
                                                                                                                 -๑-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   กันยายน 2559  

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

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ                           
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ          

หรือจ้าง 
1 จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น 

ประจ้าเดือนกันยายน 2559 
- - ตกลงราคา บริษัท หงษช์วลิต จ้ากัด 

     2,000.00 บาท 
บริษัท หงษช์วลิต จ้ากัด 
     2,000.00 บาท  

ราคาท้องตลาด/           
เป็นตัวแทนจ้าหน่ายน้้ามัน
โดยตรง 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ท่ี สห 
0028/1559 ลงวันที่            
30 กันยายน 2558 

2 จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน 
ประจ้าเดือนกันยายน 2559 

- - ตกลงราคา ร้านวุฒิไกร 
440.00 บาท 

ร้านวุฒิไกร 
440.00 บาท 

เป็นร้านจ้าหน่ายโดยตรง
และบริการสง่ถึงส้านักงาน 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ท่ี สห 
0028/1560 ลงวันที่           
30 กันยายน 2558 

3 จัดซื้อนิตยสารรายเดือน  
ประจ้าเดือนกันยายน 2559 

- - ตกลงราคา บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ้ากัด 
(มหาชน) สาขาห้างไชย

แสงสิงห์บรุ ี
85.00 บาท 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ้ากัด 
(มหาชน) สาขาห้างไชย

แสงสิงห์บรุ ี
85.00 บาท 

เป็นร้านจ้าหน่ายโดยตรง หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ท่ี สห 
0028/1560 ลงวันที่           
30 กันยายน 2558 

4 จัดซื้อน้้าด่ืมส้าหรับบริโภค           
ในส้านักงาน ฯ ประจ้าเดือน
กันยายน 2559 

- - ตกลงราคา ร้าน น้้าด่ืม แอล บี วัน 
600.00 บาท 

ร้าน น้้าด่ืม แอล บี วัน 
600.00 บาท 

เป็นผู้ผลิตน้้าด่ืมโดยตรง/ 
บริการสง่ถึงส้านักงาน 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ท่ี สห 
0028/1561 ลงวันที่            
30 กันยายน 2558 

5 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจ้าเดือน
กันยายน 2559 

- - ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด          
ศรีทิพย์ ออฟฟิต ซีสเต็ม 

๒,๐๐๐.๐๐ บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด          
ศรีทิพย์ ออฟฟิต ซีสเต็ม 

๒,๐๐๐.๐๐ บาท 

ให้บริการเช่าเครื่อง          
ถ่ายเอกสารโดยตรง 

ข้อตกลงเช่าเลขที่ 1/2559  
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2558 

6 เช่าอาคารเพ่ือใช้เป็นสถานที่เก็บ
เอกสาร พัสดุ  ครุภัณฑ์ ประจ้าเดือน
กันยายน 2559 

- - ตกลงราคา นายวิศิษฐ  มงคลพร  
5,000.00 บาท 

นายวิศิษฐ  มงคลพร  
5,000.00 บาท 

ราคาเหมาะสมกับสภาพ
อาคาร และการเดินทาง
สะดวก 

ข้อตกลงเช่าเลขที่ 2/2559  
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2558 

7 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ               
ท้าความสะอาดฯ                    
ประจ้าเดือนกันยายน ๒๕๕9 

- - ตกลงราคา นางสาวขวัญรัก วุฒิโสภณ 
 9,00๐.๐๐ บาท 

นางสาวขวัญรัก วุฒิโสภณ 
  9,00๐.๐๐ บาท 

เป็นผู้มีความรับผิดชอบ 
ต่องานในหน้าท่ีดี 

สัญญาจ้างเลขที่ 3/2559  
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2558 

  



                                                                                                               -2-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   กันยายน 2559  

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

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ          
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ            

หรือจ้าง 
8 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ              

ตามกิจกรรมมีงานท้าน้าชุมชน
เข้มแข็ง ประจ้าเดือนกันยายน 
2559   

- - ตกลงราคา นางสาวอุษา คงล้าพันธ์ุ 
15,000.00 บาท 

นางสาวอุษา คงล้าพันธ์ุ 
15,000.00 บาท 

เป็นผู้มีความรับผิดชอบ
ต่องานในหน้าท่ีดี 

สัญญาจ้างเลขที่ 6/2559  
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2558 

9 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ                
ตามกิจกรรมยกระดับคุณภาพการ
บริการจัดหางานสู่ความเป็นเลิศ 
ประจ้าเดือนกันยายน 2559 

- - ตกลงราคา นายรุ่งธรรม อินทับทัน
15,000.00 บาท 

นายรุ่งธรรม อินทับทัน
15,000.00 บาท 

เป็นผู้มีความรับผิดชอบ
ต่องานในหน้าท่ีดี 

สัญญาจ้างเลขที่ 7/2559  
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2558  

10 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ              
ตามกิจกรรมมีงานท้าน้าชุมชน
เข้มแข็ง ประจ้าเดือนกันยายน 
2559   

- - ตกลงราคา นายยุรนันท์ สุภาวิตา 
15,000.00 บาท 

นายยุรนันท์ สุภาวิตา 
15,000.00 บาท 

เป็นผู้มีความรับผิดชอบ
ต่องานในหน้าท่ีดี 

สัญญาจ้างเลขที่ 10/2559  
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2558 

11 จัดจ้างเหมาท้างานบริการด้าน
การเงิน การบัญชี การพัสดุ             
และการรายงานต่าง ๆ ของ
เงินกองทุนเพ่ือการส่งคนต่างด้าว
กลับออกไปนอกราชอาณาจักร   
ประจ้าเดือนกันยายน 2559 

- - ตกลงราคา นางสาวคุณัญญา แตงทอง 
11,500.00 บาท 

นางสาวคุณัญญา แตงทอง 
11,500.00 บาท 

เป็นผู้มีความรับผิดชอบ
ต่องานในหน้าท่ีดี 

สัญญาจ้างเลขที่ 11/2559  
ลงวันที่ 28 เมษายน 2559 

12 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ                
ขับรถยนต์ฯประจ้าเดือนกันยายน 
2559 

- - ตกลงราคา นายยุทธนา บุญมี 
 9,00๐.๐๐ บาท 

นายยุทธนา บุญมี 
9,00๐.๐๐ บาท 

เป็นผู้มีความรับผิดชอบ
ต่องานในหน้าท่ีดี/ดูแล
สภาพรถยนต์ดี 

สัญญาจ้างเลขที่  12/2559 
ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 

13 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ            
ตามกิจกรรมส่งเสริมคนพิการท้างาน
ในหน่วยงานภาครัฐ ประจ้าเดือน
กันยายน 2559 

- - ตกลงราคา นายปริทัศน์ สุทธิสุข 
 15,000.00 บาท 

นายปริทัศน์ สุทธิสุข 
15,000.00 บาท 

เป็นผู้มีความรับผิดชอบ
ต่องานในหน้าท่ีดี 

สัญญาจ้างเลขที่  13/2559 
ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 

 



                                                                                                               -3-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   กันยายน 2559  

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

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ          
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ          

หรือจ้าง 
14 จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงเพ่ือใช้              

ในการปฏิบัติงานราชการเก่ียวกับ
การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
สัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา 
ประจ้าเดือนกันยายน 2559 

- - ตกลงราคา บริษัท หงษช์วลิต จ้ากัด 
     3,000.00 บาท 

บริษัท หงษช์วลิต จ้ากัด 
     3,000.00 บาท 

ราคาท้องตลาด/          
เป็นตัวแทนจ้าหน่าย
น้้ามันโดยตรง 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ท่ี สห 
0028/1070 ลงวันที่               
1 กันยายน 2559 

15 จัดซื้อวัสดุส้านักงานเพ่ือใช้ในการ
ด้าเนินการเก่ียวกับการจัดระบบ
แรงงานต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา 
ลาว กัมพูชา 

- - ตกลงราคา บริษัท คลังวิทยาศึกษา จ้ากัด 
5,801.00 บาท 

บริษัท คลังวิทยาศึกษา จ้ากัด 
5,801.00 บาท 

เป็นร้านจ้าหน่ายวัสดุ
ดังกล่าวโดยตรง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 111/2559        
ลงวันที่ 20 กันยายน 2559 

16 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการ
ด้าเนินการเก่ียวกับการจัดระบบ
แรงงานต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา 
ลาว กัมพูชา 

- - ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พีเอสบี 
ดอทคอม 

14,150.34 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พีเอสบี 
ดอทคอม 

14,150.34 บาท 

เป็นร้านจ้าหน่ายวัสดุ
ดังกล่าวโดยตรง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 112/2559        
ลงวันที่ 20 กันยายน 2559 

 


