แบบ สขร ๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ๒๕๖๓
วันที่
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง

ราคา
กลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

๑.

ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์
กิจกรรมในหนังสือพิมพ์
พิทักษ์ชน ฉบับวันที่
๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

๔,๐๐๐.-

-

วิธี
เฉพาะเจาะจง

นายสมควร ชัยบุรินทร์

๒.

ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์
กิจกรรมในหนังสือพิมพ์
มวลชนสิงห์ ฉบับวันที่
๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

๔,๐๐๐.-

-

วิธี
เฉพาะเจาะจง

นางสาวสุภาวดี ภักดิ์พิบูลย์

๓.

ค่าหนังสือพิมพ์รายวัน
ประจาเดือนธันวาคม
๒๕๖๒

๑,๒๘๐.-

-

วิธี
เฉพาะเจาะจง

นางอุษา สุจริตพงษ์

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง
คัดเลือก ของสัญญาหรือ
โดยสรุป ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง
นายสมควร ชัยบุรินทร์
ใบสั่งจ้างเลขที่
๙๕/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๒๔
ธันวาคม
๒๕๖๒
นางสาวสุภาวดี ภักดิ์พิบูลย์
ใบสั่งจ้างเลขที่
๙๖/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๒๔
ธันวาคม
๒๕๖๒
นางอุษา สุจริตพงษ์

-

-
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ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง

ราคา
กลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

๒๘๐.-

-

วิธี
เฉพาะเจาะจง

นางสาววิมล ชมภักดี

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง
คัดเลือก ของสัญญาหรือ
โดยสรุป ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง
นางสาววิมล ชมภักดี
-

๔.

ค่าอาหารว่าง

๕.

ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่มฯ

๓,๑๙๕.-

-

วิธี
เฉพาะเจาะจง

นางนงลักษณ์ ทัภทอง
ร้านแอบแซ่บ

นางนงลักษณ์ ทัภทอง
ร้านแอบแซ่บ

-

-

๖.

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกที่มีความรู้
ความชานาญเหมาะสม
สาหรับการปฏิบัติงานเป็น
เจ้าหน้าที่ประจาห้องปฐม
พยาบาล เพื่อปฐม
พยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ออก
กาลังกายและเล่นกีฬาที่
สนามกีฬาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสิงห์บุรีฯ

๗,๘๐๐.-

-

วิธี
เฉพาะเจาะจง

นางสาวกาญจนา กิ่งมะลิ

นางสาวกาญจนา กิ่งมะลิ

-

ใบสั่งจ้างเลขที่
๔/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๒
ตุลาคม
๒๕๖๒
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ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง

ราคา
กลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง

นายปีย์ ศรีวงษ์

นายปีย์ ศรีวงษ์

๗.

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพื่อ
ช่วยเหลืองานด้าน
ประชาสัมพันธ์สถานที่
ท่องเที่ยวฯ

๘,๗๐๐.-

-

วิธี
เฉพาะเจาะจง

๘.

ค่าจ้างเหมาซ่อมแซม
เครื่องสารองไฟ (UPS)
ประจาศูนย์วิทยาศาสตร์
ท้องฟ้าจาลองและประจา
สานักงานสนามกีฬา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สิงห์บุรี
ค่าจัดทาป้ายไวนิลฯ

๑,๕๐๐.-

-

วิธี
นางสาวนุ่มนวล ชัยสุวรรณรักษ์
เฉพาะเจาะจง

๕๒๐.-

-

วิธี
เฉพาะเจาะจง

๙.

ร้านสิงห์ล้านป้าย

นางสาวนุ่มนวล ชัยสุวรรณรักษ์

ร้านสิงห์ล้านป้าย

เหตุผลที่ เลขที่และวันที่
คัดเลือก ของสัญญาหรือ
โดยสรุป ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง
ข้อตกลงการ
จ้างเลขที่
๑๓/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๒๐
พฤศจิกายน
๒๕๖๒
ใบสั่งจ้างเลขที่
๑๐๑/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๒๖
ธันวาคม
๒๕๖๒
-

-
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ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือ
จ้าง

ราคา
กลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่ เลขที่และวันที่
คัดเลือก ของสัญญาหรือ
โดยสรุป ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง
-

๑๐.

ค่าจ้างเหมารถสูบสิ่งปฏิกูลฯ

๑,๐๐๐.-

-

วิธี
เฉพาะเจาะจง

นายประเดิม จวงครุฑ

นายประเดิม จวงครุฑ

๑๑.

ค่าจ้างเหมาจัดทาป้าย
ประชาสัมพันธ์ สาหรับใช้ใน
โครงการฝึกสอนว่ายน้าขั้น
พื้นฐานและสู่ความเป็นเลิศ
ครั้งที่ ๖ ประจาปี ๒๕๖๓

๑,๙๐๐.-

-

วิธี
เฉพาะเจาะจง

นายนเรศ เส็งสุข

นายนเรศ เส็งสุข

-

ใบสั่งจ้างเลขที่
๙๗/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๑๔
ธันวาคม
๒๕๖๒

๑๒.

ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
๒๘,๐๐๐.สาหรับใช้ในโครงการฝึกสอน
ว่ายน้าขั้นพื้นฐานและสู่
ความเป็นเลิศ ครั้งที่ ๖
ประจาปี ๒๕๖๓

-

วิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้านบ้านระจัน ดีไซน์ ไอเดีย
โดย
นายสมจิตร เชื้อปุย

ร้านบ้านระจัน ดีไซน์ ไอเดีย
โดย
นายสมจิตร เชื้อปุย

-

ใบสั่งซื้อเลขที่
๖๑/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๒๔
ธันวาคม
๒๕๖๒
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ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือ
จ้าง

ราคา
กลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่ เลขที่และวันที่
คัดเลือก ของสัญญาหรือ
โดยสรุป ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง
ใบสั่งซื้อเลขที่
๙๘/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๒๔
ธันวาคม
๒๕๖๒

๑๓.

ค่าจ้างเหมาจัดทาเกียรติบัตร ๓,๐๐๐.สาหรับใช้ในโครงการฝึกสอน
ว่ายน้าขั้นพื้นฐานและสู่
ความเป็นเลิศ ครั้งที่ ๖
ประจาปี ๒๕๖๓

-

วิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้านบ้านระจัน ดีไซน์ ไอเดีย
โดย
นายสมจิตร เชื้อปุย

ร้านบ้านระจัน ดีไซน์ ไอเดีย
โดย
นายสมจิตร เชื้อปุย

๑๔

ค่าจัดทาป้ายไวนิลฯ

๗๒๐.-

-

วิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้านสิงห์ล้านป้าย

ร้านสิงห์ล้านป้าย

-

-

๑๕.

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

๕,๔๖๐.-

-

วิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้านไพบูลย์ภัตตาคาร

ร้านไพบูลย์ภัตตาคาร

-

-
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ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

๑๖.

ค่าจ้างเหมาบริการเครื่อง
ถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของสานักปลัดฯ
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๑๗.
๑๘.

๑๙.

วงเงินที่จะซื้อ ราคา วิธีซื้อหรือจ้าง
หรือจ้าง
กลาง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง

๘,๕๕๐.๕๐

-

วิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้านเพชรก็อปปี้
โดย
น.ส.นพพรวรรณ ทองคาใส

ร้านเพชรก็อปปี้
โดย
น.ส.นพพรวรรณ ทองคาใส

ค่าอาหารว่างฯ

๘,๐๐๐.-

-

วิธี
เฉพาะเจาะจง

นางนงลักษณ์ ทัภทอง

นางนงลักษณ์ ทัภทอง

ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ายชื่อ
หน่วยงานสาหรับนามาติดตั้ง
บริเวณประตุทางเข้า
ด้านหน้าอาคารสานักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สิงห์บุรี
ค่าจัดซื้อก๊อกน้าฯ

๗,๕๐๐.-

-

วิธี
เฉพาะเจาะจง

นายชัยวิชิต สกะมณี

นายชัยวิชิต สกะมณี

๓๓๐.-

-

วิธี
บริษัทสยามโกลบอลเฮาส์ จากัด
เฉพาะเจาะจง
(มหาชน)

บริษัทสยามโกลบอลเฮาส์ จากัด
(มหาชน)

เหตุผลที่ เลขที่และวันที่
คัดเลือก ของสัญญาหรือ
โดยสรุป ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง
ข้อตกลงเลขที่
๗/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๒
ตุลาคม
๒๕๖๒
ใบสั่งซื้อเลขที่
๑๐๓/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๓
มกราคม
๒๕๖๓
-

-
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ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ ราคา วิธีซื้อหรือจ้าง
หรือจ้าง
กลาง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง

๒๐.

ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์
กิจกรรมลงในหนังสือพิมพ์
พิทักษ์ชน ฉบับวันที่ ๑๗
มกราคม ๒๕๖๓

๔,๐๐๐.-

-

วิธี
เฉพาะเจาะจง

นายสมควร ชัยบุรินทร์

นายสมควร ชัยบุรินทร์

๒๑.

ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์
กิจกรรมลงในหนังสือพิมพ์
มวลชนสิงห์ ฉบับวันที่ ๑๗
มกราคม ๒๕๖๓

๔,๐๐๐.-

-

วิธี
เฉพาะเจาะจง

นางสาวสุภาวดี ภักดิ์พิบูลย์

นางสาวสุภาวดี ภักดิ์พิบูลย์

๒๒.

ค่าพานพุ่มดอกไม้สด

๘๐๐.-

-

วิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้านดอกไม้คุณอี๊ด

ร้านดอกไม้คุณอี๊ด

๒๓.

ค่าจ้างเหมาจัดทาจดหมาย
ข่าวชาวท้องถิ่น ราย ๓
เดือน (ฉบับที่ ๔๐ ตุลาคม –
ธันวาคม ๒๕๖๒ )

๕๑,๖๐๐.-

-

วิธี
บริษัทบุญยไพศาลเจริญการพิมพ์
เฉพาะเจาะจง
จากัด

บริษัทบุญยไพศาลเจริญการพิมพ์
จากัด

เหตุผลที่ เลขที่และวันที่
คัดเลือก ของสัญญาหรือ
โดยสรุป ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง
ใบสั่งจ้างเลขที่
๑๐๕/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๑๓
มกราคม
๒๕๖๓
ใบสั่งจ้างเลขที่
๑๐๖/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๑๓
มกราคม
๒๕๖๓
-

ใบสั่งจ้างเลขที่
๑๐๗/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๑๓
มกราคม
๒๕๖๓
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ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ ราคา วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
หรือจ้าง
กลาง

๒๔.

ค่าจัดซื้อไฟสปอร์ตไลน์ LED
สาหรับนาไปติดตั้งบริเวณ
สนามเทนนิสสนามกีฬา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สิงห์บุรี

๒๕.

ค่าน้ามันเชื้อเพลิงตั้งแต่วันที่ ๙๙,๘๐๒.๕๔
๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒
-๑๗ มกราคม ๒๕๖๓

๒,๒๐๐.-

-

วิธี
ร้านเพาเวอร์ โดยน.ส.ไมล์ แปนบ้าน
เฉพาะเจาะจง

-

วิธี
เฉพาะเจาะจง

หสน.ทวีพรบริการ อ.พรหมบุรี

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

ร้านเพาเวอร์ โดยน.ส.ไมล์ แปนบ้าน

หสน.ทวีพรบริการ อ.พรหมบุรี

เหตุผล เลขที่และวันที่
ที่
ของสัญญา
คัดเลือ หรือข้อตกลง
กโดย ในการซื้อหรือ
สรุป
จ้าง
ใบสั่งจ้าง
เลขที่
๗๗/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๑๗
มกราคม
๒๕๖๓
-

-

-9-

ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ ราคา วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
หรือจ้าง
กลาง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

๒๖.

ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
สาหรับใช้ในการอบรมใน
โครงการพัฒนาศักยภาพภูมิ
ปัญญาผู้สูงวัยเพื่อเป็นผู้นา
ชุมชน (โรงเรียนผู้สูงอายุ
อบจ.สิงห์บุรี)

๒๐,๐๐๐.-

-

วิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท คลังวิทยาศึกษา จากัด

บริษัท คลังวิทยาศึกษา จากัด

๒๗.

ค่าจ้างเหมาจัดทาป้าย
ประชาสัมพันธ์ สาหรับใช้ใน
โครงการพัฒนาศักยภาพภูมิ
ปัญญาผู้สูงวัยเพื่อเป็นผู้นา
ชุมชน (โรงเรียนผู้สูงอายุ
อบจ.สิงห์บุรี)

๔,๐๐๐.-

-

วิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท สิงห์บุรีกันสาด แอนด์ อิงค์
เจ็ท จากัด

บริษัท สิงห์บุรีกันสาด แอนด์ อิงค์เจ็ท
จากัด

เหตุผล
ที่
คัดเลือ
กโดย
สรุป
-

เลขที่และวันที่
ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือ
จ้าง
ใบสั่งซือ้ เลขที่
๘๓/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๒๗
มกราคม
๒๕๖๓

-

ใบสั่งจ้าง
เลขที่
๑๑๔/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๒๗
มกราคม
๒๕๖๓

-10-

ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ ราคา วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
หรือจ้าง
กลาง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

๒๘.

ค่าจ้างเหมาบริการ
ถ่ายเอกสาร สาหรับใช้ใน
การอบรมตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพภูมิปัญญา
ผู้สูงวัยเพื่อเป็นผู้นาชุมชน
(โรงเรียนผู้สูงอายุ อบจ.
สิงห์บุรี)

๓,๐๐๐.-

-

วิธี
เฉพาะเจาะจง

นางสุนันทา สร้อยคาหลา

นางสุนันทา สร้อยคาหลา

๒๙.

ค่าจ้างเหมาบริการถ่าย
เอกสารพร้อมทารูปเล่ม
ระเบียบวาระการประชุม
ก.จ.จ.สิงห์บุรี
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

๕๗๖.-

-

วิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้านเพชรก็อปปี้
โดย
น.ส.นพพรวรรณ ทองคาใส

ร้านเพชรก็อปปี้
โดย
น.ส.นพพรวรรณ ทองคาใส

เหตุผล เลขที่และวันที่
ที่
ของสัญญา
คัดเลือ หรือข้อตกลง
กโดย ในการซื้อหรือ
สรุป
จ้าง
ใบสั่งจ้าง
เลขที่
๑๑๕/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๒๗
มกราคม
๒๕๖๓
-

ใบสั่งจ้าง
เลขที่
๑๒๒/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๒๘
มกราคม
๒๕๖๓

-11-

ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

๓๐.

ค่าติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อม
อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า
หน้าศาลากลางจังหวัด
(หลังเดิม)

๓๑.

ค่าอาหารว่าง

๓๒.

๓๓.

วงเงินที่จะซื้อ ราคา วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
หรือจ้าง
กลาง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่ เลขที่และวันที่
คัดเลือกโดย ของสัญญาหรือ
สรุป
ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง
ตามสัญญาจ้าง
เลขที่ ๗/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๑๑
ธันวาคม
๒๕๖๒

๕๐,๐๐๐.-

-

วิธี
เฉพาะเจาะจง

หจก.ส.ประเทือง ไทย

หจก.ส.ประเทือง ไทย

๒๕๐.-

-

วิธี
เฉพาะเจาะจง

นางพรรณี สุขสะอาด

นางพรรณี สุขสะอาด

-

-

ค่าก่อสร้างห้องเก็บสารเคมี
ภายในสนามกีฬาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

๑๐๙,๐๐๐.-

-

วิธี
เฉพาะเจาะจง

นายอรรถ อะฎะวินทร์

นายอรรถ อะฎะวินทร์

-

ค่าบริการตรวจสอบ
และแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง
(สานักงานองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสิงห์บุรี)

๕๔๔.๖๓

-

วิธี
เฉพาะเจาะจง

นางสาวณีรนุช ปุราณสาร

นางสาวณีรนุช ปุราณสาร

-

ตามใบสั่งจ้าง
เลขที่
๖๔/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๙
ธันวาคม
๒๕๖๒
-

-12-

ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ ราคา วิธีซื้อหรือจ้าง
หรือจ้าง
กลาง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

๓๔.

ค่าจ้างเหมาซ่อม
เครื่องปริ้นเตอร์
สาหรับทาบัตรสมาชิกฯ

๖,๔๐๐.-

-

วิธี
เฉพาะเจาะจง

นางสาวนุ่มนวล ชัยสุวรรณรักษ์

๓๕.

ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์
กิจกรรมลงในหนังสือพิมพ์
พิทักษ์ชน ฉบับวันที่ ๑๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๔,๐๐๐.-

-

วิธี
เฉพาะเจาะจง

นายสมควร ชัยบุรินทร์

๓๖.

ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์
กิจกรรมลงในหนังสือพิมพ์
มวลชนสิงห์ ฉบับวันที่ ๑๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๔,๐๐๐.-

-

วิธี
เฉพาะเจาะจง

นางสาวสุภาวดี ภักดิ์พิบูลย์

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่ เลขที่และวันที่
คัดเลือก ของสัญญาหรือ
โดยสรุป ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง
นางสาวนุ่มนวล ชัยสุวรรณรักษ์
ตามใบสั่งซื้อ
เลขที่
๑๔๑/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๑๒
กุมภาพันธ์
๒๕๖๓
นายสมควร ชัยบุรินทร์
ใบสั่งจ้างเลขที่
๑๓๘/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๑๒
กุมภาพันธ์
๒๕๖๓
นางสาวสุภาวดี ภักดิ์พิบูลย์
ใบสั่งจ้างเลขที่
๑๓๗/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๑๒
กุมภาพันธ์
๒๕๖๓

-13-

ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ ราคา วิธีซื้อหรือจ้าง
หรือจ้าง
กลาง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่ เลขที่และวันที่
คัดเลือก ของสัญญาหรือ
โดยสรุป ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง
-

๓๗.

ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฯ

๑,๐๐๐.-

-

วิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้านเข่งมอเตอร์

ร้านเข่งมอเตอร์

๓๘.

ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฯ

๘๕๑.-

-

วิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัทสยามโกลบอลเฮาส์ จากัด
(มหาชน)

บริษัทสยามโกลบอลเฮาส์ จากัด
(มหาชน)

-

-

๓๙.

ค่าจัดซื้อลู่วิ่งไฟฟ้า
จานวน ๒ เครื่อง

๑๗๘,๐๐๐.-

-

วิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท คูณสาม จากัด

บริษัท คูณสาม จากัด

-

๔๐.

ค่าก่อสร้างห้องน้าคนพิการ
สาหรับใช้ที่สนามกีฬา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สิงห์บุรี

๒๑๑,๓๐๐.-

-

วิธี
เฉพาะเจาะจง

หจก.รัตนสร้าง

หจก.รัตนสร้าง

-

ใบสั่งซื้อเลขที่
๑๑๗/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๑๗
กุมภาพันธ์
๒๕๖๓
ข้อตกลงเลขที่
๑๖/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๙
ธันวาคม
๒๕๖๓

-14-

ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

๔๑.

ค่าจ้างเหมาตัดเย็บปลอก
คลุมพนักพิงเก้าอี้ ในห้อง
ประชุมใหญ่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสิงห์บุรีพร้อม
สกรีนโลโก้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

๔๒.

ค่าจ้างเหมาบริการถ่าย
เอกสารพร้อมทารูปเล่ม
ระเบียบวาระการประชุม
ก.จ.จ.สิงห์บุรี
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

วงเงินที่จะซื้อ ราคา วิธีซื้อหรือจ้าง
หรือจ้าง
กลาง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

๙,๐๐๐.-

-

วิธี
เฉพาะเจาะจง

นางพรศิริ เวชสุวรรณ

นางพรศิริ เวชสุวรรณ

๖๐๘.-

-

วิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้านเพชรก็อปปี้
โดย
น.ส.นพพรวรรณ ทองคาใส

ร้านเพชรก็อปปี้
โดย
น.ส.นพพรวรรณ ทองคาใส

เหตุผลที่ เลขที่และวันที่
คัดเลือก ของสัญญาหรือ
โดยสรุป ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง
ใบสั่งจ้างเลขที่
๑๔๕/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๑๗
กุมภาพันธ์
๒๕๖๓
-

ใบสั่งจ้างเลขที่
๑๕๓/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๒๕
กุมภาพันธ์
๒๕๖๓

