
 

 แบบ สขร ๑ 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๔ 

 

 

ลำดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง 

 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจาง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจาง 

  

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจาง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง 
๑. คาหนังสือพิมพรายวัน

ประจำเดือนมีนาคม 
๒๕๖๔ 
  

๒๓๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางอุษา  สุจริตพงษ นางอุษา  สุจริตพงษ - - 

  ๒. 
 

คาจางเหมาซอม                  
เครื่องคอมพิวเตอร                       
รหัส ๔๑๖ ๕๑ ๐๐๖๗ 
ของฝายนิติการ                 
และการพาณิชย 

๒,๖๕๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

รานสบายดี เซอรวิส  
โดย 

น.ส.นุมนวล ชัยสุวรรณรักษ 

รานสบายดี เซอรวิส  
โดย 

น.ส.นุมนวล ชัยสุวรรณรักษ 

- ใบสั่งจางเลขที่ 
๑๙๑/๒๕๖๔       
ลงวันท่ี ๒๙ 

มีนาคม 
๒๕๖๔ 

 

๓. 
 

คาจางติดตั้งโทรศัพท
ภายในหองรองนายกฯ 
และหองประชุมหนาหองฯ 

๕,๑๘๙.๕๐ - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หางหุนสวนจำกัด ก็อบ อิเล็ค  
ทริค แอนด เคเบ้ิล 

หางหุนสวนจำกัด ก็อบ อิเล็ค      
ทริค แอนด เคเบ้ิล 

- ใบสั่งจางเลขที่ 
๑๙๐/๒๕๖๔        
ลงวันท่ี ๒๖ 

มีนาคม 
๒๕๖๔ 
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ลำดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง 

 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจาง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจาง 

  

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง 
๔. คาจางเหมาตรวจเช็ค  

และซอมเครื่องอากาศ
ภายในหองสำนักงาน            
ของหองสำนักปลัดฯ  

๑,๘๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายเอกชัย  จรเกตุ นางอุษา  สุจริตพงษ - ใบสั่งจางเลขที่ 
๑๙๒/๒๕๖๔       
ลงวันท่ี ๒๙ 

มีนาคม 
๒๕๖๔  

๕. คาพานพุมดอกไมสดฯ  ๘๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง  

นางสาวณีรนุช  ปุราณสาร นางสาวณีรนุช  ปุราณสาร - - 

๖. คาจางเหมาจัดทำปาย
สติ๊กเกอร สนามกีฬา
องคการบริหารสวน 
จังหวัดสิงหบุรี  

๕,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท สิงหบุรีกันสาด แอนด                 
อิงคเจ็ท จำกัด 

บริษัท สิงหบุรีกันสาด แอนด                 
อิงคเจ็ท จำกัด 

- ใบสั่งจางเลขที่ 
๑๙๖/๒๕๖๔       
ลงวันท่ี ๓๐ 

มีนาคม 
๒๕๖๔  
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ลำดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง 

 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจาง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจาง 

  

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง 
๗. คาจางเหมาทำปาย              

คลองบัตรพรอมกรอบฯ  

๑๔,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

รานนานาภัณฑ  
โดยนางชวนี วิไลศักดิ์ทิพากรณ 

รานนานาภัณฑ  
โดยนางชวนี วิไลศักดิ์ทิพากรณ 

- ใบสั่งจางเลขที่ 
๒๐๒/๒๕๖๔       

ลงวันท่ี ๒ 
เมษายน 
๒๕๖๔ 

๘. คาจัดซื้อวัสดุกอสราง 
สำหรับซอมแซมหลังคา
เครื่องกรองน้ำบาดาล
ภายในสนามกีฬาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสิงหบุร ี 

๔,๒๖๔.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บ. ศิริวุฒิ เอ็นจิเนียริ่ง  
แอนด ซัพพราย 

บ. ศิริวุฒิ เอ็นจิเนียริ่ง  
แอนด ซัพพราย 

- ใบสั่งจางเลขที่ 
๑๘๒/๒๕๖๔       
ลงวันท่ี ๓๐ 

มีนาคม 
๒๕๖๔  

๙. คาพานพุมดอกไมสดฯ  ๘๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง  

รานดอกไมคณุอ๊ีด รานดอกไมคณุอ๊ีด - -  
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ลำดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจาง 

  

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง 
๑๐. คาจางเหมาบริการ                 

ถายเอกสารของ               
สำนักปลัดฯ   

๙,๑๔๙.๗๖ - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

รานวยถาวร ก็อปป  
โดยนางสาวสาวิตรี แซดาน 

รานวยถาวร ก็อปป  
โดยนางสาวสาวิตรี แซดาน 

- ใบสั่งจางเลขที่ 
๙๗/๒๕๖๔       
ลงวันท่ี ๒๓ 
ธันวาคม 
๒๕๖๓  

๑๑. คาน้ำมันเชื้อเพลิง                  
ตั้งแตวันที่ ๑ มีนาคม 
๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๔  

๙๘,๘๘๒.๙๙ - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หสน.ทวีพรบริการ อ.พรหมบุรี หสน.ทวีพรบริการ อ.พรหมบุรี - ลงวันที่ ๘ 
เมษายน 
๒๕๖๔  

๑๒. คาอาหารวาง                        
และเครื่องดื่มฯ  

๓,๕๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางสาวชูรัศมี  แกวฉวี นางสาวชูรัศมี แกวฉวี - เลขที่ ๓ 
 ลงวันที่ ๑ 

เมษายน ๒๕๖๔  
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ลำดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจาง 

  

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง 
๑๓. คาอาหารวางฯ  ๔๔๔.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
บริษัท เอส แอนด ซินดิเคท จำกัด 

(มหาชน) 
บริษัท เอส แอนด ซินดิเคท 

จำกัด (มหาชน) 
- เลขที่ P

๑๖๓๐๐๐๗๕๓ 
ลงวันท่ี ๑ 

มีนาคม ๒๕๖๔  
๑๔. คาซอมแซมระบบดูด

น้ำประปาฯ 
๒,๕๐๐.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายไวพจน เสือบัว นายไวพจน เสือบัว - ลงวันที่ ๘ 

เมษายน ๒๕๖๔ 
 

๑๕. คาจัดซื้อสารเคมี สำหรับ
ใชที่สระวายน้ำสนามกีฬาฯ  

๘๗,๐๔๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก.ซันจิ หจก.ซันจิ - ใบสั่งจางเลขที่ 
๑๘๔/๒๕๖๔       

ลงวันท่ี ๒ 
เมษายน 
๒๕๖๔  
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ลำดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจาง 

  

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง 
๑๖. คาจัดซื้อวัสดุกอสราง 

สำหรับซอมแซมหลังคา
เครื่องกรองน้ำบาดาล
ภายในสนามกีฬาฯ  

๑๓,๕๙๕.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ซีทูล ฮารตแวร จำกัด บริษัท ซีทูล ฮารตแวร จำกัด - ใบสั่งจางเลขที่ 
๑๙๐/๒๕๖๔       

ลงวันท่ี ๕
เมษายน 
๒๕๖๔ 

๑๗. คาจางเหมาจัดทำปาย
ประชาสัมพันธ สำหรับใช
ในโครงการฝกสอนวายน้ำ  

๘๒๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บ.สิงหบุรีกันสาด แอนด                      
อิงคเจ็ท จก. 

บ.สิงหบุรีกันสาด แอนด              
อิงคเจ็ท จก. 

- ใบสั่งจางเลขที่ 
๒๐๔/๒๕๖๔       

ลงวันท่ี ๕
เมษายน 
๒๕๖๔ 

๑๘. คาจางเหมาจัดทำปาย
ประชาสัมพันธ สำหรับใช
ในโครงการฝกสอนกีฬา          
เทควันโดฯ  

๖,๙๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายนเรศ  เส็งสุข นายนเรศ  เส็งสุข - ใบสั่งจางเลขที่ 
๒๐๕/๒๕๖๔       

ลงวันท่ี ๙
เมษายน 
๒๕๖๔ 
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ลำดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจาง 

  

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง 
๑๙. คาจัดซื้อน้ำดื่ม สำหรับใช

ในโครงการฝกสอนวายน้ำ  

๖,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท กรธาราวอเตอร จำกัด บริษัท กรธาราวอเตอร จำกัด - ใบสั่งจางเลขที่ 
๑๘๙/๒๕๖๔       

ลงวันท่ี ๕
เมษายน 
๒๕๖๔  

๒๐. คาปายประชาสัมพันธ 
สำหรับนำไปใชท่ีสนาม
กีฬาองคการบริหารสวน
จังหวัดสิงหบุรี  

๑,๐๘๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

รานสิงหลานปาย รานสิงหลานปาย - เลขที่ ๘  
ลงวันท่ี ๑๖ 

เมษายน ๒๕๖๔ 

๒๑. คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ  
สำหรับใชในโครงการ
ฝกสอนวายน้ำฯ  

๔๐,๔๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

รานบานระจัน ดีไซน ไอ เดีย  
โดย นายสมจิตร เชื้อปุย 

รานบานระจัน ดีไซน ไอ เดีย  
โดย นายสมจิตร เชื้อปุย 

- ใบสั่งจางเลขที่ 
๑๘๘/๒๕๖๔       

ลงวันท่ี ๕
เมษายน 
๒๕๖๔ 
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ลำดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจาง 

  

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง 
๒๒. คาจัดซื้อน้ำดื่ม สำหรับ

ผูเขารวมโครงการฝกสอน
กีฬาเทควันโดฯ  

๖,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางขวัญกมล  ตั้งโสภณ นางขวัญกมล  ตั้งโสภณ - ใบสั่งจางเลขที่ 
๑๙๓/๒๕๖๔       

ลงวันท่ี ๙
เมษายน 
๒๕๖๔  

๒๓. คาจางเหมาจัดทำปาย
ประชาสัมพันธชนิดมวน
เก็บไดฯ 

๑๕,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บ.สิงหบุรีกันสาด แอนด อิงคเจ็ท จก. บ.สิงหบุรีกันสาด แอนด อิงค
เจ็ท จก. 

 ใบสั่งจางเลขที่ 
๒๐๘/๒๕๖๔       
ลงวันท่ี ๒๑
เมษายน 
๒๕๖๔ 

 
๒๔. 

 
 
 

คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ 
สำหรับนำไปใชในการ
พัฒนาและปรับปรุงภูมิ
ทัศนบริเวณภายในสนาม
กีฬาองคการบริหารสวน
จังหวัดสิงหบุรี 

๔,๙๓๕.-  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ซีทูล ฮารดแวร จำกัด บริษัท ซีทูล ฮารดแวร จำกัด  ใบสั่งจางเลขที่ 
๒๐๘/๒๕๖๔       
ลงวันท่ี ๒๗
เมษายน 
๒๕๖๔ 
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ลำดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจาง 

  

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง 
๒๕. ซื้อเครื่องตัดหญาใชสำหรับ

ที่โบราณสถานเตาเผา
แมน้ำนอย 

๑๙,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัทซีทูล บริษัทซีทูล - ใบสั่งซื้อเลขที่ 
๒๐๕/๒๕๖๔       
ลงวันท่ี ๒๖
เมษายน 
๒๕๖๔  

๒๖. ซื้อวัสดุสำนักงาน ๒๒,๒๕๘.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

รานนานาภัณฑ รานนานาภัณฑ  ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
๒๐๒/๒๕๖๔       
ลงวันท่ี ๒๓
เมษายน 
๒๕๖๔ 

 
๒๗. 

 
 
 

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ๓๐,๗๙๐.-  วิธี
เฉพาะเจาะจง 

รานคอมแอนตกอฟป รานคอมแอนตกอฟป  ใบสั่งจางเลขที่ 
๒๐๓/๒๕๖๔       
ลงวันท่ี ๒๓
เมษายน 
๒๕๖๔ 
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ลำดับ 

ที ่
งานจัดซื้อหรือจัดจาง 

วงเงินที่จะ 

ซื้อหรือจาง 

 

 

ราคา

กลาง 
วิธีซื้อ/จาง 

รายชื่อผูเสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ 

ผูที่ไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง 

28. จัดทำปายอิงคเจ็ทฯ 400  - เฉพาะเจาะจง น.ส.สิริกร  คลอยปาน รานบานกีฬา เปนผูมีคุณสมบัติ

ถูกตอง เสนอราคา

เหมาะสม ภายใน

วงเงินงบประมาณ 

31 มี.ค.64 

29. จัดทำเอกสารประกองการ

อบรม 

สัมมนาฯ 

9,975  - เฉพาะเจาะจง น.ส.สิริกร  คลอยปาน รานบานกีฬา เปนผูมีคุณสมบัติ

ถูกตอง เสนอราคา

เหมาะสม ภายใน

วงเงินงบประมาณ 

31 มี.ค.64 

30. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ใชใน

การ 

อบรมสัมมนาฯ 

950  เฉพาะเจาะจง นางชวนี  วิไลศกัดิ์ทิพากรณ รานนานาภัณฑ เปนผูมีคุณสมบัติ

ถูกตอง เสนอราคา

เหมาะสม ภายใน

วงเงินงบประมาณ 

31 มี.ค.64 

31. จางรถยนตปรับอากาศฯ 

จากจังหวัดสิงหบุรีถึงจังหวัด

กาญจนบุรี 

24,000  - เฉพาะเจาะจง  นายพิพัฒน  กันเผือก หจก.พรพิพัฒนทัวร เปนผูมีคุณสมบัติ

ถูกตอง เสนอราคา

เหมาะสม ภายใน

วงเงินงบประมาณ 

197/2564 

ลว.31 มี.ค.64 

32.  จัดซื้อวัสดุการเกษตร 5,670  - เฉพาะเจาะจง น.ส.กิตติมา  สุขสมบัติ น.สงกิตติมา  สุข

สมบัติ 

เปนผูมีคุณสมบัติ

ถูกตอง เสนอราคา

เหมาะสม ภายใน

วงเงินงบประมาณ 

192/2564 

ลว.9 เม.ย.64 
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ลำดับ 

ที ่
งานจัดซื้อหรือจัดจาง 

วงเงินที่จะ 

ซื้อหรือจาง 

 

 

ราคา

กลาง 
วิธีซื้อ/จาง 

รายชื่อผูเสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ 

ผูที่ไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง 

33. จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร 2,240 - เฉพาะเจาะจง น.ส.นุมนวล   ชัยสวุรรณรักษณ รานสะบายดี 

เซอรวิส 

เปนผูมีคุณสมบัติ

ถูกตอง เสนอราคา

เหมาะสม ภายใน

วงเงินงบประมาณ 

206/2564 

ลว.16 เม.ย.64 

34. จัดทำปายอิงคเจ็ทฯ 1,100  - เฉพาะเจาะจง น.ส.สิริกร  คลอยปาน รานบานกีฬา เปนผูมีคุณสมบัติ

ถูกตอง เสนอราคา

เหมาะสม ภายใน

วงเงินงบประมาณ 

29 เม.ย.64 

35. จางเครื่องขยายเสียงพรอม

อุปกรณเพ่ือใชในการ     

ประชุมฯ 

3,000 - เฉพาะเจาะจง นายวิสูตร  ดวงด ี นายวิสูตร  ดวงด ี เปนผูมีคุณสมบัติ

ถูกตอง เสนอราคา

เหมาะสม ภายใน

วงเงินงบประมาณ 

29 เม.ย.64 

 

 

 


