
                                                                                                                 -๑-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม  2563  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบ์ุรี  
วันที่   31   เดอืน  สิงหาคม    พ.ศ.  2563   

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ                           
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ          

หรือจ้าง 
1 จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการ
ตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม 
ด้าเนินคดี แรงงานต่างด้าวที่ลักลอบ
ท้างาน 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท หงสช์วลิต จ้ากัด 
13,360.00 บาท 

บริษัท หงสช์วลิต จ้ากัด 
13,360.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ซื้อ 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ท่ี สห 
0028/851 ลงวันที่            
3 สิงหาคม 2562 

2 จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จ้านวน 2 เครื่อง 

- - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พีเอสบี 
ดอทคอม 

5,932.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พีเอสบี 
ดอทคอม 

5,932.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีซื้อ 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 87/2563     
ลงวันที่ 4 สิงหาคม  2563 

3 จ้างเหมาบริการตรวจเชค็และซ่อม
บ้ารุงรถยนต์ส่วนกลางของส้านักงาน
จัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี             
ย่ีห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน          
สต ๖๙๖๗ กรุงเทพมหานคร 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท สิงหบ์ุรี อีซูซุ  
เซลล์ จ้ากัด 

29,135.03 บาท 

บริษัท สิงหบ์ุรี อีซูซุ  
เซลล์ จ้ากัด 

29,135.03 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีจ้าง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 88/2563     
ลงวันที่ 4 สิงหาคม  2563 

4 จ้างเหมาบริการจัดและตกแต่ง
สถานที่ในการจัดงานพร้อมอุปกรณ์
รวมค่าขนย้ายเพ่ือใช้ในการ
ด้าเนินการโครงการนัดพบ              
แรงงานย่อย 

- - เฉพาะเจาะจง นางกมลลักษณ์ หัสกุล  
3,300.00 บาท 

นางกมลลักษณ์ หัสกุล  
3,300.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีซื้อ 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 89/2563     
ลงวันที่ 11 สิงหาคม  2563 

5 จัดท้าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การ
ด้าเนินการโครงการฯ ขนาด 1.20 x 
2.40 เมตร  จ้านวน 3 ผืน เพ่ือใช้
ในการประชาสัมพันธ์การจัด
โครงการนัดพบแรงงานย่อย 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท สิงหบ์ุรีกันสาด 
แอนด์ อิงค์เจ็ท จ้ากัด 

2,100.00 บาท 

บริษัท สิงหบ์ุรีกันสาด 
แอนด์ อิงค์เจ็ท จ้ากัด 

2,100.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีซื้อ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 90/2563     
ลงวันที่ 11 สิงหาคม  2563 

 
 
 



                                                                                                               -2-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม  2563  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบ์ุร ี  
วันที่   31   เดอืน  สิงหาคม    พ.ศ.  2563   

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ          
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ            

หรือจ้าง 
6 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพิมพ์

คอมพิวเตอร์ จ้านวน 1 เครื่อง 
- - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พีเอสบี 

ดอทคอม 
535.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พีเอสบี 
ดอทคอม 

535.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีซื้อ 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 91/2563     
ลงวันที่ 14 สิงหาคม  2563 

7 เช่าห้องประชุม สถานที่ในการจัด
โครงการเตรียมความพร้อมแก่ก้าลัง
แรงงาน แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน กิจกรรมสร้าง
เครือข่ายการแนะแนวอาชีพ 

- - เฉพาะเจาะจง โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส 
3,000.00 บาท 

โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส 
3,000.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีซื้อ 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ท่ี สห 
0028/933 ลงวันที่            
14 สิงหาคม 2562 

8 จ้างเหมาจัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์ 
โครงการเตรียมความพร้อมแก่ก้าลัง
แรงงาน แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน กิจกรรมสร้าง
เครือข่ายการแนะแนวอาชีพ       
ขนาดกว้าง 1.20 เมตร            
ยาว 2.40 เมตร จ้านวน 1 ป้าย  

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท สิงหบ์ุรีกันสาด 
แอนด์ อิงค์เจ็ท จ้ากัด 

700.00 บาท 

บริษัท สิงหบ์ุรีกันสาด 
แอนด์ อิงค์เจ็ท จ้ากัด 

700.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีจ้าง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 92/2563    
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 

9 จัดซื้อวัสดุส้านักงานเพ่ือใช้ในการ
ด้าเนินงานตามโครงการเตรียมความ
พร้อมแก่ก้าลังแรงงาน แนะแนว
อาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนว
อาชีพ จ้านวน 5 รายการ 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท คลงัวิทยาศึกษา 
จ้ากัด  

648.00 บาท 

บริษัท คลงัวิทยาศึกษา 
จ้ากัด  

648.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีซื้อ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 93/2563     
ลงวันที่ 14 สิงหาคม  2563 

 
 
 
 
 



                                                                                                               -3-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม  2563  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบ์ุรี  
วันที่   31   เดอืน  สิงหาคม    พ.ศ.  2563   

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ          
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ            

หรือจ้าง 
10 จ้างเหมาบริการตรวจเชค็และซ่อม

บ้ารุงรถยนต์ส่วนกลางของส้านักงาน
จัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี ย่ีห้อ 
CHEVROLET หมายเลขทะเบียน  
กข ๗๘๙๘ สิงห์บุรี 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์เทรดเซลส์ 
จ้ากัด 

9,085.37 บาท 

บริษัท อินเตอร์เทรดเซลส์ 
จ้ากัด 

9,085.37 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีซื้อ 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 94/2563     
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563 

11 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถยนต์
ส่วนกลางของส้านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ย่ีห้อ CHEVROLET 
หมายเลขทะเบียน กข ๗๘๙๘ 
สิงห์บุร ี

- - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด วิคตอรี่ 
คาร์เซอร์วิส 

12,000.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด วิคตอรี่ 
คาร์เซอร์วิส 

12,000.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีซื้อ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 95/2563     
ลงวันที่ 24 สิงหาคม  2563 

 


