
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 แบบ สขร ๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ 
            วันที่          เดือนกรกฎาคม 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 มิถุนายน  ๒๕๖๓ 

๔,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

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

๒๕๖๓ 
 

๒. 
 

ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์
กิจกรรมในหนังสือพิมพ์              
มวลชนสิงห์ ฉบับวันที่                       
๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

๔,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

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

      ๒๕๖๓ 
 
 

๓. ค่าหนังสือพิมพ์รายวัน
ประจ าเดือนพฤษภาคม
๒๕๖๓ 
 
 

๑,๑๕๐.- - 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) 

๘,๗๐๐.- - 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. ค่าจ้างเหมาซ่อมบ ารุงระบบ

สระว่ายน้ าสนามกีฬา
องค์การบริหารส่วน 
 จังหวัดสิงห์บุรี 

๑๘,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายไวพจน์ เสือบัว นายไวพจน์ เสือบัว - ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
๒๔๐/๒๕๖๓        
ลงวันที่ ๒๙
พฤษภาคม 

๒๕๖๓ 
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ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือ

จ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
๙. ค่าจ้างเหมาจัดท าหนังสือผล

การด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
ประจ าปี ๒๕๖๓ 

๙๙,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท บุญยไพศาลการพิมพ์ จ ากัด บริษัท บุญยไพศาลการพิมพ์ จ ากัด - ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
๒๓๒/๒๕๖๓        
ลงวันที่ ๑๕
พฤษภาคม 

๒๕๖๓ 
๑๐. ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฯ ๔๓๒.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
บริษัทสยามโกลบอลเฮาส์ จ ากัด 

(มหาชน) 
บริษัทสยามโกลบอลเฮาส์ จ ากัด 

(มหาชน) 
- - 

๑๑. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ๑,๕๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางนวลจันทร์ สุมะโน นางนวลจันทร์ สุมะโน - - 

๑๒. ค่าจ้างเหมา                         
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ                   
ห้องกองกิจการสภาฯ                
และห้องกองช่าง 

๑๐,๐๗๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายเอกชัย  จรเกตุ นายเอกชัย  จรเกตุ - ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
๒๔๘/๒๕๖๓        
ลงวันที่ ๑๐
มิถุนายนทม  

๒๕๖๓ 
๑๓. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ๔๕๐.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นางสาวเมษริน ทับทอง นางสาวเมษริน ทับทอง - - 
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ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
๑๔. 

 
ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์
กิจกรรมในหนังสือพิมพ์              
พิทักษ์ชน ฉบับวันที่                        
๑๖ มิถุนายน  ๒๕๖๓ 

๔,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

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

๒๕๖๓ 
 

๑๕. 
 

ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์
กิจกรรมในหนังสือพิมพ์              
มวลชนสิงห์ ฉบับวันที่                       
๑๖  มิถุนายน ๒๕๖๓ 

๔,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

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

      ๒๕๖๓ 
 

๑๖. 
 

ค่าด าเนินการจ้างผู้มีความ
ช านาญ ด าเนินการ
ซ่อมแซมกล้องวงจรปิด 
(CCTV)  

๑,๑๖๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายนิพัฒน์  ผลภาค นายนิพัฒน์  ผลภาค - - 
 

๑๗. 
 

ค่าอาหาร อาหารว่าง  
และเครื่องดื่ม  

๒,๑๕๖.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก.ไชยแสงดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ 
นางสาวเมษริน ทับทอง 
นางสายันต์  โพธิ์ฑูรย์ 
นางล าพึง แสงสี 

หจก.ไชยแสงดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ 
นางสาวเมษริน ทับทอง 
นางสายันต์  โพธิ์ฑูรย์ 
นางล าพึง แสงสี 

- - 
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ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
๑๘. 

 
ค่าจ้างเหมาท าความ
สะอาดและซ่อมอุปกรณ์
ผ้าม่านฯ 

๑,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน A.N.ผ้าม่านสิงห์บุรี ร้าน A.N.ผ้าม่านสิงห์บุรี - - 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๙. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง                      
ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓-๒๒  มิถุนายน 
๒๕๖๓ 

๖๕,๐๓๐ - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

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

๒๐. จ้างเหมาซ่อมแซม
บ ารุงรักษาเครื่องตัดหญ้า 
 

605 - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางทิศากร รุ่งสุข 
ผู้ทดรองจ่าย 

นางทิศากร รุ่งสุข 
ผู้ทดรองจ่าย 

เป็นผู้
เสนอ
ราคา 

รายเดียว 

ฎีกาเลขท่ี 
163/2563 

ลว.
26/06/2563 

๒๑. จัดซื้อวัสดุการเกษตร 
 

4,470 - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางสาวนันทพร ศิริพันธุ์ 
ผู้ทดรองจ่าย 

นางสาวนันทพร ศิริพันธุ์ 
ผู้ทดรองจ่าย 

เป็นผู้
เสนอ
ราคา 

รายเดียว 

ฎีกาเลขท่ี 
166/2563 

ลว.
29/06/2563 
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ล าดับ 
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือจ้าง 

 

 
ราคา
กลาง 

วิธีซื้อ/จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาตกลงซื้อหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

๒๒. จัดจ้างติดตั้งเต็นท์ส าหรับจุดตรวจคัด
กรองฯ 
 

21,000 - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท สิงห์บุรีกันสาด แอนด์ 
อิงค์เจ็ท จ ากัด 

บริษัท สิงห์บุรีกันสาด 
แอนด์ อิงค์เจ็ท จ ากัด 

เป็นผู้เสนอ
ราคา 

รายเดียว 

ฎีกาเลขท่ี 
150/2563 

ลว.
04/06/2563 

๒๓. จัดหาอาหารพร้องเครื่องดื่มตาม
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติด
เชื้อไวรัสฯ 

85,500 - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางสาวเมษริณ ทับทอง นางสาวเมษริณ ทับ
ทอง 

เป็นผู้เสนอ
ราคา 

รายเดียว 

ฎีกาเลขท่ี 
149/2563 

ลว.
04/06/2563 

๒๔. จัดจ้างท าโคมไฟส่องสว่าง (สปร์ตไลท์) 84,000 - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านนานาภัณฑ์ ร้านนานาภัณฑ์ เป็นผู้เสนอ
ราคา 

รายเดียว 

ฎีกาเลขท่ี 
154/2563 

ลว.
09/06/2563 

๒๕. จัดจ้างท าป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจฯ 46,000 - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก.ซันจิ หจก.ซันจิ เป็นผู้เสนอ
ราคา 

รายเดียว 

ฎีกาเลขท่ี 
133/2563 

ลว.
13/05/2563 

๒๖. จัดหาอาหารพร้องเครื่องดื่มตาม
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติด
เชื้อไวรัสฯ 

114,000 - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางสาวเมษริณ ทับทอง นางสาวเมษริณ ทับ
ทอง 

เป็นผู้เสนอ
ราคา 

รายเดียว 

ฎีกาเลขท่ี 
158/2563 

ลว.
09/06/2563 
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ล าดับ 
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือจ้าง 

 

 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ/จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

27. จัดหาอาหารพร้อง
เครื่องดื่มตามโครงการ
ป้องกันและควบคุมโรค
ติดเชื้อไวรัสฯ 

85,500 - เฉพาะเจาะจง นางสาวเมษริณ ทับทอง นางสาวเมษริณ ทับ
ทอง 

เป็นผู้เสนอราคา 
รายเดียว 

ฎีกาเลขท่ี 
161/2563 

ลว.
19/06/2563 

28. ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายขนาน
ถนนสายเอเชีย หมู่ที่ 3 
ต าบลโพกรวม อ าเภอ
เมืองสิงห์บุรี เชื่อมเขต
ติดต่อต าบลน้ าตาล 
อ าเภออินทร์บุรี จังหวัด
สิงห์บุรี 

1,500,000 1,483,000 

 

e-bidding หจก.เยี่ยมบุญชัย 94    ๑,180,000 

หจกฟ้าสร้าง 2000         94,100 

ช.เจริญ รุ่งเรือง 2005  
1,030,000 

 

หจกฟ้าสร้าง 
2000                             

994,100 
 

เป็นผู้เสนอราคา 

ต่ าที่สุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 

43/2563 

ลว.
01/06/2563 

29. ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต บริเวณซอยห้วย
จระเข้ หมู่ที่ 5 ต าบลต้น
โพธิ์ เชื่อมต่อถนนทาง
หลวงหมายเลข 3030 
อ าเภอเมืองสิงห์บุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี 

1,200,000 1,124,000 e-bidding หจก. อ่างทองพัฒนา             820,000 

หจก.ลพบุรีแอสฟัลท์              672,000 

บ.ธนคอนสตรคัช่ัน(1994) จ ากัด    
999,000 

หจก.ว.ชัยวัฒน์ การโยธา        752,000 

บ. ที.ดี.ดี. ก่อสร้าง จ ากัด  988,000  

หจก.ลพบุรีแอส
ฟัลท์                    

672,000 

 

เป็นผู้เสนอราคา 

ต่ าที่สุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 

44/2563 

ลว.
02/06/2563 
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ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
30. ค่าซ่อมปั๊มน้ าพุ 

 
 
 

100.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านสมนึกพานิช ร้านสมนึกพานิช  - 

31. ค่าซื้อวัสดุเครื่องทุนแรง 898.80.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บ.ทองเจริญดีเซล จก. บ.ทองเจริญดีเซล จก.  - 
 
 
 

 
32. ค่าซื้อวัสดุก่อสร้าง 

 
 
 

1,784.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บ.ซีทูล์ บ.ซีทูล์  ใบสั่งซ้ือเลขที่ 
222/๒๕๖๓        
ลงวันที่ 01 
มิถุนายน 
๒๕๖๓ 

 
33. ค่าซื้อวัสดุเครื่องทุนแรง 

 
 
 

3,380.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บ.ซีทูล์ บ.ซีทูล์  ใบสั่งซ้ือเลขที่ 
220/๒๕๖๓        
ลงวันที่ 28 
มิถุนายน 
๒๕๖๓ 
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ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
34. ค่าปะยางเกรดเดอร์ 3,000.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านปะยาง ร้านปะยาง  - 

 
 
 

 
 
 

35. ค่าซื้อวัสดุเครื่องทุนแรง 
 

5,200.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก.ชาญพาณิชสิงห์บุรี หจก.ชาญพาณิชสิงห์บุรี  ใบสั่งซ้ือเลขที่ 
221/๒๕๖๓        
ลงวันที่ 28 
มิถุนายน 
๒๕๖๓ 

36. ค่าซ่อมรถยนต์ ม-2455 7,745.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

อู่ธนาโชคเซอร์วิส อู่ธนาโชคเซอร์วิส  ใบสั่งซ้ือเลขที่ 
239/๒๕๖๓        
ลงวันที่ 29 
มิถุนายน 
๒๕๖๓ 

37. ซื้อวัสดุงานพิธี 5,060.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านศรีธวัช ร้านศรีธวัช  ใบสั่งซ้ือเลขที่ 
223/๒๕๖๓        
ลงวันที่ 01 
มิถุนายน 
๒๕๖๓ 
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ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
38. ซื้อวัสดุงานพิธี 2,000.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านสิงห์ล้านป้าย ร้านสิงห์ล้านป้าย  - 

 
 
 
 
 
 
 
 

39. ค่าท าป้ายข้อความ 360.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายอัง น้อยสถิตย์ นายอัง น้อยสถิตย์  - 

40. ค่าซ่อมรถไฮดรอลิค   
320 CL 

61,000.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

อู่ธนาโชคเซอร์วิส อู่ธนาโชคเซอร์วิส  ใบสั่งจ้างเลขที่ 
242/๒๕๖๓        
ลงวันที่ 05 
มิถุนายน 
๒๕๖๓ 

41. ค่าซ่อมรถยนต์           
นก - 2659 

13,740.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายอัง น้อยสถิตย์ นายอัง น้อยสถิตย์  ใบสั่งจ้างเลขที่ 
241/๒๕๖๓        
ลงวันที่ 05 
มิถุนายน 
๒๕๖๓ 
 
 
 

 



-12- 
 

 

ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
42. ค่าซ่อมรถบด ดีดี 3 วี 4 3,800.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายอัง น้อยสถิตย์ นายอัง น้อยสถิตย์  ใบสั่งจ้างเลขที่ 

245/๒๕๖๓        
ลงวันที่ 08 
มิถุนายน 
๒๕๖๓ 

43. ซ่อมรถไฮดรอลิค 320 CL 19,800.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายอัง น้อยสถิตย์ นายอัง น้อยสถิตย์  ใบสั่งจ้างเลขที่ 
243/๒๕๖๓        
ลงวันที่ 05 
มิถุนายน 
๒๕๖๓ 

44. ค่าซื้อวัสดุก่อสร้าง 1,177.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บ.ซีทูล์ บ.ซีทูล์  ใบสั่งซ้ือเลขที่ 
225/๒๕๖๓        
ลงวันที่ 12 
มิถุนายน 
๒๕๖๓ 

45. ค่าซื้อวัสดุก่อสร้าง 1,178.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บ.ซีทูล์ บ.ซีทูล์  ใบสั่งซ้ือเลขที่ 
228/๒๕๖๓        
ลงวันที่ 12 
มิถุนายน 
๒๕๖๓ 
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ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
46. ค่าซ่อมเครื่องตัดหญ้า 2,250.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายสมชาย เสือดาว นายสมชาย เสือดาว  - 

 
 
 
 
 
 
 
 

47. ค่าวัสดุไฟฟ้า 1,307.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บ.สยามโกลบอลเฮาส์ บ.สยามโกลบอลเฮาส์  - 
 
 
 

 
48. ค่าซ่อมรถยนต์ กข-9899 3,242.10 - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ไทยฮ้ัว หจก.ไทยฮ้ัว  - 

 
 

49. ค่าซ่อมแซมบ้านพัก
ข้าราชการ 

5,201.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายสมชาย เสือดาว นายสมชาย เสือดาว  - 
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ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
50. ค่าซ่อมแซมรั้วหอประชุม 2,141.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
บ.ซีทูล์ บ.ซีทูล์  - 

 
 
 
 
 
 
 
 

51. ซื้อวัสดุก่อสร้าง 920.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บ.ซีทูล์ บ.ซีทูล์  - 
 
 
 

 
52. ซื้อวัสดุก่อสร้าง 15,140.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านเพาเวอร์ ร้านเพาเวอร์   

 
 

53. ค่าจ้างปะยางรถยนต์ 140.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านปะยาง ร้านปะยาง   
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ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
54. ค่าซ่อมรถลาดยาง

เอนกประสงค์ 
4,800.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายอัง น้อยสถิตย์ นายอัง น้อยสถิตย์  ใบสั่งจ้างเลขที่ 

251/๒๕๖๓        
ลงวันที่ 22 
มิถุนายน 
๒๕๖๓ 

55. ค่าจ้างซ่อมรถบรรทุกน้ า 
80-4712 

70,250.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายอัง น้อยสถิตย์ นายอัง น้อยสถิตย์  ใบสั่งจ้างเลขที่ 
249/๒๕๖๓        
ลงวันที่ 15 
มิถุนายน 
๒๕๖๓ 

56. ค่าจ้างจัดท าป้ายข้อความ 2,400.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านสิงห์ล้านป้าย ร้านสิงห์ล้านป้าย  ใบสั่งจ้างเลขที่ 
253/๒๕๖๓        
ลงวันที่ 24 
มิถุนายน 
๒๕๖๓ 

57. ค่าซื้อวัสดุเครื่องทุ่นแรง 556.40.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บ.ทองเจริญดีเซล จก. บ.ทองเจริญดีเซล จก.  - 
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ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
58. ค่าซื้อวัสดุก่อสร้าง 400.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
บ.ซีทูล์ บ.ซีทูล์  - 

 
 
 
 
 
 
 
 

59. จ้างท าป้ายส าหรับใช้ใน
โครงการฯ 

360.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านสิงห์ล้านป้าย ร้านสิงห์ล้านป้าย  - 
 
 
 

 
60. จัดเลี้ยงอาหารโครงการฯ 6,750.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นางปทุมทิพย์ แก่นจ้าย นางปทุมทิพย์ แก่นจ้าย  - 

 
 

61. จัดเลี้ยงอาหารประชุมฯ 9,628.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางอรวรรณ สดับจิตร์ นางอรวรรณ สดับจิตร์  - 
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ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
62.   - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
   - 

 
 
 
 
 
 
 
 

63.   - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

   - 
 
 
 

 
64.   - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
    

 
 

   - วิธี
เฉพาะเจาะจง 
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ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
   - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
   - 

 
 
 
 
 
 
 
 

   - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

   - 
 
 
 

 
   - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
    

 
 

   - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

    
 
 

 


