจิกายน 

๒๕๖๓ 
๒๖. ค่าจ้างเหมาการต่อสัญญา

ในการเช่าพ้ืนที่ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์  

๒,๓๔๓.๓๐ - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท เมล มาสเตอร์ จ ากัด บริษัท เมล มาสเตอร์ จ ากัด - ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
๒๕/๒๕๖๔        
ลงวันที่ ๔

พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ 

๒๗. ค่าจัดซื้อกล้องตรวจวัด
อุณหภูมิไร้สาย  
จ านวน ๔ เครื่อง  

๒๗,๖๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านสะบาบดี คอมพิวเตอร์  
โดย 

 นายชานุ ชัยสุวรรณรักษ์ 

ร้านสะบาบดี คอมพิวเตอร์  
โดย 

 นายชานุ ชัยสุวรรณรักษ์ 

- ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
๒๗/๒๕๖๔        
ลงวันที่ ๑๓
พฤศจิกายน 

๒๕๖๓ 
๒๘. ค่าจ้างเหมาบริการถ่าย

เอกสารพร้อมจัดท ารูปเล่ม
เอกสารหลักฐาน 
ประกอบการประเมินฯ  

๑๕,๐๖๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านเพชรก็อปปี้ 
 โดย น.ส.นพพรวรรณ ทองค าใส 

ร้านเพชรก็อปปี้ 
 โดย น.ส.นพพรวรรณ ทองค าใส 

- ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
๔๑/๒๕๖๔        
ลงวันที่ ๑๖
พฤศจิกายน 

๒๕๖๓ 
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ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

๒๙. ค่าจัดซื้อรถโดยสาร              
ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) 
จ านวน ๑ คัน  

๑,๒๘๘,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท โตโยต้าสิงห์บุรี จ ากัด บริษัท โตโยต้าสิงห์บุรี จ ากัด - ตามสัญญาซื้อขาย
เลขที่ 

๑/๒๕๖๔        
ลงวันที่ ๙ ตุลาคม 

๒๕๖๓ 
๓๐. ค่าอาหารว่างพร้อม

เครื่องดื่มฯ  
๑,๐๖๗.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ไชยแสงดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ 

บริษัท เอส แอนด์ ชินดิเคท จ ากัด 
หจก.ไชยแสงดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ 

บริษัท เอส แอนด์ ชินดิเคท จ ากัด 
- - 

๓๑. ค่าจ้างเหมาติดตั้งเต็นท์ฯ ๒,๘๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บ. สิงห์บุรีกันสาด แอนด์ อิงค์เจ็ท 
จก. 

บ. สิงห์บุรีกันสาด แอนด์ อิงค์เจ็ท 
จก. 

- ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
๔๔/๒๕๖๔        
ลงวันที่ ๑๘ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๓ 
๓๒. ค่าจ้างเหมาจัดท าถ้วย

รางวัล ส าหรับใช้ใน
โครงการแข่งขันกีฬา     
”ถิ่นวีรชนมินิ-ฮาล์ฟ
มาราธอน” ครั้งที่ ๔ 
ประจ าปี ๒๕๖๔ 

๑๑๗,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายโชติอนันต์ แก้วเกิด นายโชติอนันต์ แก้วเกิด - ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
๓๓/๒๕๖๔        
ลงวันที่ ๑๐
พฤศจิกายน 

๒๕๖๓ 
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ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

๓๓. ค่าจ้างเหมาบริการตั้ง
เต็นท์ ส าหรับใช้ใน
โครงการแข่งขันกีฬา     
”ถิ่นวีรชนมินิ-ฮาล์ฟ
มาราธอน” ครั้งที่ ๔ 
ประจ าปี ๒๕๖๔ 
 

๑๐,๘๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัทสิงห์บุรีกันสาด แอนด์             
อิงค์เจ็ท จ ากัด 

บริษัทสิงห์บุรีกันสาด แอนด์             
อิงค์เจ็ท จ ากัด 

- ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
๔๗/๒๕๖๔        
ลงวันที่ ๒๓
พฤศจิกายน 

๒๕๖๓ 

๓๔. ค่าจ้างเหมาจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ
และป้ายอ่ืนๆ ส าหรับใช้
ในโครงการแข่งขันกีฬา     
”ถิ่นวีรชนมินิ-ฮาล์ฟ
มาราธอน” ครั้งที่ ๔ 
ประจ าปี ๒๕๖๔ 
 
 

๘๑,๒๔๗.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัทสิงห์บุรีกันสาด แอนด์             
อิงค์เจ็ท จ ากัด 

บริษัทสิงห์บุรีกันสาด แอนด์             
อิงค์เจ็ท จ ากัด 

- ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
๕๑/๒๕๖๔        
ลงวันที่ ๒๔
พฤศจิกายน 

๒๕๖๓ 
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ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

๓๕. ค่าซื้อพรมดักฝุ่นกันลื่น 
 

๘,๔๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านนานาภัณฑ์  
โดย 

นางชวนี วิไลศักดิ์พิทากรณ์ 

ร้านนานาภัณฑ์  
โดย 

นางชวนี วิไลศักดิ์พิทากรณ์ 

- ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
๔๓/๒๕๖๔        
ลงวันที่ ๒๕
พฤศจิกายน 

๒๕๖๓ 
๓๖. ค่าจัดท าป้ายฯ ๑๕๐.- - วิธีเฉพาะ 

เจาะจง 
ร้านสิงห์ล้านป้าย ร้านสิงห์ล้านป้าย - - 

๓๗. 
 

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพ่ือ
ปฏิบัติงานด้านการ
ควบคุมการบันทึกภาพ
นิ่ง ภาพเคลื่อนไหว             
งานผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์                        
และงานควบคุมสื่อโสต
ทัศน์ 

๗,๕๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายสมมาตร  แย้มทิม นายสมมาตร  แย้มทิม - ข้อตกลงการจ้าง 
๗/๒๕๖๔        

ลงวันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๓ 
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ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

๓๘. 
 

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพ่ือขับ
รถยนต์ส่วนกลางของ
ส านักปลัดฯ และส่วน
ราชการอ่ืนๆ ในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

๗,๕๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายอณุวัฒน์  ประภารัตน์ นายอณุวัฒน์  ประภารัตน์ - ข้อตกลงการจ้าง 
๒๒/๒๕๖๔        

ลงวันที่ ๕ ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

๓๙. 
 

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับธุรการ งาน
เอกสารต่างๆ ที่ส านักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สิงห์บุรี 

๙,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางสาวอัจจิมา  ชิดชอบ นางสาวอัจจิมา  ชิดชอบ - ข้อตกลงการจ้าง 
๒๑/๒๕๖๔        

ลงวันที่ ๕ ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

๔๐. 
 

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพ่ือ
ปฏิบัติงานที่สนามกีฬา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สิงห์บุรี 

๙,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางสาวญภัสณ์ศิกานจ์ เกตุอินทร์ นางสาวญภัสณ์ศิกานจ์ เกตุอินทร์ - ข้อตกลงการจ้าง 
๑๓/๒๕๖๔        

ลงวันที่ ๕ ตุลาคม 
๒๕๖๓ 
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ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

๔๑. 
 

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพ่ือ
ช่วยเหลืองานฝ่าย
บริหารงานบุคคล 
 
 

๘,๔๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายปีย์  ศรีวงษ์ นายปีย์  ศรีวงษ์ - ข้อตกลงการจ้าง 
๘/๒๕๖๔        

ลงวันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

๔๒. 
 

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพ่ือ                   
ตัดหญ้า ภายในบริเวณ
สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 
 
 

๙,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายชัยพร  พันธุ์ส้ม นายชัยพร  พันธุ์ส้ม - ข้อตกลงการจ้าง 
๑๐/๒๕๖๔        

ลงวันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

๔๓. 
 

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพ่ือ
ปฏิบัติงานที่อาคารศูนย์
การเรียนรู้วิถีชีวิตและ
ชุมชนเมืองพรหม 
 
 

๙,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางสาวจุรีรัตน์ นวนค า นางสาวจุรีรัตน์ นวนค า - ข้อตกลงการจ้าง 
๑๔ /๒๕๖๔        

ลงวันที่ ๕ ตุลาคม 
๒๕๖๓ 
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ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

๔๔. 
 

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพ่ือดูแลท า
ความสะอาดอาคารสถานที่ 
ห้องน้ า และพ้ืนที่
รับผิดชอบในบริเวณสวน
เฉลิมพระเกียรติฯ 

๙,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางสาวนิตยา  แย้มทับ นางสาวนิตยา  แย้มทับ - ข้อตกลงการจ้าง 
๙/๒๕๖๔        

ลงวันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

๔๕. 
 

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพ่ือช่วย
ปฏิบัติงานฝ่ายส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและการกีฬาฯ 

๙,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายอธิป  สกลพันธุ์ นายอธิป  สกลพันธุ์ - ข้อตกลงการจ้าง 
๒๖/๒๕๖๔        
ลงวันที่ ๑๔ 

ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

๔๖. 
 

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพ่ือช่วย
ปฏิบัติงานฝ่ายส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและการกีฬาฯ 

๙,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายพีรพล  บางศรี นายพีรพล  บางศรี - ข้อตกลงการจ้าง 
๒๕/๒๕๖๔        
ลงวันที่ ๑๔  

ตุลาคม 
๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 

 


