
                                                                                                                 -๑-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างในรอบเดือน   ตุลาคม 2564  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจงัหวัดสิงห์บุรี  
วันที่   31  เดือน   ตุลาคม    พ.ศ.  2564   

 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ                           
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ          หรือ

จ้าง 
1 เช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่เก็บเอกสาร 

พัสดุ ครภุัณฑ์ของส านักงาน          
จัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี ประจ าป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2565            
(1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 
2565 

- - เฉพาะเจาะจง นายวิศิษฐ มงคลพร 
30,000.00 บาท 

นายวิศิษฐ มงคลพร 
30,000.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ซื้อ 

ข้อตกลงเช่าฯ เลขท่ี 1/2565                
ลงวันท่ี 28 ตลุาคม  2564 

2 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารส าหรับใช้ใน
การปฏิบัตริาชการของส านักงาน
จัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี ประจ าป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2565            
(1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 
2565) 

- - เฉพาะเจาะจง หจก. ศรีทิพย์ ออฟฟิศ    
ซิสเตม็ 

24,000.00 บาท 
 

หจก. ศรีทิพย์ ออฟฟิศ    
ซิสเตม็ 

24,000.00 บาท 
 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ซื้อ 

ข้อตกลงเช่าฯ เลขท่ี 2/2565                
ลงวันท่ี 28 ตลุาคม  2564 

3 จ้างเหมาท างานบริการตาม
โครงการจดัหางานเชิงรุกเพื่อการ 
มีงานท าอย่างยั่งยืน กิจกรรม
เสรมิสร้างความมั่นคงและยั่งยืน 
ประจ าปี 2565 (1 ตุลาคม 
2564 – 31 มีนาคม 2565)                      

- - เฉพาะเจาะจง นางสาวอุษา คงล าพันธุ์
90,000.00 บาท 

นางสาวอุษา คงล าพันธุ์
90,000.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ซื้อ 

สัญญาเลขท่ี 3/2565                
ลงวันท่ี 28 ตลุาคม  2564 

4 จ้างเหมาท างานบริการตาม
โครงการจดัหางานเชิงรุกเพื่อการ 
มีงานท าอย่างยั่งยืน กิจกรรม
เสรมิสร้างความมั่นคงและยั่งยืน 
ประจ าปี 2565  (1 ตุลาคม 
2564 – 31 มีนาคม 2565)                      

- - เฉพาะเจาะจง นางสาวชโรธร มลูช่าง
90,000.00 บาท 

นายยุรนันท์ สภุาวิตา
90,000.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่จ้าง 

สัญญาเลขท่ี 4/2565                
ลงวันท่ี 28 ตลุาคม  2564 

 
 



                                                                                                               -2-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างในรอบเดือน   ตุลาคม  2564  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจงัหวัดสิงห์บุรี  
วันที่   31   เดือน  ตุลาคม    พ.ศ.  2564   

 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ          
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ            

หรือจ้าง 
5 จ้างเหมาท างานบริการตามโครงการ

จัดหางานเชิงรุกเพื่อการมีงานท า
อย่างยั่งยืน กิจกรรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบรรจุงาน            
ประจ าปี 2565  (1 ตุลาคม 
2564– 31 มีนาคม 2565)                      

- - เฉพาะเจาะจง นายรุ่งธรรม อินทับทัน 
90,000.00 บาท 

นายรุ่งธรรม อินทับทัน 
90,000.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่จ้าง 

สัญญาเลขท่ี 5/2565                
ลงวันท่ี 28 ตลุาคม  2564 

6 จ้างเหมาท างานบริการตามโครงการ
ส่งเสริมคนพิการท างานในหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปี 2565  (1 
พฤศจิกายน 2565  (1 ตุลาคม 
2564– 31 มีนาคม 2565)                      

- - เฉพาะเจาะจง นายปริทัศน์ สุทธิสุข 
75,000.00 บาท 

นายปริทัศน์ สุทธิสุข 
75,000.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณทีซ่ื้อ 

สัญญาเลขท่ี 6/2565                
ลงวันท่ี 28 ตลุาคม  2564 

 7 จ้างเหมาท างานบริการท าความ
สะอาดส านักงานจัดหางานจังหวัด
สิงห์บุรี ประจ าปี 2565               
(1 ตุลาคม 2564– 31 มีนาคม 
2565) 

- - เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญรัก วุฒิโสภณ 
55,800.00 บาท 

นางสาวขวัญรัก วุฒิโสภณ 
55,800.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่จ้าง 

สัญญาเลขท่ี 7/2565                
ลงวันท่ี 28 ตลุาคม  2564 

8 จ้างเหมาท างานบริการขับรถยนต์
ส่วนกลางของส านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ประจ าปี 2565              
(1 ตุลาคม 2564– 31 มีนาคม 
2565) 

- - เฉพาะเจาะจง นายวิศรัฐ ยิ้มสิงห ์
69,000.00 บาท 

นายวิศรัฐ ยิ้มสิงห ์
69,000.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่จ้าง 

สัญญาเลขท่ี 8/2565                
ลงวันท่ี 28 ตลุาคม  2564 

 


