
                                                                                                                 -๑-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   พฤศจิกายน 2559  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบ์ุรี  
วันที่   25   เดอืน  พฤศจิกายน   พ.ศ.  2559   

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ                           
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ          

หรือจ้าง 
1 จัดซื้อน้้าด่ืมส้าหรับบริโภค           

ในส้านักงาน ฯ ประจ้าเดือน              
พฤศจิกายน 2559 

- - ตกลงราคา ร้าน น้้าด่ืม แอล บี วัน 
750.00 บาท 

ร้าน น้้าด่ืม แอล บี วัน 
750.00 บาท 

เป็นผู้ผลิตน้้าด่ืมโดยตรง/ 
บริการสง่ถึงส้านักงาน 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ท่ี สห 
0028/1156 ลงวันที่            
28 กันยายน 2559 

2 จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน 
ประจ้าเดือนพฤศจิกายน 2559 

- - ตกลงราคา ร้านวุฒิไกร 
440.00 บาท 

ร้านวุฒิไกร 
440.00 บาท 

เป็นร้านจ้าหน่ายโดยตรง
และบริการสง่ถึงส้านักงาน 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ท่ี สห 
0028/1157  ลงวันที่           
28 กันยายน 2559 

3 จัดซื้อนิตยสารรายเดือน  
ประจ้าเดือนพฤศจิกายน 2559 

- - ตกลงราคา บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ้ากัด 
(มหาชน) สาขาห้างไชย

แสงสิงห์บรุ ี
114.00 บาท 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ้ากัด 
(มหาชน) สาขาห้างไชย

แสงสิงห์บรุ ี
114.00 บาท 

เป็นร้านจ้าหน่ายโดยตรง หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ท่ี สห 
0028/1157 ลงวันที่           
28 กันยายน 2559 

4 จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น 
ประจ้าเดือนพฤศจิกายน 2559 

- - ตกลงราคา บริษัท หงษช์วลิต จ้ากัด 
     4,000.00 บาท 

บริษัท หงษช์วลิต จ้ากัด 
    4,000.00 บาท  

ราคาท้องตลาด/           
เป็นตัวแทนจ้าหน่ายน้้ามัน
โดยตรง 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ที่ สห 
0028/1158 ลงวันที่            
28 กันยายน 2559 

5 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจ้าเดือน
พฤศจิกายน 2559 

- - ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด          
ศรีทิพย์ ออฟฟิต ซีสเต็ม 

๒,๐๐๐.๐๐ บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด          
ศรีทิพย์ ออฟฟิต ซีสเต็ม 

๒,๐๐๐.๐๐ บาท 

ให้บริการเช่าเครื่อง          
ถ่ายเอกสารโดยตรง 

ข้อตกลงเช่าเลขที่ 1/2560 
ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 

6 เช่าอาคารเพ่ือใช้เป็นสถานที่เก็บ
เอกสาร พัสดุ  ครุภัณฑ์ ประจ้าเดือน
พฤศจิกายน 2559 

- - ตกลงราคา นายวิศิษฐ  มงคลพร  
5,000.00 บาท 

นายวิศิษฐ  มงคลพร  
5,000.00 บาท 

ราคาเหมาะสมกับสภาพ
อาคาร และการเดินทาง
สะดวก 

ข้อตกลงเช่าเลขที่ 2/2560  
ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 

7 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ               
ท้าความสะอาดฯ                    
ประจ้าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕9 

- - ตกลงราคา นางสาวขวัญรัก วุฒิโสภณ 
 9,00๐.๐๐ บาท 

นางสาวขวัญรัก วุฒิโสภณ 
  9,00๐.๐๐ บาท 

เป็นผู้มีความรับผิดชอบ 
ต่องานในหน้าท่ีดี 

สัญญาจ้างเลขที่ 3/2560  
ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 
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สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   พฤศจิกายน 2559  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบ์ุรี  
วันที่   25   เดอืน  พฤศจิกายน   พ.ศ.  2559   

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ          
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ            

หรือจ้าง 
8 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ                

ขับรถยนต์ฯประจ้าเดือนพฤศจิกายน 
2559 

- - ตกลงราคา นายยุทธนา บุญมี 
 9,00๐.๐๐ บาท 

นายยุทธนา บุญมี 
9,00๐.๐๐ บาท 

เป็นผู้มีความรับผิดชอบ
ต่องานในหน้าท่ีดี/ดูแล
สภาพรถยนต์ดี 

สัญญาจ้างเลขที่  4/2560 
ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 

9 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ                
ตามกิจกรรมยกระดับคุณภาพการ
บริการจัดหางานสู่ความเป็นเลิศ 
ประจ้าเดือนพฤศจิกายน 2559 

- - ตกลงราคา นายรุ่งธรรม อินทับทัน
15,000.00 บาท 

นายรุ่งธรรม อินทับทัน
15,000.00 บาท 

เป็นผู้มีความรับผิดชอบ
ต่องานในหน้าท่ีดี 

สัญญาจ้างเลขที่ 5/2560  
ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559  

10 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ              
ตามกิจกรรมมีงานท้าน้าชุมชน
เข้มแข็ง ประจ้าเดือนพฤศจิกายน 
2559   

- - ตกลงราคา นายยุรนันท์ สุภาวิตา 
15,000.00 บาท 

นายยุรนันท์ สุภาวิตา 
15,000.00 บาท 

เป็นผู้มีความรับผิดชอบ
ต่องานในหน้าท่ีดี 

สัญญาจ้างเลขที่ 6/2560  
ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 

11 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ              
ตามกิจกรรมมีงานท้าน้าชุมชน
เข้มแข็ง ประจ้าเดือนพฤศจิกายน 
2559   

- - ตกลงราคา นางสาวอุษา คงล้าพันธ์ุ 
15,000.00 บาท 

นางสาวอุษา คงล้าพันธ์ุ 
15,000.00 บาท 

เป็นผู้มีความรับผิดชอบ
ต่องานในหน้าท่ีดี 

สัญญาจ้างเลขที่ 7/2560  
ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 

12 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ            
ตามกิจกรรมส่งเสริมคนพิการท้างาน
ในหน่วยงานภาครัฐ ประจ้าเดือน
พฤศจิกายน 2559 

- - ตกลงราคา นายปริทัศน์ สุทธิสุข 
 15,000.00 บาท 

นายปริทัศน์ สุทธิสุข 
15,000.00 บาท 

เป็นผู้มีความรับผิดชอบ
ต่องานในหน้าท่ีดี 

สัญญาจ้างเลขที่  8/2560 
ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 

13 จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงเพ่ือใช้              
ในการปฏิบัติงานราชการเก่ียวกับ
การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
สัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา 
ประจ้าเดือนพฤศจิกายน 2559 

- - ตกลงราคา บริษัท หงษช์วลิต จ้ากัด 
     3,000.00 บาท 

บริษัท หงษช์วลิต จ้ากัด 
     3,000.00 บาท 

ราคาท้องตลาด/          
เป็นตัวแทนจ้าหน่าย
น้้ามันโดยตรง 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ท่ี สห 
0028/1308  ลงวันที่               
1 พฤศจิกายน 2559 

 
 



                                                                                                               -3-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   พฤศจิกายน 2559  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบ์ุรี  
วันที่   25   เดอืน  พฤศจิกายน   พ.ศ.  2559   

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ          
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ            

หรือจ้าง 
14 จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงเพ่ือใช้              

ในการปฏิบัติงานราชการตาม
โครงการจัดท้าข้อมูลแรงงานที่มี
ทักษะพิเศษ 

- - ตกลงราคา บริษัท หงษช์วลิต จ้ากัด 
     1,000.00 บาท 

บริษัท หงษช์วลิต จ้ากัด 
     1,000.00 บาท 

ราคาท้องตลาด/          
เป็นตัวแทนจ้าหน่าย
น้้ามันโดยตรง 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ท่ี สห 
0028/1324 ลงวันที่               
2 พฤศจิกายน 2559 

15 จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงเพ่ือใช้              
ในการปฏิบัติงานราชการตาม
โครงการบริการจัดหางานแก่กลุ่ม 
คนพิเศษ กิจกรรมจัดหางานพิเศษ
ส้าหรับผู้พ้นโทษ 

- - ตกลงราคา บริษัท หงษช์วลิต จ้ากัด 
     1,000.00 บาท 

บริษัท หงษช์วลิต จ้ากัด 
     1,000.00 บาท 

ราคาท้องตลาด/          
เป็นตัวแทนจ้าหน่าย
น้้ามันโดยตรง 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ท่ี สห 
0028/1325 ลงวันที่               
2 พฤศจิกายน 2559 

16 จัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือใช้ใน
การจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ตาม
โครงการ “หน่วยบ้าบัดทุกข์         
บ้ารุงสุข สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน”              
จังหวัดสิงห์บุรี  

- - ตกลงราคา ร้านสิงห์บุรีกันสาด แอนด์ 
อิงค์เจ็ท 

300.00 บาท 

ร้านสิงห์บุรีกันสาด แอนด์ 
อิงค์เจ็ท 

300.00 บาท 

รับท้าป้าย
ประชาสัมพันธ์ โดยตรง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 1/2560         
ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 
2559 

17 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาระบบ
บริการจัดหางานอย่างย่ังยืน 
กิจกรรมเคลื่อนย้ายแรงงานอย่าง
เป็นระบบ และโครงการบริการจัดหา
งานแก่กลุ่มคนพิเศษ กิจกรรมจัดหา
งานพิเศษส้าหรับผู้พ้นโทษ กจิกรรม
จัดหางานให้คนพิการมีงานท้า 

- - ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พีเอสบี 
ดอทคอม 

8,970.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พีเอสบี 
ดอทคอม 

8,970.00 บาท 

เป็นร้านจ้าหน่ายวัสดุ
ดังกล่าวโดยตรง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 2/2560        
ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 
2559 
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สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   พฤศจิกายน 2559  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบ์ุรี  
วันที่   25   เดอืน  พฤศจิกายน   พ.ศ.  2559   

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ          
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
18 จัดซื้อวัสดุส้านักงานเพ่ือใช้ในการ

ปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาระบบ
บริการจัดหางานอย่างย่ังยืน 
กิจกรรมเคลื่อนย้ายแรงงานอย่าง
เป็นระบบ และโครงการบริการจัดหา
งานแก่กลุ่มคนพิเศษ กิจกรรมจัดหา
งานพิเศษส้าหรับผู้พ้นโทษ กจิกรรม
จัดหางานให้คนพิการมีงานท้า  

- - ตกลงราคา บริษัท คลังวิทยาศึกษา 
จ้ากัด 

4,330.00 บาท 

บริษัท คลังวิทยาศึกษา 
จ้ากัด 

4,330.00 บาท 

เป็นร้านจ้าหน่ายวัสดุ
ดังกล่าวโดยตรง 

 ใบสั่งซื้อเลขที่ 3/2560  
ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 
2559 

19 จัดซื้อวัสดุส้านักงานเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามโครงการจัดท้า
ทะเบียนก้าลังแรงงาน กิจกรรม
จัดท้าทะเบียนก้าลังแรงงาน 
(นักเรียน นักศึกษา) และ
โครงการจัดท้าฐานข้อมูลก้าลัง
แรงงานท่ีมีทักษะพิเศษ 

- - ตกลงราคา บริษัท คลังวิทยาศึกษา 
จ้ากัด 

2,100.00 บาท 

บริษัท คลังวิทยาศึกษา 
จ้ากัด 

2,100.00 บาท  

เป็นร้านจ้าหน่ายวัสดุ
ดังกล่าวโดยตรง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 4/2560               
ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 
2559 

20 จัดซื้อครุภัณฑ์ส้านักงาน ดังน้ี 
-  โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม

ฉากกั้น จ้านวน 6 ชุด 
-  เก้าอี้ส้านักงานมีพนักพิง                

จ้านวน 6 ตัว 
-  ฉากกั้นห้อง จ้านวน 5 ชุด 

85,000.00 85,000.00 ตกลงราคา ร้านเอส.พี.เฟอร์นิเจอร์ 
85,000.00 บาท 

ร้านเอส.พี.เฟอร์นิเจอร์ 
85,000.00 บาท 

เป็นร้านจ้าหน่าย
ครุภัณฑ์ดังกล่าวโดยตรง 
และมีรูปแบบที่สวยงาม
และทันสมัย 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 5/2560         
ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 
2559 

21 จัดซื้อครุภัณฑ์ส้านักงาน ดังน้ี 
-  เครื่องกดบัตรคิว จ้านวน 1 เครื่อง 
-  ทีวีแสดงผลเรียกคิวอัตโนมัติ 

จ้านวน 1 เครื่อง 

13,300.00 13,300.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พีเอสบี 
ดอทคอม 

13,300.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พีเอสบี 
ดอทคอม 

13,300.00 บาท 

เป็นร้านจ้าหน่าย
ครุภัณฑ์ดังกล่าวโดยตรง   

ใบสั่งซื้อเลขที่ 6/2560         
ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 
2559 



                                                                                                               -5-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   พฤศจิกายน 2559  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบ์ุรี  
วันที่   25   เดอืน  พฤศจิกายน   พ.ศ.  2559   

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ          
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ            

หรือจ้าง 
22 จัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือใช้ใน

การประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการ
บริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 

- - ตกลงราคา ร้านสิงห์บุรีกันสาด แอนด์ 
อิงค์เจ็ท 

4,200.00 บาท 

ร้านสิงห์บุรีกันสาด แอนด์ 
อิงค์เจ็ท 

4,200.00 บาท 

รับท้าป้าย
ประชาสัมพันธ์ โดยตรง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 7/2560         
ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 
2559 

23 จัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์ (กระดาษหัว
ข่าว) เก่ียวกับการบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าว 

- - ตกลงราคา โรงพิมพ์สุพจน์การพิมพ์ 
12,365.00 บาท 

โรงพิมพ์สุพจน์การพิมพ์ 
12,365.00 บาท 

รับท้าสื่อประชาสัมพันธ์ 
(กระดาษหัวข่าว) 
โดยตรง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 8/2560         
ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 
2559 

24 จัดซื้อครุภัณฑ์ส้านักงาน รายการ
เครื่องปรับอากาศ 
- ขนาด 18,000 บีมียู                  

จ้านวน 1 เครื่อง 
- ขนาด 30,000 บีทียู                

จ้านวน 2 เครื่อง 

100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด              
กิตติเครื่องเย็น 

100,000.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด              
กิตติเครื่องเย็น 

100,000.00 บาท 

เป็นร้านจ้าหน่าย
ครุภัณฑ์ดังกล่าวโดยตรง   

ใบสั่งซื้อเลขที่ 9/2560         
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 
2559 

25 จัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
แนะแนวอาชีพ แนะแนวอาชีพก่อน
เข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรม                   
วันแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา 

- - ตกลงราคา ร้านสิงห์บุรีกันสาด แอนด์ 
อิงค์เจ็ท 

800.00 บาท 

ร้านสิงห์บุรีกันสาด แอนด์ 
อิงค์เจ็ท 

800.00 บาท 

รับท้าป้าย
ประชาสัมพันธ์ โดยตรง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 10/2560         
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 
2559 

 


