
  

 

 แบบ สขร ๑                                                                                                                             

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม  ๒๕๖๔ 

 

 

ลำดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจาง 

  

รายชื่อผูเสนอราคาและราคา             
ที่เสนอ 

 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจาง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง 
๑. คาหนังสือพิมพรายวัน

ประจำเดือนกรกฎาคม
๒๕๖๔ 

๒๒๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางอุษา  สุจริตพงษ นางอุษา  สุจริตพงษ - เลขที่ ๑ ลงวันที่ 
๓๐ กรกาคม

๒๕๖๔ 

๒. คาจัดซื้อกลองวงจรปด
พรอมอุปกรณฯ 
 

๒๙๘,๗๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

รานสบายดี คอมพิวเตอร 
โดย 

นายชานุ ชัยสุวรรณรักษ 

รานสบายดี คอมพิวเตอร 
โดย 

นายชานุ ชัยสุวรรณรักษ 

- ใบสั่งซื้อเลขที่ 
๒๙๖/๒๕๖๔ 
ลงวันที่ ๑๓       
กรกฎาคม
๒๕๖๔ 

๓. คาจัดซื้อเครื่องตัดหญา
แบบขอแข็งสะพายสำหรับ
นำไปใชที่สนามกีฬาฯ 
 

๑๘,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ซีทูล  ฮารดแวร จำกัด บริษัท ซีทูลฮารดแวร จำกัด 
 

- ใบสั่งซื้อเลขที่ 
๓๐๓/๒๕๖๔ 
ลงวันที่ ๑๙       
กรกฎาคม
๒๕๖๔ 

๔. คาจางเหมาจัดทำปาย
ประชาสัมพันธฯ 
 

๑๑,๗๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บ.สิงหบุรีกันสาด แอนด อิงคเจ็ท 
จก. 

บ.สิงหบุรีกันสาด แอนด อิงคเจ็ท 
จก. 

- ใบสั่งจางเลขที่ 
๒๐๙/๒๕๖๔ 
ลงวันที่ ๒๓       
กรกฎาคม
๒๕๖๔ 
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ลำดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจาง 

  

รายชื่อผูเสนอราคาและราคา             
ที่เสนอ 

 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจาง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง 
๕. คาจางเหมาจัดทำปาย

ประชาสัมพันธฯ 
๑,๐๕๐.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
บ.สิงหบุรีกันสาด แอนด อิงคเจ็ท 

จก. 
บ.สิงหบุรีกันสาด แอนด อิงคเจ็ท 

จก. 
- เลขที่ ๒๘        

ลงวันที่ ๓            
สิงหาคม ๒๕๖๔ 

๖. คาตรวจสอบและแกไข
กระแสไฟฟาขัดของฯ 

๒๕๒.๗๐ - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด
สิงหบุรี 

การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด
สิงหบุรี 

- เลขที่ E               
๙๓๘๔๐๖๔๐๘๑
๐๐๐๐๑ ลงวันที่ 
๑๐ สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

๗. คาจางซอม
เครื่องปรับอากาศภายใน
อาคารสำนักงานองคการ
บริหารสวนจังหวัดสิงหบุรี 
หองรองปลัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดสิงหบุร ี

๑๕,๒๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายเอกชัย  จรเกตุ นายเอกชัย จรเกตุ - ใบสั่งจางเลขที่ 
๒๙๕/๒๕๖๔  
ลงวันที่ ๕        
สิงหาคม ๒๕๖๔ 
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ลำดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจาง 

  

รายชื่อผูเสนอราคาและราคา             
ที่เสนอ 

 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจาง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง 
๘. คาจางเหมาจัดทำปายไว

นิลประชาสัมพันธเรื่องการ
ควบคุมการหามจอด
รถจักรยานยนตและ
รถยนตสวนบุคคลโดยไม
ดังเครื่องสำหรับนำไปใชใน
พื้นท่ีฯ ฝายสงเสริมการ
ทองเที่ยวฯ 

๑,๖๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายนเรศ เส็งสุข นายนเรศ เส็งสุข -  ใบสั่งจางเลขที่     
 ๓๐๔/๒๕๖๔  
 ลงวันที่ ๑๑        
สิงหาคม ๒๕๖๔ 

๙. คาอาหารวางพรอม
เครื่องดื่ม 

๕๒๕.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางนวลจันทร สุมะโน นางนวลจันทร สุมะโน -  เลขที่ ๑๗ 
ลงวันที่ ๑๘ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ 

๑๐. คาจางเหมาซอมแซม
เครื่องปริ้นเตอร ยี่หอ 
Epson  รหัส ๔๑๖ ๕๔ 
๐๑๑๓ ซึ่งใชในการ
ปฏิบัติงานประจำฝาย
สวัสดิการสังคม 

๓,๑๕๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

รานสบายดี คอมพิวเตอร  
โดย  

นายชานุ ชัยสุวรรณรักษ 

รานสบายดี คอมพิวเตอร  
โดย  

นายชานุ ชัยสุวรรณรักษ 

-  ใบสั่งจางเลขที่     
 ๓๑๒/๒๕๖๔  
 ลงวันที่ ๑๘        
สิงหาคม ๒๕๖๔ 
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ลำดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจาง 

  

รายชื่อผูเสนอราคาและราคา             
ที่เสนอ 

 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจาง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง 
๑๑. คาจางซอม

เครื่องปรับอากาศภายใน
อาคารสำนักงานองคการ
บริหารสวนจังหวัดสิงหบุรี 
หองสำนักปลัดฯ 

๓,๔๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายเอกชัย  จรเกตุ นายเอกชัย จรเกตุ -  ใบสั่งจางเลขที่     
 ๓๒๘/๒๕๖๔  
 ลงวันที่ ๒๔        
สิงหาคม ๒๕๖๔ 

12. คาอาหารและเครื่องดื่ม
พรอมอาหารกลางวัน 

7,750.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางทิพนันท แสงธูป นางทิพนันท แสงธูป - - 

13. คาอาหารและเครื่องดื่ม
พรอมอาหารกลางวัน 

7,750.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางทิพนันท แสงธูป นางทิพนันท แสงธูป - - 
 
 

14. ซอมเครื่องปรับอากาศหอง
ประชุมสภาฯ 

9,200.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

รานเอกชัยแอร รานเอกชัยแอร -  ใบสั่งจางเลขที่     
 ๓๒7/๒๕๖๔  
 ลงวันที่ ๒5        
สิงหาคม ๒๕๖๔ 

15. 
 

คาจางถายเอกสารรายงาน
การประชุมฯ 

1,120.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

รานรวยถาวร กอปป รานรวยถาวร กอปป -  
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ลำดับ 
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง 
วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือจาง 

 

 
ราคา
กลาง 

วิธีซื้อ/จาง 
รายช่ือผูเสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ 

ผูที่ไดรับการ
คัดเลือกและราคา
ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง 
16 จัดซื้อวัสดุอุปกรณฯ (โควิด) 45,860  เฉพาะเจาะจง หจก.ซันจิ หจก.ซันจิ เปนผูมีคุณสมบัติ

ถูกตอง เสนอราคา
เหมาะสม ภายใน
วงเงินงบประมาณ 

บันทึกขออนุมัติ 
ลว. 29 ก.ค.64 

17 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ (โควิด) 38,000  เฉพาะเจาะจง บ.รนิช เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด บ.รนิช เมดิคอล  

ซัพพลาย จำกัด 

เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตอง เสนอราคา
เหมาะสม ภายใน
วงเงินงบประมาณ 

บันทึกขออนุมัติ 
ลว. 29 ก.ค.64 

18 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ (โควิด) 17,120  เฉพาะเจาะจง หางเวียงฟา หางเวียงฟา เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตอง เสนอราคา
เหมาะสม ภายใน
วงเงินงบประมาณ 

บันทึกขออนุมัติ 
ลว. 29 ก.ค.64 

19 จัดซื้อวัสดุอุปกรณฯ (โควิด) 12,450  เฉพาะเจาะจง หจก.ซันจิ หจก.ซันจิ เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตอง เสนอราคา
เหมาะสม ภายใน
วงเงินงบประมาณ 

บันทึกขออนุมัติ 
ลว. 29 ก.ค.64 

20 จัดซื้อวัสดุอุปกรณฯ (โควิด) 13,916  เฉพาะเจาะจง บ.ซีทูล ฮารดแวร จำกัด บ.ซีทูล ฮารดแวร 
จำกัด 

เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตอง เสนอราคา
เหมาะสม ภายใน
วงเงินงบประมาณ 

บันทึกขออนุมัติ 
ลว. 29 ก.ค.64 
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ลำดับ 
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง 
วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือจาง 

 

 
ราคา
กลาง 

วิธีซื้อ/จาง 
รายช่ือผูเสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ 

ผูที่ไดรับการ
คัดเลือกและราคา
ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง 
21 จัดซื้อวัสดุอุปกรณฯ (โควิด) 98,600  - เฉพาะเจาะจง บ.จริน เฟอรนิเจอร เอ็นเตอรไพรส 

จำกัด 
บ.จริน เฟอรนิเจอร 
เอ็นเตอรไพรส 
จำกัด 

เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตอง เสนอราคา
เหมาะสม ภายใน
วงเงินงบประมาณ 

บันทึกขออนุมัติ 
ลว. 30 ก.ค.64 

22 จัดซื้อวัสดุอุปกรณฯ (โควิด) 55,640  - เฉพาะเจาะจง หางเวียงฟา หางเวียงฟา เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตอง เสนอราคา
เหมาะสม ภายใน
วงเงินงบประมาณ 

บันทึกขออนุมัติ 
ลว. 30 ก.ค.64 

23 จัดซื้อวัสดุอุปกรณฯ (โควิด) 309,800  - เฉพาะเจาะจง บ.จริน เฟอรนิเจอร เอ็นเตอรไพรส 
จำกัด 

บ.จริน เฟอรนิเจอร 
เอ็นเตอรไพรส 
จำกัด 

เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตอง เสนอราคา
เหมาะสม ภายใน
วงเงินงบประมาณ 

บันทึกขออนุมัติ 
ลว. 30 ก.ค.64 

24 จัดซื้อวัสดุอุปกรณฯ (โควิด) 176,000  - เฉพาะเจาะจง รานกิมเชงฮวด เฟอรนิเจอร รานกิมเชงฮวด 
เฟอรนิเจอร 

เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตอง เสนอราคา
เหมาะสม ภายใน
วงเงินงบประมาณ 

บันทึกขออนุมัติ 
ลว. 30 ก.ค.64 
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ลำดับ 
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง 
วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือจาง 

 

 
ราคา
กลาง 

วิธีซื้อ/จาง 
รายช่ือผูเสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ 

ผูที่ไดรับการ
คัดเลือกและราคา
ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง 
25 จัดซื้อวัสดุอุปกรณฯ (โควิด) 94,160  - เฉพาะเจาะจง หางเวียงฟา หางเวียงฟา เปนผูมีคุณสมบัติ

ถูกตอง เสนอราคา
เหมาะสม ภายใน
วงเงินงบประมาณ 

บันทึกขออนุมัติ 
ลว. 30 ก.ค.64 

26 จัดซื้อวัสดุอุปกรณฯ (โควิด) 56,000  - เฉพาะเจาะจง รานกรีน รานกรีน เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตอง เสนอราคา
เหมาะสม ภายใน
วงเงินงบประมาณ 

บันทึกขออนุมัติ 
ลว. 30 ก.ค.64 

27 จางปรับปรุงหองปฏิบัติการ
พยาบาลศูนยผูปวย (โควิด) 

105,000  - เฉพาะเจาะจง หจก.ทเวนตี้ ซิกส หจก.ทเวนตี้ ซิกส เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตอง เสนอราคา
เหมาะสม ภายใน
วงเงินงบประมาณ 

บันทึกขออนุมัติ 
ลว. 30 ก.ค.64 

28 วัสดุการเกษตร 2,405  - เฉพาะเจาะจง หจก.ซันจิ หจก.ซันจิ เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตอง เสนอราคา
เหมาะสม ภายใน
วงเงินงบประมาณ 

310/2564 
ลว.29 ก.ค.64 
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ลำดับ 
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง 
วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือจาง 

 

 
ราคา
กลาง 

วิธีซื้อ/จาง 
รายช่ือผูเสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ 

ผูที่ไดรับการ
คัดเลือกและราคา
ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง 
29 วัสดุการเกษตร 3,360  - เฉพาะเจาะจง หจก.ซันจิ หจก.ซันจิ เปนผูมีคุณสมบัติ

ถูกตอง เสนอราคา
เหมาะสม ภายใน
วงเงินงบประมาณ 

3120/2564 
ลว.29 ก.ค.64 

30 จัดซื้อวัสดุอุปกรณฯ (โควิด) 22,300  - เฉพาะเจาะจง น.ส.จีรนันท  เสือพงษ น.ส.จีรนันท  เสือ
พงษ 

เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตอง เสนอราคา
เหมาะสม ภายใน
วงเงินงบประมาณ 

บันทึกขออนุมัติ 
ลว. 4 ส.ค.64 

31 จัดซื้อวัสดุอุปกรณฯ (โควิด) 3,900  - เฉพาะเจาะจง บ.สิงหบุรีกันสาด แอนด อิงคเจ็ท 
จำกัด 

บ.สิงหบุรีกันสาด 
แอนด อิงคเจ็ท 
จำกัด 

เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตอง เสนอราคา
เหมาะสม ภายใน
วงเงินงบประมาณ 

บันทึกขออนุมัติ 
ลว. 4 ส.ค.64 

32 จัดซื้อวัสดุอุปกรณฯ (โควิด) 6,000  - เฉพาะเจาะจง หจก.ซันจิ หจก.ซันจิ เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตอง เสนอราคา
เหมาะสม ภายใน
วงเงินงบประมาณ 

บันทึกขออนุมัติ 
ลว. 4 ส.ค.64 

 
 
 
 
 



 
-9- 

 

ลำดับ 
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง 
วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือจาง 

 

 
ราคา
กลาง 

วิธีซื้อ/จาง 
รายช่ือผูเสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ 

ผูที่ไดรับการ
คัดเลือกและราคา
ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง 
33 จัดซื้อวัสดุอุปกรณฯ (โควิด) 40,732  - เฉพาะเจาะจง บ.ซีทูล ฮารดแวร จำกัด บ.ซีทูล ฮารดแวร 

จำกัด 
เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตอง เสนอราคา
เหมาะสม ภายใน
วงเงินงบประมาณ 

บันทึกขออนุมัติ 
ลว. 4 ส.ค.64 

34 จัดซื้อน้ำดื่ม  (โควิด) 22,500  - เฉพาะเจาะจง รานปญจนวิน รานปญจนวิน เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตอง เสนอราคา
เหมาะสม ภายใน
วงเงินงบประมาณ 

บันทึกขออนุมัติ 
ลว. 6 ส.ค.64 

35 จัดซื้อน้ำแข็งหลอด (โควิด) 3,480  - เฉพาะเจาะจง บ.อุตสาหกรรมน้ำแข็งทาขาม จำกัด บ.อุตสาหกรรม
น้ำแข็งทาขาม จำกัด 

เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตอง เสนอราคา
เหมาะสม ภายใน
วงเงินงบประมาณ 

บันทึกขออนุมัติ 
ลว. 6 ส.ค.64 

36 จัดซื้อฉากก้ันพลาสติกพรอม 

ขาตั้ง (โควิด) 

2,100  - เฉพาะเจาะจง รานเพาเวอร รานเพาเวอร เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตอง เสนอราคา
เหมาะสม ภายใน
วงเงินงบประมาณ 

บันทึกขออนุมัติ 
ลว. 6 ส.ค.64 
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ลำดับ 
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง 
วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือจาง 

 

 
ราคา
กลาง 

วิธีซื้อ/จาง 
รายช่ือผูเสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ 

ผูที่ไดรับการ
คัดเลือกและราคา
ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง 
37 จางติดตั้งระบบไฟฟาสอง

สวาง (โควิด) 
35,000  - เฉพาะเจาะจง นายสมพร  เปยอยู นายสมพร  เปยอยู เปนผูมีคุณสมบัติ

ถูกตอง เสนอราคา
เหมาะสม ภายใน
วงเงินงบประมาณ 

บันทึกขออนุมัติ 
ลว. 6 ส.ค.64 

38 คาเชาโตะ เกาอี้  (โควิด) 2,400  - เฉพาะเจาะจง นายนิธิศ  ดานสุขณรงค นายนิธิศ  ดานสุข
ณรงค 

เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตอง เสนอราคา
เหมาะสม ภายใน
วงเงินงบประมาณ 

บันทึกขออนุมัติ 
ลว. 6 ส.ค.64 

39 จัดซื้อวัสดุอุปกรณฯ (โควิด) 130,850  - เฉพาะเจาะจง บ.จริน เฟอรนิเจอร เอ็นเตอรไพรส 
จำกัด 

บ.จริน เฟอรนิเจอร 
เอ็นเตอรไพรส 
จำกัด 

เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตอง เสนอราคา
เหมาะสม ภายใน
วงเงินงบประมาณ 

 

40 จางถายเอกสารพรอมเขา
เลม 

5,768  - เฉพาะเจาะจง น.ส.นพพรวรรณ  ทองคำใส น.ส.นพพรวรรณ  
ทองคำใส 

เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตอง เสนอราคา
เหมาะสม ภายใน
วงเงินงบประมาณ 

 

41 จัดซื้อวัสดุอุปกรณฯ (โควิด) 26,295  - เฉพาะเจาะจง บ.ซีทูล ฮารดแวร จำกัด บ.ซีทูล ฮารดแวร 
จำกัด 

เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตอง เสนอราคา
เหมาะสม ภายใน
วงเงินงบประมาณ 
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ลำดับ 
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง 
วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือจาง 

 

 
ราคา
กลาง 

วิธีซื้อ/จาง 
รายช่ือผูเสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ 

ผูที่ไดรับการ
คัดเลือกและราคา
ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง 
42 จางถายเอกสารพรอมเขา

เลม 
5,800  - เฉพาะเจาะจง น.ส.สุนันทา  สรอยคำหลา น.ส.สุนันทา  สรอย

คำหลา 
เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตอง เสนอราคา
เหมาะสม ภายใน
วงเงินงบประมาณ 

308/2564 

ลว.13 ส.ค.64 

43 จัดซื้อชุดตรวจโควิด-19 1,605,000  - เฉพาะเจาะจง บ.เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด บ.เอช ไอ พี โก
ลบอล จำกัด 

เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตอง เสนอราคา
เหมาะสม ภายใน
วงเงินงบประมาณ 

บันทึกขออนุมัติ 
ลว. 14 ส.ค.64 

44 จัดซื้อวัสดุอุปกรณฯ (โควิด) 38,000  - เฉพาะเจาะจง หจก.เจ.เอส.แอล.อินเตอรเทรด  
 

หจก.เจ.เอส.แอล.
อินเตอรเทรด  
 

เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตอง เสนอราคา
เหมาะสม ภายใน
วงเงินงบประมาณ 

บันทึกขออนุมัติ 
ลว. 17 ส.ค.64 

45 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 5,360  - เฉพาะเจาะจง รานเปยกชวนชม รานเปยกชวนชม เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตอง เสนอราคา
เหมาะสม ภายใน
วงเงินงบประมาณ 

 

45 จัดซื้อวัสดุอุปกรณฯ (โควิด) 88,000  - เฉพาะเจาะจง รานกิมเชงฮวดเฟอรนิเจอร รานกิมเชงฮวด
เฟอรนิเจอร 

เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตอง เสนอราคา
เหมาะสม ภายใน
วงเงินงบประมาณ 
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ลำดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจาง 

  

รายชื่อผูเสนอราคาและราคา             
ที่เสนอ 

 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจาง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง 
46 คาเชาเครื่องถายเอกสาร ๒,000.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
รวยถาวรก็อปป รวยถาวรก็อปป -  

 
 

 
47 คาสายไฮดรอลิค ๖,409.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
บ.ทองเจริญฯบ บ.ทองเจริญฯ -  

 
 

 
48 คาซอมรถยนต ก-4299 ๑,905.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
อูธนาโชค อูธนาโชค -  

 
 
 

 
49 คาวัสดุกอสราง 14,380.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
บ.ซีทูล บ.ซีทูล -  
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ลำดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจาง 

  

รายชื่อผูเสนอราคาและราคา             
ที่เสนอ 

 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจาง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง 
50 คาวัสดุกอสราง 10,215.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
บ.ซีทูล บ.ซีทูล -  

 
 

 
51 คาวัสดุกอสราง 275.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
บ.ซีทูล บ.ซีทูล -  

 
 

 
52 คาวัสดุกอสราง 8,455.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
บ.ซีทูล บ.ซีทูล -  

 
 
 

 
53 คาวัสดุกอสราง 6,000.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
บ.ซีทูล บ.ซีทูล -  
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ลำดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจาง 

  

รายชื่อผูเสนอราคาและราคา             
ที่เสนอ 

 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจาง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง 
54 คากังหันเติมอากาศ

พลังงานแสงอาทิตย 
192,600.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
บ.แฮปปฟารม บ.แฮปปฟารม -  

 
 

 
55 คาวัสดุไฟฟา 3,835.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
บ.ซีทูล บ.ซีทูล -  

 
 

 
56 คาปรับปรุงเรือนรับรองแม

ลาฯ 
36,866.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หขก.บุญอมล หขก.บุญอมล -  

 
 
 

 
57 คาซอมเครื่องปรับอากาศ 3,800.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
เอกชัยแอร เอกชัยแอร -  
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ลำดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจาง 

  

รายชื่อผูเสนอราคาและราคา             
ที่เสนอ 

 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจาง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง 
58 คาสายไฮดรอลิค 2,386.10 - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
บ.ทองเจริญฯ บ.ทองเจริญฯ -  

 
 

 

59 คาจางปะยาง 600.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

รานปะยาง รานปะยาง -  
 
 

 
60 คาจางเจาะสำรวจชั้นดิน 27,000.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.สรางบานสรางเมือง หจก.สรางบานสรางเมือง -  

 
 
 

 
61 คาวัสดุกอสราง 303.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
บ.ซีทูล บ.ซีทูล -  
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ลำดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจาง 

  

รายชื่อผูเสนอราคาและราคา             
ที่เสนอ 

 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจาง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง 
62 คาวัสดุกอสราง 485.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
รานเลิศพิทยาคุณ รานเลิศพิทยาคุณ -  

 
 

 
63 คาวัสดุกอสราง 289.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
บ.สยามโกบอลเฮาส จก. บ.สยามโกบอลเฮาส จก. -  

 
 

 
64 คาเครื่องรับสงวิทยุสื่อสาร 8,000.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
รานปญจพร รานปญจพร -  

 
 
 

 
65 คาน้ำมันหลอลื่น 41,045.50 - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
บ.ทองเจริญฯ บ.ทองเจริญฯ -  
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ลำดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจาง 

  

รายชื่อผูเสนอราคาและราคา             
ที่เสนอ 

 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจาง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง 
66 คาสายไฮดรอลิค 4,360.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
บ.ทองเจริญฯ บ.ทองเจริญฯ -  

 
 

 
67 คาจางปะยาง 1,150.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
รานปะยาง รานปะยาง -  

 
 

 
68 คาแบตเตอรี่ 4,800.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ชาญพานิชสิงหบุรี หจก.ชาญพานิชสิงหบุรี -  

 
 
 

 
69 คาซอมรถบด ดีดี3วี4 4,200.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายอัง นอยสถิต นายอัง นอยสถิต -  

 
 
 
 

 

 



 

 

-18- 

 

 

 

ลำดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจาง 

  

รายชื่อผูเสนอราคาและราคา             
ที่เสนอ 

 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจาง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง 
70 คาซอมรถขุด 210CL 10,100.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายอัง นอยสถิต นายอัง นอยสถิต -  

 
 

 
71 คาวัสดุชวยเหลือผูยากไร 30,000.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายมานะ ผลทับทิม นายมานะ ผลทับทิม -  

 
 

 
72 คาปะยาง 1,750.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
รานปะยาง รานปะยาง -  

 
 
 

 
73 คาสายไฮดรอลิค 4,590.30 - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
บ.ทองเจริญฯ บ.ทองเจริญฯ -  

 
 
 
 

 

 



 

 

-19- 

 

 

ลำดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจาง 

  

รายชื่อผูเสนอราคาและราคา             
ที่เสนอ 

 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจาง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง 
74 คาซอมรถตักลอยาง920 22,980.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายอัง นอยสถิต นายอัง นอยสถิต -  

 
 

 
75 คาซอมรถบด ดีดี3วี4 3,700.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายอัง นอยสถิต นายอัง นอยสถิต -  

 
 

 
76 คาซอมรถลาดยาง33L 11,280.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายอัง นอยสถิต นายอัง นอยสถิต -  

 
 
 

 
77 คาซอมรถตักหนาขุดหลัง 10,300.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายอัง นอยสถิต นายอัง นอยสถิต -  

 
 
 
 

 

 

 



 

-20- 

 

 

 

ลำดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจาง 

  

รายชื่อผูเสนอราคาและราคา             
ที่เสนอ 

 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจาง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง 
78 คาซอมรถแทรกเตอรดี 5 38,050.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายอัง นอยสถิต นายอัง นอยสถิต -  

 
 

 
79 คาซอมรถตัดหญา 41,600.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายอัง นอยสถิต นายอัง นอยสถิต -  

 
 

 
80 คาจางปะยาง 1,100.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
รานปะยาง รานปะยาง -  

 
 
 

 
81 คาวัสดุไฟฟา 10,275.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
บ.ซีทูล บ.ซีทูล -  

 
 
 
 

 

 

 



 

-21- 

 

 

 

ลำดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจาง 

  

รายชื่อผูเสนอราคาและราคา             
ที่เสนอ 

 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจาง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง 
82 คาวัสดุยานพาหนะและ

ขนสง 
6,500.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.วิคตอรี่ไทร หจก.วิคตอรี่ไทร -  

 
 

 
83 คาวัสดุเครื่องทุนแรง 42,980.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.วิคตอรี่ไทร หจก.วิคตอรี่ไทร -  

 
 

 
84 คาซอมประปาคายฯ 38,776.80 - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.เอสทีดี หจก.เอสทีดี -  

 
 
 

 
85 คาซอมรถยนต กข-9899 7,500.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
อูธนาโชค อูธนาโชค -  

 
 
 
 

 

 

 



 

 

-22- 

 

 

ลำดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจาง 

  

รายชื่อผูเสนอราคาและราคา             
ที่เสนอ 

 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจาง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง 
86 คาปะยาง 600.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
รานปะยาง รานปะยาง -  

 
 

 
87 คาวัสดุไฟฟา 540.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
บ.สยามโกบอลเฮาส จก. บ.สยามโกบอลเฮาส จก. -  

 
 

 
88 คาวัสดุกอสราง 305.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
บ.สยามโกบอลเฮาส จก. บ.สยามโกบอลเฮาส จก. -  

 
 
 

 
89 คาซอมเครื่องปรับอากาศ 7,600.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
เอกชัยแอร เอกชัยแอร -  

 
 
 
 

 

 

 



 

 

-23- 

 

 

 

ลำดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจาง 

  

รายชื่อผูเสนอราคาและราคา             
ที่เสนอ 

 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจาง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง 
90 คาซอมรถขุด 320CL 9,500.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายอัง นอยสถิต นายอัง นอยสถิต -  

 
 

 
91 คาซอมรถขุด 320D2L 12,000.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายอัง นอยสถิต นายอัง นอยสถิต -  

 
 

 
92 คาซอมรถยนต กข-4887 6,890.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
อูธนาโชค อูธนาโชค -  

 
 
 

 
93 คาซอมรถยนต บจ-9012 7,295.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
อูธนาโชค อูธนาโชค -  

 
 
 
 

 

 



 

 

-24- 

 

 

 

ลำดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจาง 

  

รายชื่อผูเสนอราคาและราคา             
ที่เสนอ 

 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจาง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง 
94 ซื้อวัสดุสำนักงาน 20,107.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
รานนานาภัณฑ รานนานาภัณฑ - ใบสั่งซื้อเลขที่ 

๓16/๒๕๖๔ 
 ๒ สิงหาคม 

๒๕๖๔ 
95 ซื้อวัสดุสำนักงาน 5,815.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
รานนานาภัณฑ รานนานาภัณฑ - ใบสั่งซื้อเลขที่ 

๓16/๒๕๖๔ 
๒ สิงหาคม 

๒๕๖๔ 
96 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 46,930.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
รานคอมแอน กอปป รานคอมแอน กอปป - ใบสั่งซื้อเลขที่ 

๓21/๒๕๖๔ 
6 สิงหาคม 

๒๕๖๔ 
97 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 18,339.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
รานคอมแอน กอปป รานคอมแอน กอปป - ใบสั่งซื้อเลขที่ 

๓22/๒๕๖๔ 
6 สิงหาคม 

๒๕๖๔ 
 

 

 

 



 

 

-25- 

 

 

 

ลำดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจาง 

  

รายชื่อผูเสนอราคาและราคา             
ที่เสนอ 

 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจาง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง 
98 ซื้อวัสดุสำนักงาน 58,891.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
รานนานาภัณฑ รานนานาภัณฑ - ใบสั่งซื้อเลขที่ 

๓24/๒๕๖๔ 
9 สิงหาคม 

๒๕๖๔ 
99 ซื้อวัสดุสำนักงาน 28,605.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ส.พาณิชย ส.พาณิชย - ใบสั่งซื้อเลขที่ 

๓25/๒๕๖๔ 
19 สิงหาคม 

๒๕๖๔ 
100 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 41,500.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
รานคอมแอน กอปป รานคอมแอน กอปป - ใบสั่งซื้อเลขที่ 

๓26/๒๕๖๔ 
19 สิงหาคม 

๒๕๖๔ 
101 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 5,470.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
รานเพาเวอร รานเพาเวอร - ใบสั่งซื้อเลขที่ 

๓31/๒๕๖๔ 
23 สิงหาคม 

๒๕๖๔ 
 

 

 

 



 

 

-26- 

 

 

ลำดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจาง 

  

รายชื่อผูเสนอราคาและราคา             
ที่เสนอ 

 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจาง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง 
102 ซื้อวัสดุกาเกษตร 3,220.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ซันจิ หจก.ซันจิ - ใบสั่งซื้อเลขที่ 

๓32/๒๕๖๔ 
23 สิงหาคม 

๒๕๖๔ 
   - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
  -  

 
 

 
   - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
  -  

 
 
 

 
   - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
  -  

 
 
 
 

       


