
                
แบบ สขร ๑ 

 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ 

 

 

ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 

ราคากลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

    

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
๑๕. 

 
ค่าจ้างเหมาดูแลตรวจสอบ
และด าเนินการซ่อมแซม
ป้ายประชาสัมพันธ์ระบบ
ดิจิตอลฯ 

๑๔๙,๘๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บจก. แซปบีไอทีโซลูชั่นส์ บจก. แซปบีไอทีโซลูชั่นส์ - ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
๒๑ /๒๕๖๔        
ลงวันที่ ๓๐

ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

๑๖. 
 

ค่าซ่อมแซมระบบประบา
สนามกีฬาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสิงห์บุร ี

๔,๙๕๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายไวพจน์  เสือบัว นายไวพจน์  เสือบัว - ใบส าคัญ 
ลงวันที่ ๓๐

ตุลาคม 
๒๕๖๔ 

๑๗. 
 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ส าหรับ
น าไปซ่อมแซมบ่อพักน้ า
สระว่ายน้ าองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสิงห์บุร ี

๓๙๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านเลิศพิทยา ร้านเลิศพิทยา - เลขที่  ๑๐                  
ลงวันที่  ๒๕ 
กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๔ 
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ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 

ราคากลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

    

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
๑๘. 

 
ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
ส าหรับน าไปใช้ที่สระว่าย
น้ าองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสิงห์บุรี 

๑,๐๒๙.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัทสยามโกลบอลเฮาส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทสยามโกลบอลเฮาส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

- เลขที่  
๖๔๐๒๒๔-

๐๐๐๑                  
ลงวันที่  ๒๔
กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๔ 
๑๙. 

 
ค่าจัดซื้อถ่านอัลคาไลน์ 
ยี่ห้อพานาโซนิค ขนาด 
AA,AAA และขนาด C  

๒,๒๘๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านเพาเวอร์  
โดย 

น.สไมล์ แปนบ้าน 

ร้านเพาเวอร์  
โดย 

น.สไมล์ แปนบ้าน 

- ใบสั่งซื้อเลขที่ 
๑๒๙/๒๕๖๔                 
ลงวันที่  ๒๓ 
กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๔ 

๒๐. 
 

ค่าจ้างเหมาตรวจเช็ค  
และซ่อมเครื่องปรับอากาศ
ภายในห้องส านักงานของ
ห้องนายกฯ และกองคลัง  

๔,๘๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายเอกชัย  จรเกตุ นายเอกชัย  จรเกตุ - ใบสั่งซื้อเลขที่ 
๑๖๕/๒๕๖๔                 
ลงวันที่  ๓ 

มีนาคม ๒๕๖๔ 
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ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

    

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
๒๑. 

 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงตั้งแต่
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔-๒๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ 

๗๙,๙๘๙.๓๑ - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หสน.ทวีพรบริการ อ.พรหมบุรี หสน.ทวีพรบริการ อ.พรหมบุรี -                  
ลงวันที่  ๕
กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๔ 

๒๒. 
 

ค่าจ้างเหมาซ่อมแซม  
และปรับปรุงห้องนิติการ
และการพาณิชย์ (เดิม)  

๗๔,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายขวัญชัย  พ่ึงนา นายขวัญชัย  พ่ึงนา - ใบสั่งซื้อเลขที่ 
๑๕๗/๒๕๖๔                 
ลงวันที่  ๑๕ 
กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๔ 
๒๓. 

 
ค่าจ้างเหมาตรวจเช็คและ
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ
ภายในห้องส านักงานของ
ห้องนายกฯ  

๔,๔๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายเอกชัย  จรเกตุ นายเอกชัย  จรเกตุ - ใบสั่งซื้อเลขที่ 
๑๖๘/๒๕๖๔                 
ลงวันที่  ๘

มีนาคม ๒๕๖๔ 
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ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคากลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

    

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
๒๔. 

 
ค่าจ้างเหมาตรวจเช็คและ
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ
อากาศภายในห้อง
ส านักงานของห้อง                
ส านักปลัดฯ   

๑,๙๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายเอกชัย  จรเกตุ นายเอกชัย  จรเกตุ - ใบสั่งซื้อเลขที่ 
๑๖๙/๒๕๖๔                 
ลงวันที่  ๘

มีนาคม ๒๕๖๔ 

๒๕. 
 

ค่าจ้างเหมาจัดท าคูปองฯ   ๑,๒๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัทบุญยไพศาลการพิมพ์ 
จ ากัด 

บริษัทบุญยไพศาลการพิมพ์ 
จ ากัด 

- ใบสั่งซื้อเลขที่ 
๑๖๗/๒๕๖๔                 
ลงวันที่  ๕

มีนาคม ๒๕๖๔ 

๒๖. 
 

ค่าจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ฯ               
ส าหรับน าไปใช้ที่สนาม
กีฬาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสิงห์บุรี   

๕๒๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท สิงห์บุรีกันสาด แอนด์ 
อิงค์เจ็ท จ ากัด 

บริษัท สิงห์บุรีกันสาด แอนด์ 
อิงค์เจ็ท จ ากัด 

- - 
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ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคากลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

    

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
๒๗. 

 
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ปรับปรุง
ซ่อมแซมโรงพักขยะมูล
ฝอย ส าหรับใช้ที่สนาม
กีฬาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสิงห์บุรี   

๖,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บจก. ศิริวุฒิ เอ็นจิเนียริ่ง  
แอนด์ ซัพพลาย 

บจก. ศิริวุฒิ เอ็นจิเนียริ่ง   
แอนด์ ซัพพลาย 

- ใบสั่งซื้อเลขที่ 
๑๔๓/๒๕๖๔                 
ลงวันที่  ๙

มีนาคม ๒๕๖๔ 

๒๘. 
 

ค่าด าเนินการต่ออายุ
โดเมนเนมและเช่าพ้ืนที่
เว็บไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี   

๗,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้าน ที เอส คอมพิวเตอร์              
โดย 

น.ส.สุนิสา  เคนไชยวงศ์ 

ร้าน ที เอส คอมพิวเตอร์              
โดย 

น.ส.สุนิสา  เคนไชยวงศ์ 

- ใบสั่งซื้อเลขที่ 
๑๖๖/๒๕๖๔                 
ลงวันที่  ๓

มีนาคม ๒๕๖๔ 

๒๙. 
 

ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์
กิจกรรมในหนังสือพิมพ์              
พิทักษ์ชน ฉบับวันที่                        
๑๖   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

๔,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

    นายสมควร ชัยบุรินทร ์   นายสมควร ชัยบุรินทร์ - ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
๒๘/๒๕๖๔        
ลงวันที่ ๑๔

ตุลาคม 
๒๕๖๓ 
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ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
๓๐. 

 
ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์
กิจกรรมในหนังสือพิมพ์              
มวลชนสิงห์ ฉบับวันที่                       
๑๖  มีนาคม  ๒๕๖๔ 

๔,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางสาวสุภาวดี  ภักดิ์พิบูลย์ นางสาวสุภาวดี  ภักดิ์พิบูลย์ - ใบสั่งจ้างเลขท่ี
๒๗/๒๕๖๔       
ลงวันที่ ๑๔ 

ตุลาคม 
      ๒๕๖๓ 

 

๓๑. 
 

ค่าอาหาร อาหารว่าง  
และเครื่องดื่ม 

๒,๕๓๘.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก.ไชยแสงพาร์ทเม้นสโตร์ 
     นางปราณี วงษ์อินทร์ 

ร้านศุภวัฒน์  สรรพจารุนันท์ 
      นางล าพึง แสงสี 

หจก.ไชยแสงพาร์ทเม้นสโตร์ 
 นางปราณี วงษ์อินทร์ 
 ร้านศุภวัฒน์  สรรพจารุนันท์    
 นางล าพึง แสงสี 

- เลขที่ 
๑๐๐๖๐๑๐๓๗
๓๙๔ ลงวันที่ 
๑๖ มีนาคม 
๒๕๖๔,เลขที่ 
๑๑ ลงวันที่๑๗ 
มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

๓๒. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ฯ 

๑๕,๐๐๐ - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านสบายดี คอมพิวเตอร์ 
 โดย  

นายชานุ ชัยสุวรรณรักษ์ 

ร้านสบายดี คอมพิวเตอร์ 
 โดย  

นายชานุ ชัยสุวรรณรักษ์ 

- ใบสั่งจ้างเลขท่ี
๑๔๙/๒๕๖๔       
ลงวันที่ ๑๕ 

มีนาคม 
      ๒๕๖๔ 
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ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
๓๓. 

 
ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงานฯ 

๕๑,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านสบายดี คอมพิวเตอร์ 
 โดย  

นายชานุ ชัยสุวรรณรักษ์ 

ร้านสบายดี คอมพิวเตอร์ 
 โดย  

นายชานุ ชัยสุวรรณรักษ์ 

- ใบสั่งจ้างเลขท่ี
๑๔๖/๒๕๖๔       
ลงวันที่ ๑๕ 

มีนาคม 
      ๒๕๖๔ 

 

๓๔. 
 

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผลฯ 

๒๙,๘๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านสบายดี คอมพิวเตอร์ 
 โดย  

นายชานุ ชัยสุวรรณรักษ์ 

ร้านสบายดี คอมพิวเตอร์ 
 โดย  

นายชานุ ชัยสุวรรณรักษ์ 

- ใบสั่งจ้างเลขท่ี
๑๔๗/๒๕๖๔       
ลงวันที่ ๑๕ 

มีนาคม 
      ๒๕๖๔ 
 

๓๕. 
 

ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม 

๑,๐๕๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางสาวพิชญสินี ข าจันทร์ นางสาวพิชญสินี ข าจันทร์ - เลขที่ ๑๐                 
ลงวันที่ ๑๙ 
มีนาคม ๒๕๖๔ 
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ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
๓๖. 

 
ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง             
ส าหรับปรุงปรุงซ่อมแซม
โรงพักขยะสนามกีฬาฯ 

๗,๙๘๖.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท  ซีทูล ฮาร์ดแวร์ จ ากัด บริษัท  ซีทูล ฮาร์ดแวร์ จ ากัด - ใบสั่งจ้างเลขท่ี
๑๕๔/๒๕๖๔       
ลงวันที่ ๑๕ 

มีนาคม 
      ๒๕๖๔ 

 

๓๗. 
 

ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ 
ส าหรับงานเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที่ ๑ 

๓๔,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านสบายดี คอมพิวเตอร์ 
 โดย  

นายชานุ ชัยสุวรรณรักษ์ 

ร้านสบายดี คอมพิวเตอร์ 
 โดย  

นายชานุ ชัยสุวรรณรักษ์ 

- ใบสั่งจ้างเลขท่ี
๑๔๘/๒๕๖๔       
ลงวันที่ ๑๕ 

มีนาคม 
      ๒๕๖๔ 
 

๓๘. 
 

ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฯ 
จ านวน  ๔  เครื่อง 

๙,๔๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านสบายดี คอมพิวเตอร์ 
 โดย  

นายชานุ ชัยสุวรรณรักษ์ 

ร้านสบายดี คอมพิวเตอร์ 
 โดย  

นายชานุ ชัยสุวรรณรักษ์ 

- ใบสั่งจ้างเลขท่ี
๑๕๐/๒๕๖๔       
ลงวันที่ ๑๕ 

มีนาคม 
      ๒๕๖๔ 
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งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
๓๙. 

 
ค่าจ้างเหมาตรวจเช็คและ
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ
ภายในห้องส านักงานของ
ห้องประธานสภาฯ 

๓,๙๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายเอกชัย  จรเกตุ นายเอกชัย จรเกตุ - ใบสั่งจ้างเลขท่ี
๑๘๑/๒๕๖๔       
ลงวันที่ ๑๙ 

มีนาคม 
      ๒๕๖๔ 

 

๔๐. 
 

ค่าจ้างเหมาตรวจเช็ค              
และซ่อมเครื่องปรับอากาศ
ภายในสวนน้ าเฉลิม               
พระเกียรติฯ 

๓,๘๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายเอกชัย  จรเกตุ นายเอกชัย จรเกตุ - ใบสั่งจ้างเลขท่ี
๑๘๐ /๒๕๖๔       
ลงวันที่ ๑๙ 

มีนาคม 
      ๒๕๖๔ 
 

๔๑. 
 

ค่าจ้างเหมาซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศสนาม
กีฬาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสิงห์บุรี 

๙,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายเอกชัย  จรเกตุ นายเอกชัย จรเกตุ - ใบสั่งจ้างเลขท่ี
๑๘๒ /๒๕๖๔       
ลงวันที่ ๑๙ 

มีนาคม 
      ๒๕๖๔ 
 

  


