
                                                                                                                 -๑-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม 2561  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบ์ุรี  
วันที่   25   เดอืน  สิงหาคม   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              
สิงหาคม 2561 

- - เฉพาะเจาะจง ร้าน น้้าด่ืม แอล บี วัน 
800.00 บาท 

ร้าน น้้าด่ืม แอล บี วัน 
800.00 บาท 

เป็นผู้ผลิตน้้าด่ืมโดยตรง/ 
บริการสง่ถึงส้านักงาน 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ท่ี สห 
0028/1371 ลงวันที่            
29 กันยายน 2560 

2 จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน 
ประจ้าเดือนสิงหาคม 2568 

- - เฉพาะเจาะจง ร้านวุฒิไกร 
440.00 บาท 

ร้านวุฒิไกร 
440.00 บาท 

เป็นร้านจ้าหน่ายโดยตรง
และบริการสง่ถึงส้านักงาน 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ท่ี สห 
0028/1373 ลงวันที่           
29 กันยายน 2560 

3 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ               
ท้าความสะอาดฯ                    
ประจ้าเดือนสิงหาคม ๒๕61 

- - เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญรัก วุฒิโสภณ 
 9,000.๐๐ บาท 

นางสาวขวัญรัก วุฒิโสภณ 
  9,000.๐๐ บาท 

เป็นผู้มีความรับผิดชอบ 
ต่องานในหน้าท่ีดี 

สัญญาจ้างเลขที่ 1/2561  
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 

4 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ            
ตามกิจกรรมส่งเสริมคนพิการท้างาน
ในหน่วยงานภาครัฐ ประจ้าเดือน
สิงหาคม 2561 

- - เฉพาะเจาะจง นายปริทัศน์ สุทธิสุข 
 15,000.00 บาท 

นายปริทัศน์ สุทธิสุข 
15,000.00 บาท 

เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อ
งานในหน้าท่ีดี 

สัญญาจ้างเลขที่  3/25861 
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 

5 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ                
ตามกิจกรรมยกระดับคุณภาพ        
การบริการจัดหางานสูค่วามเป็นเลิศ 
ประจ้าเดือนสิงหาคม 2561 

- - เฉพาะเจาะจง นายรุ่งธรรม อินทับทัน
15,000.00 บาท 

นายรุ่งธรรม อินทับทัน
15,000.00 บาท 

เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อ
งานในหน้าท่ีดี 

สัญญาจ้างเลขที่ 4/2561  
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560  

6 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ              
ตามกิจกรรมมีงานท้าน้าชุมชน
เข้มแข็ง ประจ้าเดือนสิงหาคม 
2561   

- - เฉพาะเจาะจง นายยุรนันท์ สุภาวิตา 
15,000.00 บาท 

นายยุรนันท์ สุภาวิตา 
15,000.00 บาท 

เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อ
งานในหน้าท่ีดี 

สัญญาจ้างเลขที่ 5/2561  
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 

 
 
 



                                                                                                               -2-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม 2561  

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

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ          
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ            

หรือจ้าง 
7 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ              

ตามกิจกรรมมีงานท้าน้าชุมชน
เข้มแข็ง ประจ้าเดือนสิงหาคม 
2561 

- - เฉพาะเจาะจง นางสาวอุษา คงล้าพันธ์ุ 
15,000.00 บาท 

นางสาวอุษา คงล้าพันธ์ุ 
15,000.00 บาท 

เป็นผู้มีความรับผิดชอบ
ต่องานในหน้าท่ีดี 

สัญญาจ้างเลขที่ 6/2561  
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 

8 เช่าอาคารเพ่ือใช้เป็นสถานที่เก็บ
เอกสาร พัสดุ  ครุภัณฑ์ ประจ้าเดือน
สิงหาคม 2561 

- - เฉพาะเจาะจง นายวิศิษฐ  มงคลพร  
5,000.00 บาท 

นายวิศิษฐ  มงคลพร  
5,000.00 บาท 

ราคาเหมาะสมกับสภาพ
อาคาร และการเดินทาง
สะดวก 

ข้อตกลงเช่าเลขที่ 7/2561  
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 

9 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจ้าเดือน
สิงหาคม 2561 

- - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด          
ศรีทิพย์ ออฟฟิต ซีสเต็ม 

๒,๐๐๐.๐๐ บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด          
ศรีทิพย์ ออฟฟิต ซีสเต็ม 

๒,๐๐๐.๐๐ บาท 

ให้บริการเช่าเครื่อง          
ถ่ายเอกสารโดยตรง 

ข้อตกลงเช่าเลขที่ 8/2561 
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 

10 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ                
ขับรถยนต์ฯประจ้าเดือนสิงหาคม 
2561 

- - เฉพาะเจาะจง นายบพิตร อยู่จุ้ย 
 9,00๐.๐๐ บาท 

นายบพิตร อยู่จุ้ย 
9,00๐.๐๐ บาท 

เป็นผู้มีความรับผิดชอบ
ต่องานในหน้าท่ีดี/ดูแล
สภาพรถยนต์ดี 

สัญญาจ้างเลขที่  9/2561 
ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 
2560 

11 จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น 
ประจ้าเดือนสิงหาคม 2561               
เพ่ือใช้ปฏิบัติงานตามโครงการ
ตรวจสอบ ปราบปรามฯ 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท หงษช์วลิต จ้ากัด 
  6,000.00 บาท 

บริษัท หงษช์วลิต จ้ากัด 
   6,000.00 บาท  

ราคาท้องตลาด/           
เป็นตัวแทนจ้าหน่าย
น้้ามันโดยตรง 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ท่ี สห 
0028/1081 ลงวันที่            
2 สิงหาคม 2561 

12 จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น 
ประจ้าเดือนสิงหาคม 2561 เพ่ือใช้
ปฏิบัติงานตามโครงการเพ่ิมศักยภาพ
ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการ
แห่รัฐ เพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ  
เพ่ิมรายได้และความมั่นคงในชีวิต 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท หงษช์วลิต จ้ากัด 
  6,900.00 บาท 

บริษัท หงษช์วลิต จ้ากัด 
   6,900.00 บาท  

ราคาท้องตลาด/           
เป็นตัวแทนจ้าหน่าย
น้้ามันโดยตรง 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ท่ี สห 
0028/1090 ลงวันที่            
2 สิงหาคม 2561 

 
 
 



                                                                                                               -3-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม 2561  

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

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ          
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ            

หรือจ้าง 
13 จัดซื้อวัสดุส้านักงานเพ่ือใช้ในการ        

จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน 
นักศึกษา 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังวิทยาศึกษา จ้ากัด 
236.00 บาท 

บริษัท คลังวิทยาศึกษา จ้ากัด 
236.00 บาท 

เป็นร้านจ้าหน่ายวัสดุ
ดังกล่าวโดยตรง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 111/2561         
ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 

 14 จัดซื้อวัสดุส้านักงานเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามโครงการเพ่ิม
ศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียน
สวัสดิการแห่รัฐ เพ่ือสร้างงาน             
สร้างอาชีพ เพ่ิมรายได้และความ
มั่นคงในชีวิต 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังวิทยาศึกษา จ้ากัด 
1,220.00 บาท 

บริษัท คลังวิทยาศึกษา จ้ากัด 
1,220.00 บาท 

เป็นร้านจ้าหน่ายวัสดุ
ดังกล่าวโดยตรง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 112/2561         
ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 

15 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถยนต์
ส่วนกลางของส้านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ย่ีห้อ CHEVROLET 
หมายเลขทะเบียน กข ๗๘๙๘ 
สิงห์บุร ี

- - เฉพาะเจาะจง หจก. โรงงานสิงห์บุรีหล่อยาง 
12,000.00 บาท 

หจก. โรงงานสิงห์บุรีหล่อยาง 
12,000.00 บาท 

ให้บริการเปลี่ยนยาง
รถยนต์พร้อมต้ังศูนย์
ถ่วงล้อ 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 113/2561         
ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 

16 เช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) โครงการ
บริหารจัดการการท้างานของคน           
ต่างด้าว จ้านวน 1 คัน 

- 1,485,00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

บริษัท นครชัยศรี ฮอนด้า ออโต
โมบิล จ้ากัด  

๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

บริษัท นครชัยศรี ฮอนด้า ออโต
โมบิล จ้ากัด  

๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ           
และข้อเสนอด้าน
เทคนิคถูกต้อง
ครบถ้วน และเสนอ
ราคาต้่าสุด 

สัญญาเช่ารถยนต์ เลขที่ 
10/2561  ลงวันที่               
17 สิงหาคม 2561 

17 จ้างเหมาสาธิตอาชีพพร้อม        
วัสดุอุปกรณ์ในการด้าเนินการ               
จัดฝึกอบรมอาชีพเสริม             
ตามกิจกรรมมีงานท้าน้าชุมชน
เข้มแข็ง หลักสูตร "วุ้นมะพร้าว
น้้าหอมเผา" 

- - เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยดา รวดเร็ว 
3,000.00 บาท 

นางสาวปิยดา รวดเร็ว 
3,000.00 บาท 

มีความรู้ ความช้านาญ
ในอาชีพที่สาธิต 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 115/2561         
ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561 



                                                                                                               -4-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม 2561  

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

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ          
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ            

หรือจ้าง 
18 จัดซื้อวัสดุส้านักงานโครงการพัฒนา

ระบบบริการจัดหางานอย่างย่ังยืน
และโครงการบริการจัดหางานแก่ 
กลุ่มคนพิเศษ 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังวิทยาศึกษา จ้ากัด 
2,800.00 บาท 

บริษัท คลังวิทยาศึกษา จ้ากัด 
2,800.00 บาท 

เป็นร้านจ้าหน่ายวัสดุ
ดังกล่าวโดยตรง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 116/2561         
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 

 19 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โครงการ
พัฒนาระบบบริการจัดหางานอย่าง
ย่ังยืนและโครงการบริการจัดหางาน
แก่กลุ่มคนพิเศษ 

- - เฉพาะเจาะจง หจก. พีเอสบี ดอทคอม 
2,400.00 บาท 

หจก. พีเอสบี ดอทคอม 
2,400.00 บาท 

เป็นร้านจ้าหน่ายวัสดุ
ดังกล่าวโดยตรง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 117/2561         
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 

20 จัดซื้อวัสดุส้านักงานโครงการก้าวสู่
งานที่ดีคนมีคุณภาพ (Smart Jobs 
Smart Workers) 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังวิทยาศึกษา จ้ากัด 
1,700.00 บาท 

บริษัท คลังวิทยาศึกษา จ้ากัด 
1,700.00 บาท 

เป็นร้านจ้าหน่ายวัสดุ
ดังกล่าวโดยตรง 

ใบสั่งซื้อเลขที ่118/2561         
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 

21 จัดซื้อวัสดุส้านักงานโครงการส่งเสริม
การมีงานท้าของผู้สูงอายุใน
อุตสาหกรรมบริการและการ
ท่องเที่ยว 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังวิทยาศึกษา จ้ากัด 
2,100.00 บาท 

บริษัท คลังวิทยาศึกษา จ้ากัด 
2,100.00 บาท 

เป็นร้านจ้าหน่ายวัสดุ
ดังกล่าวโดยตรง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 119/2561         
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 

22 จัดซื้อวัสดุส้านักงานโครงการจัดท้า
ทะเบียนก้าลังแรงงาน และโครงการ
จัดท้าฐานข้อมูลก้าลังแรงงานที่มี
ทักษะพิเศษ 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังวิทยาศึกษา จ้ากัด 
2,300.00 บาท 

บริษัท คลังวิทยาศึกษา จ้ากัด 
2,300.00 บาท 

เป็นร้านจ้าหน่ายวัสดุ
ดังกล่าวโดยตรง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 120/2561         
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 

23 จัดท้าจัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์ 
(กระเป๋าใส่เอกสาร) เพ่ือใช้ใน
โครงการเผยแพร่ความรู้ เพ่ือป้องกัน
การหลอกลวงคนหางาน 

- - เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วขวัญ 
13,400.00 บาท 

ร้านแก้วขวัญ 
13,400.00 บาท 

เป็นร้านจัดท้าวัสดุ
ดังกล่าวโดยตรง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 121/2561         
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 
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ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ          
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ            

หรือจ้าง 
24 จัดท้าจัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์ (กระเป๋า

ใส่เอกสาร) เพ่ือใช้ในโครงการแนะแนว
อาชีพแนะแนวอาชีพเพ่ือการมีงานท้า 
กิจกรรมศูนย์ตรีเทพเพ่ือการจ้างงาน
ครบวงจร 

- - เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วขวัญ 
10,950.00 บาท 

ร้านแก้วขวัญ 
10,950.00 บาท 

เป็นร้านจัดท้าวัสดุ
ดังกล่าวโดยตรง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 122/2561         
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 

 25 จัดซื้อวัสดุส้านักงานเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
การท้างานของคนต่างด้าว 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังวิทยาศึกษา จ้ากัด 
7,841.00 บาท 

บริษัท คลังวิทยาศึกษา จ้ากัด 
7,841.00 บาท 

เป็นร้านจ้าหน่ายวัสดุ
ดังกล่าวโดยตรง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 123/2561         
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 

26 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
การท้างานของคนต่างด้าว 

- - เฉพาะเจาะจง หจก. พีเอสบี ดอทคอม 
18,540.00 บาท 

หจก. พีเอสบี ดอทคอม 
18,540.00 บาท 

เป็นร้านจ้าหน่ายวัสดุ
ดังกล่าวโดยตรง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 124/2561         
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 

27 จัดซื้อท้าตรายางเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
การท้างานของคนต่างด้าว 

- - เฉพาะเจาะจง ร้านเอกสารบ้าน
กัลยาณมิตรสิงห ์
7,841.00 บาท 

ร้านเอกสารบ้าน 
กัลยาณมิตรสิงห ์
7,841.00 บาท 

เป็นร้านจ้าหน่ายวัสดุ
ดังกล่าวโดยตรง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 125/2561         
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 

28 จัดซื้อวัสดุส้านักงานเพ่ือใช้ในโครงการ
เครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการ
หลอกลวงและลักลอบไปท้างาน
ต่างประเทศ 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังวิทยาศึกษา จ้ากัด 
3,020.00 บาท 

บริษัท คลังวิทยาศึกษา จ้ากัด 
3,020.00 บาท 

เป็นร้านจ้าหน่ายวัสดุ
ดังกล่าวโดยตรง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 126/2561         
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 

29 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ใน
โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์
ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไป
ท้างานต่างประเทศ 

- - เฉพาะเจาะจง หจก. พีเอสบี ดอทคอม 
790.00 บาท 

หจก. พีเอสบี ดอทคอม 
790.00 บาท 

เป็นร้านจ้าหน่ายวัสดุ
ดังกล่าวโดยตรง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 127/2561         
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 

30 จ้างเหมาบริการซ่อมบ้ารุงรถยนต์
ส่วนกลางของส้านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ย่ีห้อ CHEVROLET 
หมายเลขทะเบียน กข ๗๘๙๘ สิงห์บุรี 

- - เฉพาะเจาะจง อู่ช่างเกษ 
7,280.00 บาท 

อู่ช่างเกษ 
7,280.00 บาท 

เป็นร้านที่รับซ่อม
บ้ารุงรถยนต์โดยตรง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 128/2561         
ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561 



 


