
                                                                                                                 -๑-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   ธันวาคม 2561  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบ์ุรี  
วันที่   25   เดอืน  ธันวาคม   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              
ธันวาคม 2561 

- - เฉพาะเจาะจง ร้าน น้้าด่ืม แอล บี วัน 
800.00 บาท 

ร้าน น้้าด่ืม แอล บี วัน 
800.00 บาท 

เป็นผู้ผลิตน้้าด่ืมโดยตรง/ 
บริการสง่ถึงส้านักงาน 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ท่ี สห 
0028/1355 ลงวันที่            
28 กันยายน 2560 

2 จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน 
ประจ้าเดือนธันวาคม 2568 

- - เฉพาะเจาะจง ร้านวุฒิไกร 
360.00 บาท 

ร้านวุฒิไกร 
360.00 บาท 

เป็นร้านจ้าหน่ายโดยตรง
และบริการสง่ถึงส้านักงาน 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ท่ี สห 
0028/1356 ลงวันที่            
28 กันยายน 2560 

3 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ               
ท้าความสะอาดฯ                    
ประจ้าเดือนธันวาคม ๒๕61 

- - เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญรัก วุฒิโสภณ 
 9,300.๐๐ บาท 

นางสาวขวัญรัก วุฒิโสภณ 
  9,300.๐๐ บาท 

เป็นผู้มีความรับผิดชอบ 
ต่องานในหน้าท่ีดี 

สัญญาจ้างเลขที่ 1/2562  
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2561 

4 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ                
ขับรถยนต์ฯประจ้าเดือนธันวาคม 
2561 

- - เฉพาะเจาะจง นายวิศรัฐ ย้ิมสิงห์ 
 11,500.00 บาท 

นายวิศรัฐ ย้ิมสิงห์ 
 11,500.00 บาท 

เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อ
งานในหน้าท่ีดี/ดูแลสภาพ
รถยนต์ดี 

สัญญาจ้างเลขที่  2/2562  
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2561 

5 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ              
ตามโครงการเสริมสร้างความมั่นคง
และย่ังยืน ประจ้าเดือนธันวาคม 
2561   

- - เฉพาะเจาะจง นายยุรนันท์ สุภาวิตา 
15,000.00 บาท 

นายยุรนันท์ สุภาวิตา 
15,000.00 บาท 

เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อ
งานในหน้าท่ีดี 

สัญญาจ้างเลขที่ 5/2561  
ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2561 

6 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ              
ตามโครงการเสริมสร้างความมั่นคง
และย่ังยืน ประจ้าเดือนธันวาคม 
2561   

- - เฉพาะเจาะจง นางสาวอุษา คงล้าพันธ์ุ 
15,000.00 บาท 

นางสาวอุษา คงล้าพันธ์ุ 
15,000.00 บาท 

เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อ
งานในหน้าท่ีดี 

สัญญาจ้างเลขที่ 4/2562  
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2561 

7 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ                
ตามโครงการพัฒนาระบบบริการ
จัดหางานในประเทศ ประจ้าเดือน
ธันวาคม 2561 

- - เฉพาะเจาะจง นายรุ่งธรรม อินทับทัน
15,000.00 บาท 

นายรุ่งธรรม อินทับทัน
15,000.00 บาท 

เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อ
งานในหน้าท่ีดี 

สัญญาจ้างเลขที่ 5/2562  
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2561 



                                                                                                               -2-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   ธันวาคม 2561  

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

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ          
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ            

หรือจ้าง 
8 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ            

ตามโครงการส่งเสริมคนพิการท้างาน
ในหน่วยงานภาครัฐ ประจ้าเดือน
ธันวาคม 2561 

- - เฉพาะเจาะจง นายปริทัศน์ สุทธิสุข 
 15,000.00 บาท 

นายปริทัศน์ สุทธิสุข 
15,000.00 บาท 

เป็นผู้มีความรับผิดชอบ
ต่องานในหน้าท่ีดี 

สัญญาจ้างเลขที่  6/2562  
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2561 

9 เช่าอาคารเพ่ือใช้เป็นสถานที่เก็บ
เอกสาร พัสดุ ครุภัณฑ์ ประจ้าเดือน
ธันวาคม 2561 

- - เฉพาะเจาะจง นายวิศิษฐ  มงคลพร  
5,000.00 บาท 

นายวิศิษฐ  มงคลพร  
5,000.00 บาท 

ราคาเหมาะสมกับสภาพ
อาคาร และการเดินทาง
สะดวก 

ข้อตกลงเช่าเลขที่ 7/2562  
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2561 

10 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจ้าเดือน
ธันวาคม 2561 

- - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด          
ศรีทิพย์ ออฟฟิต ซีสเต็ม 

๒,๐๐๐.๐๐ บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด          
ศรีทิพย์ ออฟฟิต ซีสเต็ม 

๒,๐๐๐.๐๐ บาท 

ให้บริการเช่าเครื่อง          
ถ่ายเอกสารโดยตรง 

ข้อตกลงเช่าเลขที่ 8/2562  
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2561 

11 จ้างท้าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
เตรียมความพร้อมแก่ก้าลังแรงงาน 
แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน กิจกรรมแนะแนว
อาชีพให้นักเรียน นักศึกษา 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท สิงหบ์ุรีกันสาด 
แอนด์ อิงค์เจ็ท จ้ากัด 

700.00 บาท 

บริษัท สิงหบ์ุรีกันสาด 
แอนด์ อิงค์เจ็ท จ้ากัด 

700.00 บาท 

รับท้าป้าย
ประชาสัมพันธ์ โดยตรง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 8/2562    
ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2561 

12 จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพ่ือใช้ในโครงการเตรียมความพร้อม
แก่ก้าลังแรงงาน แนะแนวอาชีพก่อน
เข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมแนะแนว
อาชีพให้นักเรียน นักศึกษา 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท หงสช์วลิต จ้ากัด 
1,000.00 บาท 

บริษัท หงสช์วลิต จ้ากัด 
1,000.00 บาท 

ราคาท้องตลาด/           
เป็นตัวแทนจ้าหน่าย
น้้ามันโดยตรง 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ท่ี สห 
0028/1657 ลงวันที่            
30 พฤศจิกายน 2561 

13 จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพ่ือใช้ในโครงการบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าวประจ้าเดือนธันวาคม 
2561 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท หงสช์วลิต จ้ากัด 
2,000.00 บาท 

บริษัท หงสช์วลิต จ้ากัด 
2,000.00 บาท 

ราคาท้องตลาด/           
เป็นตัวแทนจ้าหน่าย
น้้ามันโดยตรง 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ท่ี สห 
0028/1706 ลงวันที่            
13 ธันวาคม 2561 

 
 



                                                                                                               -3-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   ธันวาคม 2561  

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

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ          
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ            

หรือจ้าง 
14 จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

เพ่ือใช้ด้าเนินการกิจกรรมส้ารวจ
ข้อมูลความต้องการของผู้สูงอายุใน
การประกอบอาชีพและท้างาน
ประจ้าเดือนธันวาคม 2561 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท หงสช์วลิต จ้ากัด 
1,000.00 บาท 

บริษัท หงสช์วลิต จ้ากัด 
1,000.00 บาท 

ราคาท้องตลาด/           
เป็นตัวแทนจ้าหน่าย
น้้ามันโดยตรง 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ท่ี สห 
0028/1707 ลงวันที่            
13 ธันวาคม 2561 

15 จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพ่ือใช้ด้าเนินการกิจกรรมจัดท้า
ฐานข้อมูลก้าลังแรงงานที่มีทักษะ
พิเศษ ประจ้าเดือนธันวาคม 2561 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท หงสช์วลิต จ้ากัด 
1,000.00 บาท 

บริษัท หงสช์วลิต จ้ากัด 
1,000.00 บาท 

ราคาท้องตลาด/           
เป็นตัวแทนจ้าหน่าย
น้้ามันโดยตรง 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ท่ี สห 
0028/1708 ลงวันที่            
13 ธันวาคม 2561 

16 จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพ่ือใช้ด้าเนินการโครงการบริการ
จัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ กิจกรรม
จัดหางานพิเศษส้าหรับผู้พ้นโทษ 
ประจ้าเดือนธันวาคม 2561 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท หงสช์วลิต จ้ากัด 
1,000.00 บาท 

บริษัท หงสช์วลิต จ้ากัด 
1,000.00 บาท 

ราคาท้องตลาด/           
เป็นตัวแทนจ้าหน่าย
น้้ามันโดยตรง 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ท่ี สห 
0028/1709 ลงวันที่            
13 ธันวาคม 2561 

15 เช่าสถานที่ในการจัดฝึกอบรม
โครงการขยายโอกาสการมีงานท้า
ผู้สูงอายุ กิจกรรมสร้างคุณค่า            
ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ  

- - เฉพาะเจาะจง ศูนย์ประสานงาน
ภาคเอกชนจังหวัดสิงห์บรุ ี

4,500.00 บาท 

ศูนย์ประสานงาน
ภาคเอกชนจังหวัดสิงห์บรุ ี

4,500.00 บาท 

สถานที่เหมาะสม
และเดินทางสะดวก 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ท่ี สห 
0028/1715 ลงวันที่            
14 ธันวาคม 2561 

17 จัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ขยายโอกาสการมีงานท้าผู้สูงอายุ  
กิจกรรมสร้างคุณค่าภูมิปัญญา
ผู้สูงอายุ 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท สิงหบ์ุรีกันสาด 
แอนด์ องิค์เจ็ท จ้ากัด 

700.00 บาท 

บริษัท สิงหบ์ุรีกันสาด 
แอนด์ อิงค์เจ็ท จ้ากัด 

700.00 บาท 

รับท้าป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
โดยตรง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 9/2562    
ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 

18 จัดซื้อวัสดุส้านักงานเพ่ือใช้ในการ 
จัดฝึกอบรมโครงการขยายโอกาส
การมีงานท้าผู้สูงอายุ กิจกรรมสร้าง
คุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังวิทยาศึกษา จ้ากัด 
1,600.00 บาท 

บริษัท คลังวิทยาศึกษา จ้ากัด 
1,600.00 บาท 

เป็นร้านที่จ้าหน่าย
วัสดุดังกล่าวโดยตรง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 10/2562     
ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 



                                                                                                               -4-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   ธันวาคม 2561  

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

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ          
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ            

หรือจ้าง 
19 จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

เพ่ือใช้ในการ จัดฝึกอบรมโครงการ
ขยายโอกาสการมีงานท้าผู้สูงอายุ 
กิจกรรมสร้างคุณค่าภูมิปัญญา
ผู้สูงอายุ 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท หงสช์วลิต จ้ากัด 
1,000.00 บาท 

บริษัท หงสช์วลิต จ้ากัด 
1,000.00 บาท 

ราคาท้องตลาด/           
เป็นตัวแทนจ้าหน่าย
น้้ามันโดยตรง 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ท่ี สห 
0028/1715 ลงวันที่            
14 ธันวาคม 2561 

20 จัดซื้อครุภัณฑ์ส้านักงาน รายการ
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล 
(ขาว-ด้า) จ้านวน 1 เครื่อง 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 
จ้ากัด 

173,000.00 บาท 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 
จ้ากัด 

173,000.00 บาท 

เป็นศูนย์ซ่อมบ้ารุง
รถยนต์ย่ีห้อดังกล่าว
โดยตรง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 11/2562    
ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561 

21 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่าย
น้้ามันเครื่อง และซ่อมบ้ารุงรถยนต์
ส่วนกลางของส้านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ย่ีห้อ ISUZU 
หมายเลขทะเบียน สต ๖๙๖๗ 
กรุงเทพมหานคร 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท สิงหบ์ุรีอีซูซุเซลส์ 
จ้ากัด 

7,518.00 บาท 

บริษัท สิงหบ์ุรีอีซูซุเซลส์ 
จ้ากัด 

7,518.00 บาท 

เป็นศูนย์ซ่อมบ้ารุง
รถยนต์ย่ีห้อดังกล่าว
โดยตรง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 12/2562    
ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561 

22 จ้างเหมาบริการปรับปรงุและ
ซ่อมแซมบอร์ดประชาสัมพันธ์
ต้าแหน่งงานว่าง จ้านวน 2 บอร์ด 

- - เฉพาะเจาะจง นายถวิล รี้หอมลออ 
8,000.00 บาท 

นายถวิล รี้หอมลออ 
8,000.00 บาท 

รับซ่อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
โดยตรง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 13/2562    
ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561 

23 จัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
เตรียมความพร้อมแก่ก้าลังแรงงาน  
กิจกรรมเพ่ิมอาชีพ เพ่ิมรายได้                
(รุ่นที่ 2)  

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท สิงหบ์ุรีกันสาด 
แอนด์ อิงค์เจ็ท จ้ากัด 

700.00 บาท 

บริษัท สิงหบ์ุรีกันสาด 
แอนด์ อิงค์เจ็ท จ้ากัด 

700.00 บาท 

รับท้าป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
โดยตรง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 14/2562    
ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561 

27 จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพ่ือใช้ด้าเนินการโครงการเตรียม
ความพร้อมแก่ก้าลังแรงงาน  
กิจกรรมเพ่ิมอาชีพ เพ่ิมรายได้               
(รุ่นที่ 2) 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท หงสช์วลิต จ้ากัด 
1,000.00 บาท 

บริษัท หงสช์วลิต จ้ากัด 
1,000.00 บาท 

ราคาท้องตลาด/           
เป็นตัวแทนจ้าหน่าย
น้้ามันโดยตรง 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ท่ี สห 
0028/1738 ลงวันที่            
18 ธันวาคม 2561 



                                                                                                               -5-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   ธันวาคม 2561  

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

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ          
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ            

หรือจ้าง 
28 จัดซื้อวัสดุเพ่ือใช้ด้าเนินการ                  

จัดฝึกอบรมและวัสดุเพ่ือใช้ในการ
ประกอบอาชีพของผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมตามโครงการเตรียม               
ความพร้อมแก่ก้าลังแรงงาน   
กิจกรรมเพ่ิมอาชีพ เพ่ิมรายได้                 
(รุ่นที่ 2) 

- - เฉพาะเจาะจง นางบุญชู ฉ้่าทอง 
20,100.00 บาท 

นางบุญชู ฉ้่าทอง 
20,100.00 บาท 

เป็นร้านที่จ้าหน่าย
วัสดุดังกล่าวโดยตรง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 15/2562     
ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561 

29 จัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
เครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกัน
การหลอกลวงและลักลอบไปท้างาน
ต่างประเทศ  

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท สิงหบ์ุรีกันสาด 
แอนด์ อิงค์เจ็ท จ้ากัด 

700.00 บาท 

บริษัท สิงหบ์ุรีกันสาด 
แอนด์ อิงค์เจ็ท จ้ากัด 

700.00 บาท 

รับท้าป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
โดยตรง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 16/2562    
ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 

30 จัดซื้อวัสดุส้านักงานเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามโครงการเครือข่าย
ชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการ
หลอกลวงและลักลอบไปท้างาน
ต่างประเทศ 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังวิทยาศึกษา จ้ากัด 
1,425.00 บาท 

บริษัท คลังวิทยาศึกษา จ้ากัด 
1,425.00 บาท 

เป็นร้านที่จ้าหน่าย
วัสดุดังกล่าวโดยตรง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 17/2562     
ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 

31 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามโครงการจัดท้า
ทะเบียนคนต่างด้าว 

- - เฉพาะเจาะจง หจก.พีเอสบี ดอทคอม 
4,900.00 บาท 

หจก.พีเอสบี ดอทคอม 
4,900.00 บาท 

เป็นร้านที่จ้าหน่าย
วัสดุดังกล่าวโดยตรง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 18/2562     
ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 

32 จัดซื้อวัสดุส้านักงานเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามโครงการจัดท้า
ทะเบียนคนต่างด้าว 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังวิทยาศึกษา จ้ากัด 
3,100.00 บาท 

บริษัท คลังวิทยาศึกษา จ้ากัด 
3,100.00 บาท 

เป็นร้านที่จ้าหน่าย
วัสดุดังกล่าวโดยตรง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 19/2562     
ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 

 
 
 
 



                                                                                                               -6-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   ธันวาคม 2561  

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

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ          
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ            

หรือจ้าง 
33 จัดซื้อวัสดุเพ่ือใช้ด้าเนินการ                  

จัดฝึกอบรมและวัสดุเพ่ือใช้ในการ
ประกอบอาชีพของผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมตามโครงการเตรียม               
ความพร้อมแก่ก้าลังแรงงาน   
กิจกรรมเพ่ิมอาชีพ เพ่ิมรายได้                 
(รุ่นที่ 2) 

- - เฉพาะเจาะจง นางบุญชู ฉ้่าทอง 
20,100.00 บาท 

นางบุญชู ฉ้่าทอง 
20,100.00 บาท 

เป็นร้านที่จ้าหน่าย
วัสดุดังกล่าวโดยตรง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 15/2562     
ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561 

34 จัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
เครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกัน
การหลอกลวงและลักลอบไปท้างาน
ต่างประเทศ  

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท สิงหบ์ุรีกันสาด 
แอนด์ อิงค์เจ็ท จ้ากัด 

700.00 บาท 

บริษัท สิงหบ์ุรีกันสาด 
แอนด์ อิงค์เจ็ท จ้ากัด 

700.00 บาท 

รับท้าป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
โดยตรง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 16/2562    
ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 

35 จัดซื้อวัสดุส้านักงานเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหาร
จัดการการท้างานของคนต่างด้าว 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังวิทยาศึกษา จ้ากัด 
2,874.00 บาท 

บริษัท คลังวิทยาศึกษา จ้ากัด 
2,874.00 บาท 

เป็นร้านที่จ้าหน่าย
วัสดุดังกล่าวโดยตรง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 22/2562     
ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 

36 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหาร
จัดการการท้างานของคนต่างด้าว 

- - เฉพาะเจาะจง หจก.พีเอสบี ดอทคอม 
20,210.00 บาท 

หจก.พีเอสบี ดอทคอม 
20,210.00 บาท 

เป็นร้านที่จ้าหน่าย
วัสดุดังกล่าวโดยตรง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 23/2562     
ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 

37 จัดจ้างท้าตรายางเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหาร
จัดการการท้างานของคนต่างด้าว 

- - เฉพาะเจาะจง ร้านเอกสาร               
บ้านกัลยาณมิตรสิงห์ 

850.00 บาท 

ร้านเอกสาร               
บ้านกัลยาณมิตรสิงห์ 

850.00 บาท 

เป็นร้านทีร่ับจัดท้า
ตรายางโดยตรง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 24/2562     
ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 

38 จัดซื้อวัสดุส้านักงานเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามโครงการตรวจสอบ
การท้างานของคนต่างด้าวและสถาน
ประกอบการ 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังวิทยาศึกษา จ้ากัด 
1,640.00 บาท 

บริษัท คลังวิทยาศึกษา จ้ากัด 
1,640.00 บาท 

เป็นร้านที่จ้าหน่าย
วัสดุดังกล่าวโดยตรง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 25/2562     
ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 

  


