
                                                                                                                 -๑-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   กุมภาพนัธ์ 2560  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบ์ุรี  
วันที่   25   เดอืน  กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2560   

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ                           
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ          

หรือจ้าง 
1 จัดซื้อน้้าด่ืมส้าหรับบริโภค           

ในส้านักงาน ฯ ประจ้าเดือน              
กุมภาพันธ์ 2560 

- - ตกลงราคา ร้าน น้้าด่ืม แอล บ  ััน 
600.00 บาท 

ร้าน น้้าด่ืม แอล บ  ััน 
600.00 บาท 

เป็นผู้ผลิตน้้าด่ืมโดยตรง/ 
บริการสง่ถึงส้านักงาน 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหััดสิงห์บุร  ท ่ สห 
0028/1156 ลงัันท ่            
28 กันยายน 2559 

2 จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายััน 
ประจ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2560 

- - ตกลงราคา ร้านัุฒิไกร 
380.00 บาท 

ร้านัุฒิไกร 
380.00 บาท 

เป็นร้านจ้าหน่ายโดยตรง
และบริการสง่ถึงส้านักงาน 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหััดสิงห์บุร  ท ่ สห 
0028/1157  ลงัันท ่           
28 กันยายน 2559 

3 จัดซื้อนิตยสารรายเดือน  
ประจ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2560 

- - ตกลงราคา บริษัท ซ เอ็ดยูเคชั่น จ้ากัด 
(มหาชน) สาขาห้างไชย

แสงสิงห์บรุ  
115.00 บาท 

บริษัท ซ เอ็ดยูเคชั่น จ้ากัด 
(มหาชน) สาขาห้างไชย

แสงสิงห์บรุ  
115.00 บาท 

เป็นร้านจ้าหน่ายโดยตรง หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหััดสิงห์บุร  ท ่ สห 
0028/1157 ลงัันท ่           
28 กันยายน 2559 

4 จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น 
ประจ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2560 

- - ตกลงราคา บริษัท หงษช์ัลิต จ้ากัด 
     1,000.00 บาท 

บริษัท หงษช์ัลิต จ้ากัด 
    1,000.00 บาท  

ราคาท้องตลาด/           
เป็นตััแทนจ้าหน่ายน้้ามัน
โดยตรง 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหััดสิงห์บุร  ท ่ สห 
0028/1158 ลงัันท ่            
28 กันยายน 2559 

5 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจ้าเดือน
กุมภาพันธ์ 2560 

- - ตกลงราคา ห้างหุ้นส่ันจ้ากัด          
ศร ทิพย์ ออฟฟิต ซ สเต็ม 

๒,๐๐๐.๐๐ บาท 

ห้างหุ้นส่ันจ้ากัด          
ศร ทิพย์ ออฟฟิต ซ สเต็ม 

๒,๐๐๐.๐๐ บาท 

ให้บริการเช่าเครื่อง          
ถ่ายเอกสารโดยตรง 

ข้อตกลงเช่าเลขท ่ 1/2560 
ลงัันท ่ 17 ตุลาคม 2559 

6 เช่าอาคารเพ่ือใช้เป็นสถานท ่เก็บ
เอกสาร พัสดุ  ครุภัณฑ์ ประจ้าเดือน
กุมภาพันธ์ 2560 

- - ตกลงราคา นายัิศิษฐ  มงคลพร  
5,000.00 บาท 

นายัิศิษฐ  มงคลพร  
5,000.00 บาท 

ราคาเหมาะสมกับสภาพ
อาคาร และการเดินทาง
สะดัก 

ข้อตกลงเช่าเลขท ่ 2/2560  
ลงัันท ่ 17 ตุลาคม 2559 

7 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ               
ท้าคัามสะอาดฯ                    
ประจ้าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕60 

- - ตกลงราคา นางสาัขััญรัก ัุฒิโสภณ 
 9,00๐.๐๐ บาท 

นางสาัขััญรัก ัุฒิโสภณ 
  9,00๐.๐๐ บาท 

เป็นผู้ม คัามรับผิดชอบ 
ต่องานในหน้าท ่ด  

สัญญาจ้างเลขท ่ 3/2560  
ลงัันท ่ 17 ตุลาคม 2559 

 



                                                                                                               -2-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   กุมภาพนัธ์ 2560  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบ์ุรี  
วันที่   25   เดอืน  กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2560   

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ          
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ            

หรือจ้าง 
8 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ                

ขับรถยนต์ฯประจ้าเดือนกุมภาพันธ์ 
2560 

- - ตกลงราคา นายยุทธนา บุญม  
 9,00๐.๐๐ บาท 

นายยุทธนา บุญม  
9,00๐.๐๐ บาท 

เป็นผู้ม คัามรับผิดชอบ
ต่องานในหน้าท ่ด /ดูแล
สภาพรถยนต์ด  

สัญญาจ้างเลขท ่  4/2560 
ลงัันท ่ 17 ตุลาคม 2559 

9 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ                
ตามกิจกรรมยกระดับคุณภาพการ
บริการจัดหางานสู่คัามเป็นเลิศ 
ประจ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2560 

- - ตกลงราคา นายรุ่งธรรม อินทับทัน
15,000.00 บาท 

นายรุ่งธรรม อินทับทัน
15,000.00 บาท 

เป็นผู้ม คัามรับผิดชอบ
ต่องานในหน้าท ่ด  

สัญญาจ้างเลขท ่ 5/2560  
ลงัันท ่ 17 ตุลาคม 2559  

10 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ              
ตามกิจกรรมม งานท้าน้าชุมชน
เข้มแข็ง ประจ้าเดือนกุมภาพันธ์ 
2560   

- - ตกลงราคา นายยุรนันท์ สุภาัิตา 
15,000.00 บาท 

นายยุรนันท์ สุภาัิตา 
15,000.00 บาท 

เป็นผู้ม คัามรับผิดชอบ
ต่องานในหน้าท ่ด  

สัญญาจ้างเลขท ่ 6/2560  
ลงัันท ่ 17 ตุลาคม 2559 

11 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ              
ตามกิจกรรมม งานท้าน้าชุมชน
เข้มแข็ง ประจ้าเดือนกุมภาพันธ์ 
2560   

- - ตกลงราคา นางสาัอุษา คงล้าพันธ์ุ 
15,000.00 บาท 

นางสาัอุษา คงล้าพันธ์ุ 
15,000.00 บาท 

เป็นผู้ม คัามรับผิดชอบ
ต่องานในหน้าท ่ด  

สัญญาจ้างเลขท ่ 7/2560  
ลงัันท ่ 17 ตุลาคม 2559 

12 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ            
ตามกิจกรรมส่งเสริมคนพิการท้างาน
ในหน่ัยงานภาครัฐ ประจ้าเดือน
กุมภาพันธ์ 2560 

- - ตกลงราคา นายปริทัศน์ สุทธิสุข 
 15,000.00 บาท 

นายปริทัศน์ สุทธิสุข 
15,000.00 บาท 

เป็นผู้ม คัามรับผิดชอบ
ต่องานในหน้าท ่ด  

สัญญาจ้างเลขท ่  8/2560 
ลงัันท ่ 17 ตุลาคม 2559 

13 จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงเพ่ือใช้              
ในการปฏิบัติงานราชการตาม           
โครงการตรัจสอบการท้างานของ
คนต่างด้าัและสถานประกอบการ 
ประจ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2560 

- - ตกลงราคา บริษัท หงษช์ัลิต จ้ากัด 
     1,000.00 บาท 

บริษัท หงษช์ัลิต จ้ากัด 
     1,000.00 บาท 

ราคาท้องตลาด/          
เป็นตััแทนจ้าหน่าย
น้้ามันโดยตรง 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหััดสิงห์บุร  ท ่ สห 
0028/128 ลงัันท ่                 
1 กุมภาพันธ์ 2560 

 
 



                                                                                                               -3-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   กุมภาพนัธ์ 2560  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบ์ุรี  
วันที่   25   เดอืน  กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2560   

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ          
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ            

หรือจ้าง 
14 จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงเพ่ือใช้              

ในการปฏิบัติงานราชการเก ่ยักับ
การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าั
สัญชาติเม ยนมาร์ ลาั และกัมพูชา 
ประจ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2560 

- - ตกลงราคา บริษัท หงษช์ัลิต จ้ากัด 
     3,000.00 บาท 

บริษัท หงษช์ัลิต จ้ากัด 
     3,000.00 บาท 

ราคาท้องตลาด/          
เป็นตััแทนจ้าหน่าย
น้้ามันโดยตรง 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหััดสิงห์บุร  ท ่ สห 
0028/129 ลงัันท ่               
1 กุมภาพันธ์ 2560 

15 จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงเพ่ือใช้              
ในการปฏิบัติงานราชการตาม           
โครงการตรัจสอบ ปราบปราม 
จับกุม และด้าเนินคด  ประจ้าเดือน
กุมภาพันธ์ 2560 

- - ตกลงราคา บริษัท หงษช์ัลิต จ้ากัด 
     1,000.00 บาท 

บริษัท หงษช์ัลิต จ้ากัด 
     1,000.00 บาท 

ราคาท้องตลาด/          
เป็นตััแทนจ้าหน่าย
น้้ามันโดยตรง 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหััดสิงห์บุร  ท ่ สห 
0028/130 ลงัันท ่               
1 กุมภาพันธ์ 2560 

16 จัดจ้างเหมาท้าพังมาลาดอกไม้สด
เพ่ือสักการะดังัิญญาณ  ัรชน
ชาับ้านบางระจัน ในการจัดงาน 
“สดุด  ัรชนค่ายบางระจัน”            
ปี 2560 

- - ตกลงราคา ร้านโจ๋ ดอกไม้สด                 
โดยนางสายธาร โตแย้ม 

700.00 บาท 

ร้านโจ๋ ดอกไม้สด              
โดยนางสายธาร โตแย้ม 

700.00 บาท 

รับเป็นร้านท ่รับจัดท้า
พังมาลาดอกไม้สด 
และม รูปแบบท ่สัยงาม 

ใบสั่งจ้างเลขท ่ 39/2560  
ลงัันท ่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 

17 จัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบ
กระบอกน้้าและกระเป๋าผ้า 

- - ตกลงราคา ร้านงานด ด  พร เม ่ยม             
โดยนางสาั กรกันยา นิรปัณนา 

27,000.00 บาท 

ร้านงานด ด  พร เม ่ยม             
โดยนางสาั กรกันยา นิรปัณนา 

27,000.00 บาท 

รับเป็นร้านท ่รับจัดท้าสื่อ
ประชาสัมพันธ์โดยตรง 
และม รูปแบบท ่น่าสนใจ 

ใบสั่งจ้างเลขท ่ 40/2560  
ลงัันท ่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 

18 จัดท้าป้ายเพ่ือใช้ในการปรับปรุง
พ้ืนท ่ศูนย์บริการจัดหางาน                  
เพ่ือคนไทย (Smart Job Center)                
ณ ส้านักงานจัดหางานจังหััด
สิงห์บุร  

- - ตกลงราคา ร้านสิงห์บุร กันสาด แอนด์ 
อิงค์เจ็ท 

18,000.00 บาท 

ร้านสิงห์บุร กันสาด แอนด์ 
อิงค์เจ็ท 

18,000.00 บาท 

รับท้าป้าย โดยตรง ใบสั่งจ้างเลขท ่ 41/2560  
ลงั ันท ่ 15 กุมภาพันธ์  2560  

 
 
 



                                                                                                               -4-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   กุมภาพนัธ์ 2560  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบ์ุร ี  
วันที่   25   เดอืน  กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2560   

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ          
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ           

หรือจ้าง 
19 จัดจ้างท้าป้ายประชาสัมพันธ์                 

ในการจัดประชุมนายจ้าง/ เจ้าของ             
สถานประกอบการท ่จ้างแรงงาน         
ต่างด้าั 

- - ตกลงราคา ร้านสิงห์บุร กันสาด แอนด์ 
อิงค์เจ็ท 

800.00 บาท 

รา้นสิงห์บุร กันสาด แอนด์ 
อิงค์เจ็ท 

800.00 บาท 

รับท้าป้าย
ประชาสัมพันธ์ โดยตรง 

ใบสั่งจ้างเลขท ่ 42/2560  
ลงั ันท ่ 16 กุมภาพันธ์  2560 

20 จัดซื้อััสดุส้านักงานเพ่ือด้าเนิน
โครงการจัดประชุมนายจ้าง/         
เจ้าของสถานประกอบการท ่จ้าง
แรงงานต่างด้าั 

- - ตกลงราคา บริษัท คลงััิทยาศึกษา 
จ้ากัด 

4,050.00 บาท 

บริษัท คลงััิทยาศึกษา 
จ้ากัด 

4,050.00 บาท 

เป็นร้านจ้าหน่ายััสดุ
ดังกล่าัโดยตรง 

ใบสั่งซื้อเลขท ่ 43/2560   
ลงั ันท ่ 16 กุมภาพันธ์  2560 

21 จ้างเหมาใช้สถานท ่จัดและตกแต่ง
สถานท ่รัมทั้งััสดุอุปกรณ์ในการ 
จัดประชุมนายจ้าง/ เจ้าของ             
สถานประกอบการท ่จ้างแรงงาน         
ต่างด้าั 

- - ตกลงราคา ห้างหุ้นส่ันจ้ากัดไพบูลย์
ภัตตาคาร 

2,000.00 บาท 

ห้างหุ้นส่ันจ้ากัดไพบูลย์
ภัตตาคาร 

2,000.00 บาท 

ใหบ้ริการใช้สถานท่ี

พร้อมอุปกรณ์ในการ

จัดงานแก่หน่วยงาน

ภายนอก ตลอดจน

สถานท่ีเหมาะสม           

ใบสั่งจ้างเลขท ่ 44/2560  
ลงั ันท ่ 16 กุมภาพันธ์  2560 

22 จัดจ้างเหมาบริการเดินสายไฟฟ้า 
เดินสาย Lan และลงโปรแกรม/
ติดต้ังคอมพิัเตอร์ตามนโยบาย           
การสร้าง Brand โครงการขยาย
ศูนย์บริการจัดหางานเพ่ือคนไทย 

- - ตกลงราคา ร้านบุญคงมั่งคัง่การค้า 
โดยนายัิชาญ บุญคง 
37,800.00 บาท 

ร้านบุญคงมั่งคัง่การค้า 
โดยนายัิชาญ บุญคง 
37,800.00 บาท 

เป็นร้านท ่รับจ้างเหมา
บริการดังกล่าัโดยตรง 
และผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ 
 

ใบสั่งจ้างเลขท ่ 45/2560  
ลงั ันท ่ 16 กุมภาพันธ์  2560 

 


