
                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
แบบ สขร ๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  ๒๕๖๔ 
             

 

ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
๑. 
 

ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์
กิจกรรมในหนังสือพิมพ์              
พิทักษ์ชน ฉบับวันที่                        
๓๐  ธันวาคม  ๒๕๖๓ 

๔,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

    นายสมควร ชัยบุรินทร์   นายสมควร ชัยบุรินทร์ - ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
๒๘/๒๕๖๔        
ลงวันที่ ๑๔

ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

๒. 
 

ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์
กิจกรรมในหนังสือพิมพ์              
มวลชนสิงห์ ฉบับวันที่                       
๓๐  ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๔,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางสาวสุภาวดี  ภักดิ์พิบูลย์ นางสาวสุภาวดี  ภักดิ์พิบูลย์ - ใบสั่งจ้างเลขท่ี
๒๗/๒๕๖๔       
ลงวันที่ ๑๔ 

ตุลาคม 
      ๒๕๖๓ 

๓. ค่าหนังสือพิมพ์รายวัน
ประจ าเดือนธันวาคม 
๒๕๖๓ 

๒๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางอุษา สุจริตพงษ์ นางอุษา สุจริตพงษ์ - - 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

-2- 
 

 

ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

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 

 
 
 
 
 
 



 
 

-3- 
 

 

ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

๖. 
 

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพ่ือ
ปฏิบัติงานด้านการควบคุม
การบันทึกภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว งานผลิต
สื่อประชาสัมพันธ์ และงาน
ควบคุมสื่อโสตทัศน์ 

๑,๒๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายสมมาตร  แย้มทิม นายสมมาตร  แย้มทิม - ข้อตกลงการจ้าง 
๗/๒๕๖๔        

ลงวันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

๗. 
 

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพ่ือขับ
รถยนต์ส่วนกลางของ
ส านักปลัดฯ และส่วน
ราชการอ่ืนๆ ในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

๔,๘๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายอณุวัฒน์  ประภารัตน์ นายอณุวัฒน์  ประภารัตน์ - ข้อตกลงการจ้าง 
๒๒/๒๕๖๔        

ลงวันที่ ๕ ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

๘. 
 

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับธุรการ งาน
เอกสารต่างๆ ที่ส านักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สิงห์บุรี 

๙,๐๐๐.- - 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 

๙. 
 

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพ่ือ
ปฏิบัติงานที่สนามกีฬา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สิงห์บุรี 

๙,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางสาวญภัสณ์ศิกานจ์ เกตุอินทร์ นางสาวญภัสณ์ศิกานจ์ เกตุอินทร์ - ข้อตกลงการจ้าง 
๑๓/๒๕๖๔        

ลงวันที่ ๕ ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

๑๐. 
 

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพ่ือ
ช่วยเหลืองานฝ่าย
บริหารงานบุคคล 

๙,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายปีย์  ศรีวงษ์ นายปีย์  ศรีวงษ์ - ข้อตกลงการจ้าง 
๘/๒๕๖๔        

ลงวันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

๑๑. 
 

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 

๑๒. 
 

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพ่ือช่วย
ปฏิบัติงานฝ่ายส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและการกีฬาฯ 

๙,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายพีรพล  บางศรี นายพีรพล  บางศรี - ข้อตกลงการจ้าง 
๒๕ /๒๕๖๔        
ลงวันที่ ๑๔ 

ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

๑๓. 
 

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพ่ือช่วย
ปฏิบัติงานฝ่ายส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและการกีฬาฯ 

๙,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายอธิป  สกลพันธุ์ นายอธิป  สกลพันธุ์ - ข้อตกลงการจ้าง 
๒๖ /๒๕๖๔        
ลงวันที่  ๑๔ 

ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

๑๔. 
 

ค่าจ้างซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศ                   
กองแผนฯ 

๕,๖๕๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายเอกชัย  จรเกตุ นายเอกชัย  จรเกตุ - ตามใบสั่งจ้าง 
เลขที่ ๑๐๐/

๒๕๖๔ ลงวันที่ 
๒๔ ธันวาคม 

๒๕๖๓ 
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ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

๑๕. 
 

ค่าจัดท าป้ายฯ ๒๗๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านสิงห์ล้านป้าย ร้านสิงห์ล้านป้าย - 
 
 
 

- 

๑๖. 
 

ค่าจ้างเหมาตรวจเช็ค                
และซ่อมเครื่องปรับอากาศ
ภายในห้องส านักงาน             
กองแผนฯ 

๓,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายเอกชัย  จรเกตุ นายเอกชัย  จรเกตุ - ตามใบสั่งจ้าง 
เลขที่ ๑๐๕/

๒๕๖๔ ลงวันที่ 
๒๙ ธันวาคม 

๒๕๖๓ 
๑๗. 

 
ค่าจ้างเหมาตรวจเช็ค                  
และซ่อมเครื่องปรับอากาศ
ภายในห้องส านักงาน                
ของส านักปลัดฯ 

๓,๕๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายเอกชัย  จรเกตุ นายเอกชัย  จรเกตุ - ตามใบสั่งจ้าง 
เลขที่ ๑๐๔/

๒๕๖๔ ลงวันที่ 
๒๙ ธันวาคม 

๒๕๖๓ 
๑๘. 

 
ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
จ านวน ๓ เครื่อง 

๖๖,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านสะบายดีคอมพิวเตอร์                    
โดย 

นายชานุ ชัยสุวรรณรักษ์ 

ร้านสะบายดีคอมพิวเตอร์                    
โดย 

นายชานุ ชัยสุวรรณรักษ์ 

- 
 
 
 
 
 

ตามใบสั่งจ้าง 
เลขที่ ๗๔/๒๕๖๔ 

ลงวันที่ ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ 
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ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

๑๙. 
 

ค่าจ้างเหมาจัดท าผลการ
ด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

๙๙,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท บุญยไพศาลการพิมพ์ จ ากัด บริษัท บุญยไพศาลการพิมพ์ 
จ ากัด 

- ตามใบสั่งจ้าง 
เลขที่ ๙๒/๒๕๖๔ 

ลงวันที่ ๑๗
ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๒๐. 
 

ค่าจัดซื้อสารเคมี  ส าหรับ
ใช้ที่สระว่ายน้ าสนามกีฬา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สิงห์บุรี และสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติฯ 

๗๖,๔๘๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก.ซันจิ หจก.ซันจิ - ตามใบสั่งซื้อ 
เลขที่ ๗๘/๒๕๖๔ 

ลงวันที่ ๓๐
ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๒๑. ค่าจ้างเหมาตรวจเช็ค  
และซ่อมเครื่องปรับอากาศ
ภายในห้องส านักงานของ
ห้องรองปลัดฯ 

๔,๖๕๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายเอกชัย  จรเกตุ นายเอกชัย  จรเกตุ - ตามใบสั่งจ้าง 
เลขที่ ๑๑๒/

๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ 
มกราคม ๒๕๖๔ 

๒๒. ค่าจ้างจัดท าสติ๊กเกอร์
ข้อความองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

๓,๙๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บ.สิงห์บุรีกันสาด แอนด์ อิงค์เจ็ท 
จก. 

บ.สิงห์บุรีกันสาด แอนด์ อิงค์เจ็ท 
จก. 

- ตามใบสั่งจ้าง 
เลขที่ ๑๑๑/

๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖ 
มกราคม ๒๕๖๔ 
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ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

๒๓. 
 

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงตั้งแต่
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ -
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๘๙,๒๒๑.๖๓ - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

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

- 

๒๔. 
 

ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
ส าหรับน าไปใช้ที่สนาม
กีฬาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสิงห์บุรี 

๘๖๘.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จ ากัด 
มหาชน 

บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จ ากัด 
มหาชน 

- 
 
 
 
 
 

- 

๒๕. ค่าจ้างเหมาซ่อมแซม             
ป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร 

๓,๕๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท สิงห์บุรีกันสาด แอนด์              
อิงค์เจ็ท จ ากัด 

บริษัท สิงห์บุรีกันสาด แอนด์              
อิงค์เจ็ท จ ากัด 

- ตามใบสั่งจ้าง 
เลขที่ ๑๑๕/

๒๕๖๔ ลงวันที่ 
๑๓ มกราคม 

๒๕๖๔ 
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ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

๒๖. 
 

ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฯ ๑,๙๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านสะบายดี เซอร์วิส ร้านสะบายดี เซอร์วิส - 
 
 
 

- 

๒๗. 
 

ค่าซ่อมแซมฟุตวาล์วเหล็ก 
ที่สระว่ายน้ าองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

๑,๕๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านสะบายดี เซอร์วิส ร้านสะบายดี เซอร์วิส - - 

๒๘. 
 

ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฯ ๕,๖๙๘.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายไวพจน์  เสือบัว นายไวพจน์  เสือบัว - 
 
 
 

- 

๒๙. 
 

ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
ส าหรับน าไปใช้ที่สนาม
กีฬาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสิงห์บุรี 

๒,๔๗๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ซีทูล ฮาร์ดแวร์ จ ากัด บริษัท ซีทูล ฮาร์ดแวร์ จ ากัด - - 
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ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

๓๐. 
 

ค่าจ้างเหมาตรวจเช็ค  
และซ่อมเครื่องปรับอากาศ
ภายในห้องส านักงานของ
กิจการสภาฯ 

๔,๘๕๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายเอกชัย  จรเกตุ นายเอกชัย  จรเกตุ - ตามใบสั่งจ้าง 
เลขที่ ๑๒๓/

๒๕๖๔ ลงวันที่ 
๑๔ มกราคม 

๒๕๖๔ 

๓๑. 
 

ค่าตรวจสอบและแก้ไข
ไฟฟ้าขัดข้องสนามกีฬา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สิงห์บุรี 

๓,๖๗๓.๖๐ - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
สิงห์บุรี 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
สิงห์บุรี 

-  - 

๓๒. 
 

ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์
กิจกรรมในหนังสือพิมพ์              
พิทักษ์ชน ฉบับวันที่                        
๑๗ มกราคม  ๒๕๖๔ 

๔,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

    นายสมควร ชัยบุรินทร์   นายสมควร ชัยบุรินทร์ - ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
๒๘/๒๕๖๔        
ลงวันที่ ๑๔

ตุลาคม 
๒๕๖๓ 
 
 
 
 

 
 



 
 

-11- 
 

 

ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

๓๓. 
 

ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์
กิจกรรมในหนังสือพิมพ์              
มวลชนสิงห์ ฉบับวันที่                       
๑๗ มกราคม ๒๕๖๔ 

๔,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางสาวสุภาวดี  ภักดิ์พิบูลย์ นางสาวสุภาวดี  ภักดิ์พิบูลย์ - ใบสั่งจ้างเลขท่ี
๒๗/๒๕๖๔       
ลงวันที่ ๑๔ 

ตุลาคม 
      ๒๕๖๓ 

๓๔. 
 

ค่าจ้างเหมาซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศห้อง
ส านักงาน ชั้น ๒ 

๑๒,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายเอกชัย  จรเกตุ นายเอกชัย จรเกตุ - ใบสั่งจ้างเลขท่ี
๑๒๔/๒๕๖๔       
ลงวันที่ ๑๔ 
มกราคม 

      ๒๕๖๔ 

 
 

๓๕. 
 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓,๘๕๔.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
นางนวลจันทร์ สุมะโน 

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
นางนวลจันทร์ สุมะโน 

- 
 
 
 
 

- 
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ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

๓๖. 
 

ค่าจ้างเหมาบริการถ่าย
เอกสารประจ าเดือน
ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔ 

๖,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านสิงห์บุรีก็อปปี้   
โดย 

นางส ารวย  แซ่ด่าน 

ร้านสิงห์บุรีก็อปปี้   
โดย 

นางส ารวย  แซ่ด่าน 

- ใบสั่งจ้างเลขท่ี                 
๒/๒๕๖๔       

ลงวันที่ ๑๒ 
ตุลาคม 

      ๒๕๖๓ 

๓๗. 
 

ค่าจ้างเหมาจัดท าดอกไม้
ประดับซุ้มพระบรมฉายา
ลักษณ์พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวฯ 

๒๕,๗๕๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางสาวสุภาวดี  ภักดิ์พิบูลย์ นางสาวสุภาวดี  ภักดิ์พิบูลย์ - ใบสั่งจ้างเลขท่ี
๑๒๗/๒๕๖๔       
ลงวันที่ ๑๕ 
มกราคม 

      ๒๕๖๔ 

๓๘. 
 

ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณส านักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สิงห์บุรี 

๓๕,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายมนู มูนิคม นายมนู มูนิคม - ใบสั่งจ้างเลขท่ี
๑๒๘  /๒๕๖๔       

ลงวันที่ ๑๕ 
มกราคม 

      ๒๕๖๔ 
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ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

๓๙. 
 

ค่าจ้างเหมาจัดท าป้าย
ท าเนียบบุคลากรของฝ่าย
บริหารงานบุคคลและฝ่าย
นิติการและการพาณิชย์ 

๑,๘๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท สิงห์บุรีกันสาด แอนด์              
อิงค์เจ็ท จ ากัด 

บริษัท สิงห์บุรีกันสาด แอนด์              
อิงค์เจ็ท จ ากัด 

- ใบสั่งจ้างเลขท่ี                 
๑๓๒/๒๕๖๔       
ลงวันที่ ๑๕ 
มกราคม 

      ๒๕๖๔ 

๔๐. 
 

ค่าจ้างเหมาจัดท าป้าย 
พระบรมฉายาลักษณ์ฯ 

๔,๒๙๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท สิงห์บุรีกันสาด แอนด์              
อิงค์เจ็ท จ ากัด 

บริษัท สิงห์บุรีกันสาด แอนด์              
อิงค์เจ็ท จ ากัด 

- ใบสั่งจ้างเลขท่ี                 
๑๓๑/๒๕๖๔       
ลงวันที่ ๑๕ 
มกราคม 

      ๒๕๖๔ 

๔๑. 
 

ค่าจ้างเหมาจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ฯ 

๔,๗๓๔.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายนเรศ  เส็งสุข นายนเรศ  เส็งสุข - ใบสั่งจ้างเลขท่ี                 
๑๓๐/๒๕๖๔       
ลงวันที่ ๑๕ 
มกราคม 

      ๒๕๖๔ 
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ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

๔๒. 
 

ค่าจ้างเหมาจัดท าจดหมาย
ข่าวชาวท้องถิ่น                    
ฉบับที่ ๔๔ (เดือนตุลาคม-
ธันวาคม ๒๕๖๓)  

๗๕,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท บุญยไพศาลการพิมพ์ จ ากัด บริษัท บุญยไพศาลการพิมพ์ 
จ ากัด 

- ใบสั่งจ้างเลขท่ี                 
๑๒๖/๒๕๖๔       
ลงวันที่ ๑๕ 
มกราคม 

      ๒๕๖๔ 

 
 

๔๓. 
 

ค่าจ้างเหมาบริการย้าย
เครื่องปรับอากาศ                 
รหัส ๔๒๐ ๕๗ ๐๑๖๕  

๑๒,๓๕๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายเอกชัย จรเกตุ นายเอกชัย จรเกตุ  - ใบสั่งจ้างเลขท่ี                 
๑๓๔/๒๕๖๔       
ลงวันที่ ๒๑ 
มกราคม 

      ๒๕๖๔ 
 
 

๔๔. ค่าซ่อมแซมฟุตวาล์วเหล็ก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สิงห์บุรี 

๒,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายไวพจน์  เสือบัว นายไวพจน์ เสือบัว - - 
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ล ำดับ 
ที ่

งำนจัดซื้อหรือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือจ้ำง 

 

 
รำคำ
กลำง 

วิธีซื้อ/จ้ำง 
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ 

รำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำตกลงซื้อ

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซื้อ
หรือจ้ำง 

45. จัดซื้อวัสดุกำรเกษตร 4,674.-  - เฉพำะเจำะจง น.ส.กิตติมำ  สุขสมบัติ น.ส.กิตติมำ  สุข
สมบัติ 

เป็นผู้เสนอรำคำ 

ต่ ำที่สุด 

ฏีกำเลขท่ี  
64-03-00261-

5331000-
00003 

ลว.12/01/64 
46. จัดซื้อวัสดุกำรเกษตร 7,300.-  - เฉพำะเจำะจง น.ส.ไมล์  แปนบ้ำน ร้ำนเพำเวอร์ เป็นผู้เสนอรำคำ 

ต่ ำที่สุด 

ฏีกำเลขท่ี  
64-03-00261-

5331000-
00004 

ลว.12/01/64 
47. จัดซื้อวัสดุกำรเกษตร 16,490.-  - เฉพำะเจำะจง นำยณัฐวุฒิ  เลิศพิทยำคุณ บริษัท ซีทูล 

ฮำร์ดแวร์ จ ำกัด 
เป็นผู้เสนอรำคำ 

ต่ ำที่สุด 

ฏีกำเลขท่ี  
64-03-00261-

5331000-
00005 

ลว.15/01/64 
48. จัดซื้อวัสดุกำรเกษตร 7,360.-  - เฉพำะเจำะจง น.ส.กิตติมำ  สุขสมบัติ น.ส.กิตติมำ  สุข

สมบัติ 
เป็นผู้เสนอรำคำ 

ต่ ำที่สุด 

ฏีกำเลขท่ี  
64-03-00112-

5331000-
00001 

ลว.22/01/64 
49. จัดซื้อวัสดุกำรเกษตร 660.-  - เฉพำะเจำะจง หจก.เกษตรสุนทร หจก.เกษตรสุนทร เป็นผู้เสนอรำคำ 

ต่ ำที่สุด 

ฏีกำเลขท่ี  
64-03-00261-

5331000-
00006 

ลว.22/01/64 
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ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

๕๐. 
 

ซื้อวัสดุส านักงาน 18,910.- - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

ร้ำนนำนำภัณฑ์ ร้ำนนำนำภัณฑ์ - ใบสั่งซ้ือเลขที่                 
82/๒๕๖๔       
ลงวันที่ ๑1 
มกรำคม 

      ๒๕๖๔ 

๕๑. 
 

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 24,050.- - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

ร้ำนคอม แอนก๊อปปี้ ร้ำนคอม แอนก๊อปปี้ - ใบสั่งซ้ือเลขที่                 
83/๒๕๖๔       
ลงวันที่ 1๑ 
มกรำคม 

      ๒๕๖๔ 

๕๒. ซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง 71,998.- - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

ร้ำนชำนิตำ ผ้ำม่ำน ร้ำนชำนิตำ ผ้ำม่ำน - ใบสั่งซ้ือเลขที่                 
98/๒๕๖๔       
ลงวันที่ 18 
มกรำคม 
๒๕๖๔ 

๕๓. ค่าซ่อมแซมละปรับปรุง
บัลลังก์ประธานสภาและ
รองประธานสภาฯ 

18,500.- - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

บจ. จริน เฟอร์นิเจอร์ บจ. จริน เฟอร์นิเจอร์ - ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี                 
๑17/๒๕๖๔       
ลงวันที่ 1๒ 
มกรำคม 
๒๕๖๔ 
 



 
 

-17- 
 

 

ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

๕4. 
 

ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำร 7,665.30 - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

ร้ำนรวยถำวร ก๊อปปี้ ร้ำนรวยถำวร ก๊อปปี้ - ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี                 
๑29/๒๕๖๔       
ลงวันที่ 13 
มกรำคม 
๒๕๖๔ 

๕5. 
 

ค่ำจ้ำงจัดท ำรูปเล่ม
กฎหมำย/ระเบียบ 

5,750.- - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

ร้ำนฟลุ๊คก๊อปปี้ ร้ำนฟลุ๊คก๊อปปี้ - ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี                 
๑18/๒๕๖๔       
ลงวันที่ 12 
มกรำคม 
๒๕๖๔ 

๕6. ค่ำจ้ำงจัดท ำป้ำยสติกเกอร์
พำสวู้ดท ำเนียบสภำฯ 

4,000.- - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

บ.สิงห์บุรีกันสำด บ.สิงห์บุรีกันสำด - ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี                 
๑16/๒๕๖๔       
ลงวันที่ 14 
มกรำคม 
๒๕๖๔ 

๕7. ค่ำจ้ำงซ่อมแซมไมค์ส ำหรับ
ภำยในห้องประชุมสภำฯ 

4,320.- - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

นำยเจริญ หล่อสุทธิเศรษฐ นำยเจริญ หล่อสุทธิเศรษฐ - ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี                 
๑41/๒๕๖๔       
ลงวันที่ 13 
มกรำคม 
๒๕๖๔ 
 



 
 

-18- 
 

 

ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

๕4. 
 

ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
พร้อมอำหำรกลำงวัน 

7,250.- - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

นำงสำวชูรัศมี แก้วฉวี นำงสำวชูรัศมี แก้วฉวี - - 
       

๕5. 
 

ซื้อวัสดุก่อสร้ำง 180.-  - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

บ.ซีทูล บ.ซีทูล - ใบสั่งซื้อเลขที่                 
83/๒๕๖๔       
ลงวันที่ 1๑ 
มกรำคม 

      ๒๕๖๔ 

๕6. จัดท ำป้ำยแจ้งเตือน 1,350.- - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

ร้ำนสิงห์ล้ำนป้ำย ร้ำนสิงห์ล้ำนป้ำย - ใบสั่งซื้อเลขที่                 
98/๒๕๖๔       
ลงวันที่ 18 
มกรำคม 
๒๕๖๔ 

๕7. ซื้อโลงศพ 15,000.- - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

นำยมำนะ ผลทับทิม นำยมำนะ ผลทับทิม - ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี                 
๑17/๒๕๖๔       
ลงวันที่ 1๒ 
มกรำคม 
๒๕๖๔ 
 



 
 

-19- 
 

 

ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

๕8. 
 

ซ่อมบุ้งกี๋ 320 D 2 L 15,000.- - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

นำยอัง น้อยสถิตย์ นำยอัง น้อยสถิตย์ - ใบสั่งซื้อเลขที่                 
83/๒๕๖๔       
ลงวันที่ 1๑ 
มกรำคม 

      ๒๕๖๔ 

๕9. 
 

ซ่อมรถบรรทุกดั๊มพ์    
80-6548 

6,100.- - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

นำยอัง น้อยสถิตย์ นำยอัง น้อยสถิตย์ - ใบสั่งซื้อเลขที่                 
83/๒๕๖๔       
ลงวันที่ 1๑ 
มกรำคม 

      ๒๕๖๔ 

60. ซื้อแบตวิทยุสื่อสำร 3,400.- - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

ร้ำนสุขเกษมสื่อสำร ลพบุรี ร้ำนสุขเกษมสื่อสำร ลพบุรี - ใบสั่งซื้อเลขที่                 
98/๒๕๖๔       
ลงวันที่ 18 
มกรำคม 
๒๕๖๔ 

61. ซื้อน้ ำยำฆ่ำเชื้อไวรัส 14,500.- - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

บ.กำรูณบรำเทอร์ จก. บ.กำรูณบรำเทอร์ จก. - ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี                 
๑17/๒๕๖๔       
ลงวันที่ 1๒ 
มกรำคม 
๒๕๖๔ 
 



 
 

-20- 
 

 

ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

๕4. 
 

ซ่อมรถยนต์ นก-2659 58,375.- - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

อู่ธนำโชค อู่ธนำโชค - ใบสั่งซื้อเลขที่                 
83/๒๕๖๔       
ลงวันที่ 1๑ 
มกรำคม 

      ๒๕๖๔ 

๕5. 
 

ซื้อวัสดุไฟฟ้ำ 510.- - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

บ.ซีทูล บ.ซีทูล - ใบสั่งซื้อเลขที่                 
83/๒๕๖๔       
ลงวันที่ 1๑ 
มกรำคม 

      ๒๕๖๔ 

๕6. ซ่อมเครื่องวงจรปิด 7,030.- - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

นำยเอกชัย จรเกตุ นำยเอกชัย จรเกตุ - ใบสั่งซื้อเลขที่                 
98/๒๕๖๔       
ลงวันที่ 18 
มกรำคม 
๒๕๖๔ 

๕7. ซื้อผงสะลำยฆ่ำเชื้อไวรัส 95,000.- - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

บ.แจ.เอส.แอล จก. บ.แจ.เอส.แอล จก. - ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี                 
๑17/๒๕๖๔       
ลงวันที่ 1๒ 
มกรำคม 
๒๕๖๔ 

 



 
 

-19- 
 

 

ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

๕4. 
 

ซื้อแว่นตำเฟสซิวส์ 3,500.- - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

บ.คลังวิทยำศึกษำ จก. บ.คลังวิทยำศึกษำ จก. - ใบสั่งซื้อเลขที่                 
83/๒๕๖๔       
ลงวันที่ 1๑ 
มกรำคม 

      ๒๕๖๔ 

๕5. 
 

ซื้อวัสดุไฟฟ้ำ 485.- - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

บ.ซีทูล บ.ซีทูล - ใบสั่งซื้อเลขที่                 
83/๒๕๖๔       
ลงวันที่ 1๑ 
มกรำคม 

      ๒๕๖๔ 

๕6. ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องทุ่น
แรง 

1,275.- - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

ร้ำนสี่ทิศวิบุลย์ ร้ำนสี่ทิศวิบุลย์ - ใบสั่งซื้อเลขที่                 
98/๒๕๖๔       
ลงวันที่ 18 
มกรำคม 
๒๕๖๔ 

๕7. ค่ำจ้ำงซ่อมรถรำงคันท่ี 2 4,772.20.- - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

หจก.ไทยฮ้ัว หจก.ไทยฮ้ัว - ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี                 
๑17/๒๕๖๔       
ลงวันที่ 1๒ 
มกรำคม 
๒๕๖๔ 
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ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

๕4. 
 

ซื้อวัสดุไฟฟ้ำ 1,327.50.- - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

บ.คลังวิทยำศึกษำ จก. บ.คลังวิทยำศึกษำ จก. - ใบสั่งซื้อเลขที่                 
83/๒๕๖๔       
ลงวันที่ 1๑ 
มกรำคม 

      ๒๕๖๔ 

๕5. 
 

ซื้อวัสดุกำรแพทย์ 53,300.- - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

ร้ำนเจริญฟำร์มำซี 
 

ร้ำนเจริญฟำร์มำซี 
 

- ใบสั่งซื้อเลขที่                 
83/๒๕๖๔       
ลงวันที่ 1๑ 
มกรำคม 

      ๒๕๖๔ 

๕6. ซื้อวัสดุก่อสร้ำง 3,023.- - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

บ.ซีทูล บ.ซีทูล - ใบสั่งซื้อเลขที่                 
98/๒๕๖๔       
ลงวันที่ 18 
มกรำคม 
๒๕๖๔ 

๕7. ซื้อวัสดุก่อสร้ำง 3,360.- - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

บ.ซีทูล บ.ซีทูล - ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี                 
๑17/๒๕๖๔       
ลงวันที่ 1๒ 
มกรำคม 
๒๕๖๔ 
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ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

๕4. 
 

ซื้อวัสดุก่อสร้ำง 1,560.- - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

บ.ซีทูล บ.ซีทูล - ใบสั่งซื้อเลขที่                 
83/๒๕๖๔       
ลงวันที่ 1๑ 
มกรำคม 

      ๒๕๖๔ 

๕5. 
 

ซื้อวัสดุก่อสร้ำง 3,460.- - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

บ.ซีทูล บ.ซีทูล - ใบสั่งซื้อเลขที่                 
83/๒๕๖๔       
ลงวันที่ 1๑ 
มกรำคม 

      ๒๕๖๔ 

๕6. ซื้อผ้ำระบำย 8,880.- - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

ร้ำนศรีธวัช ร้ำนศรีธวัช - ใบสั่งซื้อเลขที่                 
98/๒๕๖๔       
ลงวันที่ 18 
มกรำคม 
๒๕๖๔ 

๕7. ซื้อแบตเตอรี่ 6,000.- - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

หจก.ชำญพำณิชสิงห์บุรี หจก.ชำญพำณิชสิงห์บุรี - ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี                 
๑17/๒๕๖๔       
ลงวันที่ 1๒ 
มกรำคม 
๒๕๖๔ 
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ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

๕4. 
 

ซื้อแบตเตอรี่ 5,200.- - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

หจก.ชำญพำณิชสิงห์บุรี หจก.ชำญพำณิชสิงห์บุรี - ใบสั่งซื้อเลขที่                 
83/๒๕๖๔       
ลงวันที่ 1๑ 
มกรำคม 

      ๒๕๖๔ 

๕5. 
 

ซื้อแบตเตอรี่ 5,600.- - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

หจก.ชำญพำณิชสิงห์บุรี หจก.ชำญพำณิชสิงห์บุรี - ใบสั่งซื้อเลขที่                 
83/๒๕๖๔       
ลงวันที่ 1๑ 
มกรำคม 

      ๒๕๖๔ 

๕6. ค่ำซ่อมเรือก ำจัดวัชพืช 8,200.- - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

นำยอัง น้อยสถิตย์ นำยอัง น้อยสถิตย์ - ใบสั่งซื้อเลขที่                 
98/๒๕๖๔       
ลงวันที่ 18 
มกรำคม 
๒๕๖๔ 

๕7. จ้ำงซ่อมเครื่องสูบน้ ำ 7,300.- - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

นำยอัง น้อยสถิตย์ นำยอัง น้อยสถิตย์ - ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี                 
๑17/๒๕๖๔       
ลงวันที่ 1๒ 
มกรำคม 
๒๕๖๔ 

 



 
 

-19- 
 

 

ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

๕4. 
 

จ้ำงซ่อมรถลำดยำง
เอนกประสงค์ 

3,500.- - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

บ.ซีทูล บ.ซีทูล - ใบสั่งซื้อเลขที่                 
83/๒๕๖๔       
ลงวันที่ 1๑ 
มกรำคม 

      ๒๕๖๔ 

๕5. 
 

ซื้อวัสดุไฟฟ้ำ 16,223.- - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

บ.ซีทูล บ.ซีทูล - ใบสั่งซื้อเลขที่                 
83/๒๕๖๔       
ลงวันที่ 1๑ 
มกรำคม 

      ๒๕๖๔ 

๕6. ซื้อวัสดุก่อสร้ำง 14,449.- - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

บ.ซีทูล บ.ซีทูล - ใบสั่งซื้อเลขที่                 
98/๒๕๖๔       
ลงวันที่ 18 
มกรำคม 
๒๕๖๔ 

๕7. ซื้อวัสดุก่อสร้ำง 180.- - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

บ.ซีทูล บ.ซีทูล - ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี                 
๑17/๒๕๖๔       
ลงวันที่ 1๒ 
มกรำคม 
๒๕๖๔ 

 



 
 

-19- 
 

 

ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

๕4. 
 

ซื้อวัสดุก่อสร้ำง 1,960.- - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

บ.ซีทูล บ.ซีทูล - ใบสั่งซื้อเลขที่                 
83/๒๕๖๔       
ลงวันที่ 1๑ 
มกรำคม 

      ๒๕๖๔ 

๕5. 
 

ซื้อวัสดุเครื่องทุ่นแรง 2,504.- - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

บ.ซีทูล บ.ซีทูล - ใบสั่งซื้อเลขที่                 
83/๒๕๖๔       
ลงวันที่ 1๑ 
มกรำคม 

      ๒๕๖๔ 

๕6. ซื้อวัสดุก่อสร้ำง 6,780.- - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

บ.ซีทูล บ.ซีทูล - ใบสั่งซื้อเลขที่                 
98/๒๕๖๔       
ลงวันที่ 18 
มกรำคม 
๒๕๖๔ 

๕7. ซื้อวัสดุก่อสร้ำง 450.- - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

บ.ซีทูล บ.ซีทูล - ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี                 
๑17/๒๕๖๔       
ลงวันที่ 1๒ 
มกรำคม 
๒๕๖๔ 

 



 
 

-19- 
 

 

ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

๕4. 
 

จ้ำงซ่อมรถ 315 DL 29,000.- - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

นำยอัง น้อยสถิตย์ นำยอัง น้อยสถิตย์ - ใบสั่งซื้อเลขที่                 
83/๒๕๖๔       
ลงวันที่ 1๑ 
มกรำคม 

      ๒๕๖๔ 

๕5. 
 

จ้ำงซ่อมรถบรรทุก      
80-6234 

12,500.- - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

นำยอัง น้อยสถิตย์ นำยอัง น้อยสถิตย์ - ใบสั่งซื้อเลขที่                 
83/๒๕๖๔       
ลงวันที่ 1๑ 
มกรำคม 

      ๒๕๖๔ 

๕6.   - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

  - ใบสั่งซื้อเลขที่                 
98/๒๕๖๔       
ลงวันที่ 18 
มกรำคม 
๒๕๖๔ 

๕7.   - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

  - ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี                 
๑17/๒๕๖๔       
ลงวันที่ 1๒ 
มกรำคม 
๒๕๖๔ 
 


