
                                                                                                                 -๑-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   พฤศจิกายน 2561  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบ์ุรี  
วันที่   25   เดอืน  พฤศจิกายน   พ.ศ.  2561   

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ                           
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ          

หรือจ้าง 
1 จัดซื้อน้้าด่ืมส้าหรับบริโภค           

ในส้านักงาน ฯ ประจ้าเดือน              
พฤศจิกายน 2561 

- - เฉพาะเจาะจง ร้าน น้้าด่ืม แอล บ  ััน 
800.00 บาท 

ร้าน น้้าด่ืม แอล บ  ััน 
800.00 บาท 

เป็นผู้ผลิตน้้าด่ืมโดยตรง/ 
บริการสง่ถึงส้านักงาน 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหััดสิงห์บุร  ท ่ สห 
0028/1355 ลงัันท ่            
28 กันยายน 2560 

2 จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายััน 
ประจ้าเดือนพฤศจิกายน 2568 

- - เฉพาะเจาะจง ร้านัุฒิไกร 
440.00 บาท 

ร้านัุฒิไกร 
440.00 บาท 

เป็นร้านจ้าหน่ายโดยตรง
และบริการสง่ถึงส้านักงาน 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหััดสิงห์บุร  ท ่ สห 
0028/1356 ลงัันท ่            
28 กันยายน 2560 

3 จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
ประจ้าเดือนพฤศจิกายน 2568 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท หงสช์ัลิต จ้ากัด 
1,000.00 บาท 

บริษัท หงสช์ัลิต จ้ากัด 
6,000.00 บาท 

ราคาท้องตลาด/           
เป็นตััแทนจ้าหน่ายน้้ามัน
โดยตรง 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหััดสิงห์บุร  ท ่ สห 
0028/1357 ลงัันท ่            
28 กันยายน 2560 

4 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ               
ท้าคัามสะอาดฯ                    
ประจ้าเดือนพฤศจิกายน ๒๕61 

- - เฉพาะเจาะจง นางสาัขััญรัก ัุฒิโสภณ 
 9,300.๐๐ บาท 

นางสาัขััญรัก ัุฒิโสภณ 
  9,300.๐๐ บาท 

เป็นผู้ม คัามรับผิดชอบ 
ต่องานในหน้าท ่ด  

สัญญาจ้างเลขท ่ 1/2562  
ลงัันท ่ 29 พฤศจิกายน 
2561 

5 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ                
ขับรถยนต์ฯประจ้าเดือนพฤศจิกายน 
2561 

- - เฉพาะเจาะจง นายัิศรัฐ ย้ิมสิงห์ 
 11,500.00 บาท 

นายัิศรัฐ ย้ิมสิงห์ 
 11,500.00 บาท 

เป็นผู้ม คัามรับผิดชอบต่อ
งานในหน้าท ่ด /ดูแลสภาพ
รถยนต์ด  

สัญญาจ้างเลขท ่  2/2562  
ลงัันท ่ 29 พฤศจิกายน 
2561 

6 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ              
ตามโครงการเสริมสร้างคัามมั่นคง
และย่ังยืน ประจ้าเดือนพฤศจิกายน 
2561   

- - เฉพาะเจาะจง นายยุรนันท์ สุภาัิตา 
15,000.00 บาท 

นายยุรนันท์ สุภาัิตา 
15,000.00 บาท 

เป็นผู้ม คัามรับผิดชอบต่อ
งานในหน้าท ่ด  

สัญญาจ้างเลขท ่ 5/2561  
ลงัันท ่ 19 พฤศจิกายน 
2561 

7 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ              
ตามโครงการเสริมสร้างคัามมั่นคง
และย่ังยืน ประจ้าเดือนพฤศจิกายน 
2561   

- - เฉพาะเจาะจง นางสาัอุษา คงล้าพันธ์ุ 
15,000.00 บาท 

นางสาัอุษา คงล้าพันธ์ุ 
15,000.00 บาท 

เป็นผู้ม คัามรับผิดชอบต่อ
งานในหน้าท ่ด  

สัญญาจ้างเลขท ่ 4/2562  
ลงัันท ่ 29 พฤศจิกายน 
2561 
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(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบ์ุรี  
วันที่   25   เดอืน  พฤศจิกายน   พ.ศ.  2561   

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ          
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ            

หรือจ้าง 
8 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ                

ตามโครงการพัฒนาระบบบริการ
จัดหางานในประเทศ ประจ้าเดือน
พฤศจิกายน 2561 

- - เฉพาะเจาะจง นายรุ่งธรรม อินทับทัน
15,000.00 บาท 

นายรุ่งธรรม อินทับทัน
15,000.00 บาท 

เป็นผู้ม คัามรับผิดชอบ
ต่องานในหน้าท ่ด  

สัญญาจ้างเลขท ่ 5/2562  
ลงัันท ่ 29 พฤศจิกายน 
2561 

9 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ            
ตามโครงการส่งเสริมคนพิการท้างาน
ในหน่ัยงานภาครัฐ ประจ้าเดือน
พฤศจิกายน 2561 

- - เฉพาะเจาะจง นายปริทัศน์ สุทธิสุข 
 15,000.00 บาท 

นายปริทัศน์ สุทธิสุข 
15,000.00 บาท 

เป็นผู้ม คัามรับผิดชอบ
ต่องานในหน้าท ่ด  

สัญญาจ้างเลขท ่  6/2562  
ลงัันท ่ 29 พฤศจิกายน 
2561 

10 เช่าอาคารเพ่ือใช้เป็นสถานท ่เก็บ
เอกสาร พัสดุ ครุภัณฑ์ ประจ้าเดือน
พฤศจิกายน 2561 

- - เฉพาะเจาะจง นายัิศิษฐ  มงคลพร  
5,000.00 บาท 

นายัิศิษฐ  มงคลพร  
5,000.00 บาท 

ราคาเหมาะสมกับสภาพ
อาคาร และการเดินทาง
สะดัก 

ข้อตกลงเช่าเลขท ่ 7/2562  
ลงัันท ่ 29 พฤศจิกายน 
2561 

11 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจ้าเดือน
พฤศจิกายน 2561 

- - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่ันจ้ากัด          
ศร ทิพย์ ออฟฟิต ซ สเต็ม 

๒,๐๐๐.๐๐ บาท 

ห้างหุ้นส่ันจ้ากัด          
ศร ทิพย์ ออฟฟิต ซ สเต็ม 

๒,๐๐๐.๐๐ บาท 

ให้บริการเช่าเครื่อง          
ถ่ายเอกสารโดยตรง 

ข้อตกลงเช่าเลขท ่ 8/2562  
ลงัันท ่ 29 พฤศจิกายน 
2561 

12 จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพ่ือใช้ในโครงการบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าัประจ้าเดือน
พฤศจิกายน 2561 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท หงสช์ัลิต จ้ากัด 
3,000.00 บาท 

บริษัท หงสช์ัลิต จ้ากัด 
3,000.00 บาท 

ราคาท้องตลาด/           
เป็นตััแทนจ้าหน่าย
น้้ามันโดยตรง 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหััดสิงห์บุร  ท ่ สห 
0028/1557 ลงัันท ่            
8 พฤศจิกายน 2561 

 13 จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพ่ือใช้ในโครงการตรัจสอบ             
การท้างานของคนต่างด้าัและ 
สถานประกอบการประจ้าเดือน
พฤศจิกายน 2561 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท หงสช์ัลิต จ้ากัด 
2,000.00 บาท 

บริษัท หงสช์ัลิต จ้ากัด 
2,000.00 บาท 

ราคาท้องตลาด/           
เป็นตััแทนจ้าหน่าย
น้้ามันโดยตรง 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหััดสิงห์บุร  ท ่ สห 
0028/1558 ลงัันท ่            
8 พฤศจิกายน 2561 
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(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบ์ุรี  
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ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ          
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ            

หรือจ้าง 
14 จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

เพ่ือใช้ด้าเนินการกิจกรรมส้ารัจ
ข้อมูลคัามต้องการของผู้สูงอายุใน
การประกอบอาช พและท้างาน
ประจ้าเดือนพฤศจิกายน 2561 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท หงสช์ัลิต จ้ากัด 
1,000.00 บาท 

บริษัท หงสช์ัลิต จ้ากัด 
1,000.00 บาท 

ราคาท้องตลาด/           
เป็นตััแทนจ้าหน่าย
น้้ามันโดยตรง 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหััดสิงห์บุร  ท ่ สห 
0028/1559 ลงัันท ่            
8 พฤศจิกายน 2561 

15 จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพ่ือใช้ด้าเนินการกิจกรรมจัดท้า
ฐานข้อมูลก้าลังแรงงานท ่ม ทักษะ
พิเศษ ประจ้าเดือนพฤศจิกายน 
2561 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท หงสช์ัลิต จ้ากัด 
1,000.00 บาท 

บริษัท หงสช์ัลิต จ้ากัด 
1,000.00 บาท 

ราคาท้องตลาด/           
เป็นตััแทนจ้าหน่าย
น้้ามันโดยตรง 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหััดสิงห์บุร  ท ่ สห 
0028/1590 ลงัันท ่            
8 พฤศจิกายน 2561 

16 จัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ขยายโอกาสการม งานท้าผู้สูงอายุ  
กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาช พ
อิสระให้กับผูสู้งอายุ 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท สิงหบ์ุร กันสาด 
แอนด์ อิงค์เจ็ท จ้ากัด 

700.00 บาท 

บริษัท สิงหบ์ุร กันสาด 
แอนด์ อิงค์เจ็ท จ้ากัด 

700.00 บาท 

รับท้าป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
โดยตรง 

ใบสั่งจ้างเลขท ่ 2/2562    
ลงัันท ่ 14 พฤศจิกายน 
2561 

17 จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพ่ือใช้ด้าเนินการโครงการขยาย
โอกาสการม งานท้าผู้สงูอายุ  
กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาช พ
อิสระให้กับผูสู้งอายุ 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท หงสช์ัลิต จ้ากัด 
1,000.00 บาท 

บริษัท หงสช์ัลิต จ้ากัด 
1,000.00 บาท 

ราคาท้องตลาด/           
เป็นตััแทนจ้าหน่าย
น้้ามันโดยตรง 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหััดสิงห์บุร  ท ่ สห 
0028/1591 ลงัันท ่            
14 พฤศจิกายน 2561 

18 จัดซื้อััสดุส้านักงานเพ่ือใช้
ด้าเนินการโครงการขยายโอกาสการ
ม งานท้าผู้สูงอายุ  กิจกรรมส่งเสริม
การประกอบอาช พอิสระให้กับ
ผู้สูงอายุ 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังั ิทยาศึกษา จ้ากัด 
500.00 บาท 

บริษัท คลังั ิทยาศึกษา จ้ากัด 
500.00 บาท 

เป็นร้านท ่จ้าหน่าย
ััสดุดังกล่าัโดยตรง 

ใบสั่งซื้อเลขท ่ 3/2562     
ลงัันท ่ 14 พฤศจิกายน 
2561 
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ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ          
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ            

หรือจ้าง 
19 จัดซื้อััสดุเพ่ือใช้ด้าเนินการจัด

ฝึกอบรมตามโครงการขยายโอกาส
การม งานท้าผู้สูงอายุ  กิจกรรม
ส่งเสริมการประกอบอาช พอิสระ
ให้กับผู้สูงอายุ 

- - เฉพาะเจาะจง นางบุญชู ฉ้่าทอง 
16,200.00 บาท 

นางบุญชู ฉ้่าทอง 
16,200.00 บาท 

เป็นร้านท ่จ้าหน่าย
ััสดุดังกล่าัโดยตรง 

ใบสั่งซื้อเลขท ่ 4/2562     
ลงัันท ่ 14 พฤศจิกายน 
2561 

20 จัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
เตร ยมคัามพร้อมแก่ก้าลังแรงงาน  
กิจกรรมเพ่ิมอาช พ เพ่ิมรายได้ 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท สิงหบ์ุร กันสาด 
แอนด์ อิงค์เจ็ท จ้ากัด 

700.00 บาท 

บริษัท สิงหบ์ุร กันสาด 
แอนด์ อิงค์เจ็ท จ้ากัด 

700.00 บาท 

รับท้าป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
โดยตรง 

ใบสั่งจ้างเลขท ่ 5/2562    
ลงัันท ่ 22 พฤศจิกายน 
2561 

21 จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพ่ือใช้ด้าเนินการโครงการเตร ยม
คัามพร้อมแก่ก้าลังแรงงาน  
กิจกรรมเพ่ิมอาช พ เพ่ิมรายได้ 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท หงสช์ัลิต จ้ากัด 
1,000.00 บาท 

บริษัท หงสช์ัลิต จ้ากัด 
1,000.00 บาท 

ราคาท้องตลาด/           
เป็นตััแทนจ้าหน่าย
น้้ามันโดยตรง 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหััดสิงห์บุร  ท ่ สห 
0028/1628 ลงัันท ่            
22 พฤศจิกายน 2561 

22 จัดซื้อััสดุเพ่ือใช้ด้าเนินการ                  
จัดฝึกอบรมและััสดุเพ่ือใช้ในการ
ประกอบอาช พของผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมตามโครงการเตร ยม               
คัามพร้อมแก่ก้าลังแรงงาน  
กิจกรรมเพ่ิมอาช พ เพ่ิมรายได้ 

- - เฉพาะเจาะจง นางบุญชู ฉ้่าทอง 
16,200.00 บาท 

นางบุญชู ฉ้่าทอง 
16,200.00 บาท 

เป็นร้านท ่จ้าหน่าย
ััสดุดังกล่าัโดยตรง 

ใบสั่งซื้อเลขท ่ 6/2562     
ลงัันท ่ 22 พฤศจิกายน 
2561 

  
 


