
                                                                                                                 -๑-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   มิถุนายน 2561  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บรุ ี  
วันท่ี   25   เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.  2561   

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ                           
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คดัเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ          

หรือจ้าง 
1 จัดซ้ือน้้าดื่มส้าหรับบริโภค           

ในส้านักงาน ฯ ประจ้าเดือน              
มิถุนายน 2561 

- - เฉพาะเจาะจง ร้าน น้้าดื่ม แอล บี วัน 
800.00 บาท 

ร้าน น้้าดื่ม แอล บี วัน 
800.00 บาท 

เป็นผู้ผลิตน้้าดื่มโดยตรง/ 
บริการส่งถึงส้านักงาน 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ที่ สห 
0028/1371 ลงวันที่            
29 กันยายน 2560 

2 จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น 
ประจ้าเดือนมิถุนายน 2561 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท หงษ์ชวลิต จ้ากัด 
  8,000.00 บาท 

บริษัท หงษ์ชวลิต จ้ากัด 
   8,000.00 บาท  

ราคาท้องตลาด/           
เป็นตัวแทนจ้าหน่ายน้้ามัน
โดยตรง 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ที่ สห 
0028/1372 ลงวันที่            
29 กันยายน 2560 

3 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์รายวัน 
ประจ้าเดือนมิถุนายน 2568 

- - เฉพาะเจาะจง ร้านวุฒิไกร 
420.00 บาท 

ร้านวุฒิไกร 
420.00 บาท 

เป็นร้านจ้าหน่ายโดยตรง
และบริการส่งถึงส้านักงาน 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ที่ สห 
0028/1373 ลงวันที่           
29 กันยายน 2560 

4 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ               
ท้าความสะอาดฯ                    
ประจ้าเดือนมิถุนายน ๒๕61 

- - เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญรัก วุฒิโสภณ 
 8,700.๐๐ บาท 

นางสาวขวัญรัก วุฒิโสภณ 
  8,700.๐๐ บาท 

เป็นผู้มีความรับผิดชอบ 
ต่องานในหน้าที่ดี 

สัญญาจ้างเลขที่ 1/2561  
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 

5 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ            
ตามกิจกรรมส่งเสริมคนพิการท้างาน
ในหน่วยงานภาครัฐ ประจ้าเดือน
มิถุนายน 2561 

- - เฉพาะเจาะจง นายปริทัศน์ สุทธิสุข 
 15,000.00 บาท 

นายปริทัศน์ สุทธิสุข 
15,000.00 บาท 

เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อ
งานในหน้าที่ดี 

สัญญาจ้างเลขที่  3/25861 
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 

6 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ                
ตามกิจกรรมยกระดับคุณภาพ        
การบริการจัดหางานสู่ความเป็นเลิศ 
ประจ้าเดือนมิถุนายน 2561 

- - เฉพาะเจาะจง นายรุ่งธรรม อินทับทัน
14,500.00 บาท 

นายรุ่งธรรม อินทับทัน
14,500.00 บาท 

เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อ
งานในหน้าที่ดี 

สัญญาจ้างเลขที่ 4/2561  
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560  

 
 
 



                                                                                                               -2-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   มิถุนายน 2561  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บรุ ี  
วันท่ี   25   เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.  2561   

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรอืจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ          
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คดัเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ            

หรือจ้าง 
7 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ              

ตามกิจกรรมมีงานท้าน้าชุมชน
เข้มแข็ง ประจ้าเดือนมิถุนายน 
2561   

- - เฉพาะเจาะจง นายยุรนันท์ สุภาวิตา 
15,000.00 บาท 

นายยุรนันท์ สุภาวิตา 
15,000.00 บาท 

เป็นผู้มีความรับผิดชอบ
ต่องานในหน้าที่ดี 

สัญญาจ้างเลขที่ 5/2561  
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 

8 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ              
ตามกิจกรรมมีงานท้าน้าชุมชน
เข้มแข็ง ประจ้าเดือนมิถุนายน 
2561 

- - เฉพาะเจาะจง นางสาวอุษา คงล้าพันธ์ุ 
15,000.00 บาท 

นางสาวอุษา คงล้าพันธ์ุ 
15,000.00 บาท 

เป็นผู้มีความรับผิดชอบ
ต่องานในหน้าที่ดี 

สัญญาจ้างเลขที่ 6/2561  
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 

9 เช่าอาคารเพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บ
เอกสาร พัสดุ  ครุภัณฑ์ ประจ้าเดือน
มิถุนายน 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 

10 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจ้าเดือน
มิถุนายน 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 

11 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ                
ขับรถยนต์ฯประจ้าเดือนมิถุนายน 
2561 

- - เฉพาะเจาะจง นายบพิตร อยู่จุ้ย 
 9,00๐.๐๐ บาท 

นายบพิตร อยู่จุ้ย 
9,00๐.๐๐ บาท 

เป็นผู้มีความรับผิดชอบ
ต่องานในหน้าที่ดี/ดูแล
สภาพรถยนต์ดี 

สัญญาจ้างเลขที่  9/2561 
ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 
2560 

12 จ้างเหมาจัดและตกแต่งสถานที่ใน
การจัดงานวันนัดพบแรงงาน 

- - เฉพาะเจาะจง นางสาวเรณู เลิศเมือง 
2,500.00 บาท 

 

นางสาวเรณู เลิศเมือง 
2,500.00 บาท 

 

รับจ้างจัดและตกแต่ง
สถานที่โดยตรง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 64/2561    
ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 

13 จ้างเหมาจัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์
การจัดงานวันนัดพบแรงงาน 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท สิงห์บุรีกันสาด 
แอนด์อิงค์เจ็ท จ้ากัด

500.00 บาท 

บริษัท สิงห์บุรีกันสาด 
แอนด์อิงค์เจ็ท จ้ากัด

500.00 บาท 

รับท้าป้าย
ประชาสัมพันธ์ โดยตรง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 65/2561    
ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 

  
 
 



                                                                                                            -3-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   มิถุนายน 2561  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บรุ ี  
วันท่ี   25   เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.  2561   

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อ          
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คดัเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ            

หรือจ้าง 
14 จ้างเหมาจัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์การ

จัดงาน “จุดประกายสร้างงานสร้าง
อาชีพเพื่อคนสิงห์บุรีมีงานท้า” 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท สิงห์บุรีกันสาด 
แอนด์อิงค์เจ็ท จ้ากัด

8,400.00 บาท 

บริษัท สิงห์บุรีกันสาด 
แอนด์อิงค์เจ็ท จ้ากัด

8,400.00 บาท 

รับท้าป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
โดยตรง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 66/2561    
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 

15 จัดท้าใบปลิวประชาสัมพันธ์การจัดงาน 
“จุดประกายสร้างงาน สร้างอาชีพเพื่อ
คนสิงห์บุรีมีงานท้า” 

- - เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์สุพจน์การพิมพ์ 
9,000.00 บาท 

โรงพิมพ์สุพจน์การพิมพ์ 
9,000.00 บาท 

เป็นร้านที่รับพิมพ์
กระดาษหัวข่าว
โดยตรง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 67/2561    
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 

16 จ้างท้าสปอร์ตประชาสัมพันธ์            
การจัดงาน “จุดประกายสร้างงาน 
สร้างอาชีพเพื่อคนสิงห์บุรีมีงานท้า” 

- - เฉพาะเจาะจง นายประกาศิต พวงนาค 
1,000.00 บาท 

นายประกาศิต พวงนาค 
1,000.00 บาท 

รับจัดท้าสปอร์ต
ประชาสัมพันธ์โดยตรง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 68/2561    
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 

17 จ้างเหมาบริการซ่อมบ้ารุง
เครื่องปรับอากาศของส้านักงาน             
จัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี 

- - เฉพาะเจาะจง ร้านสามัคคีแอร์เซอร์วิส 
1,400.00 บาท 

ร้านสามัคคีแอร์เซอร์วิส 
1,400.00 บาท 

รับจัดท้าสปอร์ต
ประชาสัมพันธ์โดยตรง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 69/2561    
ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 

18 จัดซ้ือวัสดุส้านักงานเพื่อใช้ด้าเนินการ
ตามโครงการตรวจสอบการท้างานของ
คนต่างด้าวและสถานประกอบการ     

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังวิทยาศึกษา จ้ากัด 
3,610.00 บาท 

บริษัท คลังวิทยาศึกษา จ้ากัด 
3,610.00 บาท 

เป็นร้านจ้าหน่ายวัสดุ
ดังกล่าวโดยตรง 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 70/2561         
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2561 

19 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้
ด้าเนินการตามโครงการตรวจสอบการ
ท้างานของคนต่างด้าวและสถาน
ประกอบการ     

- - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พีเอสบี 
ดอทคอม 

2,690.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พีเอสบี 
ดอทคอม 

2,690.00 บาท 

เป็นร้านจ้าหน่ายวัสดุ
ดังกล่าวโดยตรง 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 71/2561         
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2561 

20 จ้างเหมาจัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์          
ตามกิจกรรมศูนย์ตรีเทพเพื่อการ             
จ้างงานแบบครบวงจร  

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท สิงห์บุรีกันสาด 
แอนด์อิงค์เจ็ท จ้ากัด

800.00 บาท 

บริษัท สิงห์บุรีกันสาด 
แอนด์อิงค์เจ็ท จ้ากัด

800.00 บาท 

รับท้าป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
โดยตรง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 72/2561    
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2561 

21 จัดซ้ือวัสดุส้านักงานเพื่อใช้ด้าเนินการ
ตามกิจกรรมศูนย์ตรีเทพเพื่อการ             
จ้างงานแบบครบวงจร 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังวิทยาศึกษา จ้ากัด 
300.00 บาท 

บริษัท คลังวิทยาศึกษา จ้ากัด 
300.00 บาท 

เป็นร้านจ้าหน่ายวัสดุ
ดังกล่าวโดยตรง 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 73/2561         
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2561 

 



                                                                                                              -4-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   มิถุนายน 2561  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บรุ ี  
วันท่ี   25   เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.  2561   

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ          
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คดัเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ            

หรือจ้าง 
22 จ้างเหมารถประชาสัมพันธ์การจัดงาน 

“จุดประกายสร้างงาน สร้างอาชีพ            
เพื่อคนสิงห์บุรีมีงานท้า” 

- - เฉพาะเจาะจง นายทองสุข สุรัตนโชติ
12,000.00 บาท 

นายทองสุข สุรัตนโชติ
12,000.00 บาท 

รับจ้างเหมารถ
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ 
โดยตรง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 74/2561    
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561 

23 ค่าห้องประชุมและสถานที่ในการ               
จัดงาน “จุดประกายสร้างงาน               
สร้างอาชีพเพื่อคนสิงบุรีมีงานท้า” 

- - เฉพาะเจาะจง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี  
20,000.00 บาท 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี  
20,000.00 บาท 

รับจ้างเหมารถ
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ 
โดยตรง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 75/2561    
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 

24 ค่าจ้างเหมาจัดงานและตกแต่งสถานที่
ในการจัดงาน “จุดประกายสร้างงาน               
สร้างอาชีพเพื่อคนสิงบุรีมีงานท้า” 

- - เฉพาะเจาะจง นายทรงเกียรติ สว่างแสง  
242,000.00 บาท 

นายทรงเกียรติ สว่างแสง  
242,000.00 บาท 

รับจ้างเหมารถ
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ 
โดยตรง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 76/2561    
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 

25 ค่าจ้างเหมาสาธิตอาชีพในการจัดงาน 
“จุดประกายสร้างงาน สร้างอาชีพ    
เพื่อคนสิงบุรีมีงานท้า” อาชีพ “การท้า
ซาลาเปา” 

- - เฉพาะเจาะจง นางณรงค์รัตน์ บุญนาค 
4,000.00 บาท 

นางณรงค์รัตน์ บุญนาค 
4,000.00 บาท 

มีความรู้ความ
ช้านาญในอาชีพ                
ที่สาธิต 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 77/2561    
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 

26 ค่าจ้างเหมาสาธิตอาชีพในการจัดงาน 
“จุดประกายสร้างงาน สร้างอาชีพ    
เพื่อคนสิงบุรีมีงานท้า” อาชีพ “การท้า
ขนมช่อม่วง” 

- - เฉพาะเจาะจง นายรัฐพล ขวัญชูวงษ์ 
4,000.00 บาท 

นายรัฐพล ขวัญชูวงษ์ 
4,000.00 บาท 

มีความรู้ความ
ช้านาญในอาชีพ                
ที่สาธิต 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 78/2561    
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 

27 ค่าจ้างเหมาสาธิตอาชีพในการจัดงาน 
“จุดประกายสร้างงาน สร้างอาชีพ    
เพื่อคนสิงบุรีมีงานท้า” อาชีพ “การท้า
ดอกไม้จากดินญี่ปุ่น” 

- - เฉพาะเจาะจง นางวิก เสื้อจร 
4,000.00 บาท 

นางวิก เสื้อจร 
4,000.00 บาท 

มีความรู้ความ
ช้านาญในอาชีพ                
ที่สาธิต 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 79/2561    
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 

 
 



                                                                                                              -5-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   มิถุนายน 2561  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บรุ ี  
วันท่ี   25   เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.  2561   

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ          
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คดัเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ            

หรือจ้าง 
28 ค่าจ้างเหมาสาธิตอาชีพในการจัดงาน 

“จุดประกายสร้างงาน สร้างอาชีพ    
เพื่อคนสิงบุรีมีงานท้า” อาชีพ “การท้า
ขนมข้าวตู” 

- - เฉพาะเจาะจง นางกุลนันท์ วิงวร 
4,000.00 บาท 

นางกุลนันท์ วิงวร 
4,000.00 บาท 

มีความรู้ความช้านาญ
ในอาชีพที่สาธิต 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 80/2561    
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 

29 ค่าจ้างเหมาสาธิตอาชีพในการจัดงาน 
“จุดประกายสร้างงาน สร้างอาชีพ    
เพื่อคนสิงบุรีมีงานท้า” อาชีพ “การท้า
พรมเช็ดเท้า” 

- - เฉพาะเจาะจง นางบุญชู ฉ่้าทอง 
4,000.00 บาท 

นางบุญชู ฉ่้าทอง 
4,000.00 บาท 

มีความรู้ความช้านาญ
ในอาชีพที่สาธิต 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 81/2561    
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 

30 ค่าจ้างเหมาสาธิตอาชีพในการจัดงาน 
“จุดประกายสร้างงาน สร้างอาชีพ    
เพื่อคนสิงบุรีมีงานท้า” อาชีพ “การท้า
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ” 

- - เฉพาะเจาะจง นางชอุ้ม วงษ์จ้าปา 
4,000.00 บาท 

นางชอุ้ม วงษ์จ้าปา 
4,000.00 บาท 

มีความรู้ความช้านาญ
ในอาชีพที่สาธิต 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 82/2561    
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 

31 ค่าจ้างเหมาสาธิตอาชีพในการจัดงาน 
“จุดประกายสร้างงาน สร้างอาชีพ    
เพื่อคนสิงบุรีมีงานท้า” อาชีพ                
“การสานพัดพลาสติก และเหรียญ
เหว่ียงทาน” 

- - เฉพาะเจาะจง นางอารีย์ นันทรักษ์ 
8,000.00 บาท 

นางอารีย์ นันทรักษ์ 
8,000.00 บาท 

มีความรู้ความช้านาญ
ในอาชีพที่สาธิต 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 83/2561    
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 

32 ค่าจ้างเหมาสาธิตอาชีพในการจัดงาน 
“จุดประกายสร้างงาน สร้างอาชีพ    
เพื่อคนสิงบุรีมีงานท้า” อาชีพ “การท้า
น้้าสมุนไพร” 

- - เฉพาะเจาะจง นางภานุรัตน์ อารีพันธ์ 
4,000.00 บาท 

นางภานุรัตน์ อารีพันธ์ 
4,000.00 บาท 

มีความรู้ความช้านาญ
ในอาชีพที่สาธิต 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 84/2561    
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 

33 ค่าจ้างเหมาสาธิตอาชีพในการจัดงาน 
“จุดประกายสร้างงาน สร้างอาชีพ    
เพื่อคนสิงบุรีมีงานท้า” อาชีพ                 
“ช่างตัดผม” 

- - เฉพาะเจาะจง นายสมบัติ สิงห์รักษา 
4,000.00 บาท 

นายสมบัติ สิงห์รักษา 
4,000.00 บาท 

มีความรู้ความช้านาญ
ในอาชีพที่สาธิต 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 85/2561    
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   มิถุนายน 2561  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บรุ ี  
วันท่ี   25   เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.  2561   

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ          
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คดัเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ            

หรือจ้าง 
34 ค่าจ้างเหมาสาธิตอาชีพในการจัดงาน 

“จุดประกายสร้างงาน สร้างอาชีพ    
เพื่อคนสิงบุรีมีงานท้า” อาชีพ                 
“การจักสานตะกร้าหวาย” 

- - เฉพาะเจาะจง นางวิลัย คุ้มมา 
4,000.00 บาท 

นางวิลัย คุ้มมา 
4,000.00 บาท 

มีความรู้ความช้านาญ
ในอาชีพที่สาธิต 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 86/2561    
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 

35 ค่าจ้างเหมาสาธิตอาชีพในการจัดงาน 
“จุดประกายสร้างงาน สร้างอาชีพ    
เพื่อคนสิงบุรีมีงานท้า” อาชีพ                 
“การท้าขนมกุยฉ่าย” 

- - เฉพาะเจาะจง นางคมข้า สัมปันนานนท์ 
4,000.00 บาท 

นางคมข้า สัมปันนานนท์ 
4,000.00 บาท 

มีความรู้ความช้านาญ
ในอาชีพที่สาธิต 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 87/2561    
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 

36 ค่าจ้างเหมาสาธิตอาชีพในการจัดงาน 
“จุดประกายสร้างงาน สร้างอาชีพ    
เพื่อคนสิงบุรีมีงานท้า” อาชีพ                 
“การท้าหม่ีกรอบ” 

- - เฉพาะเจาะจง นางประณีต พึ่งประดิษฐ์ 
4,000.00 บาท 

นางประณีต พึ่งประดิษฐ์ 
4,000.00 บาท 

มีความรู้ความช้านาญ
ในอาชีพที่สาธิต 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 88/2561    
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 

37 ค่าจ้างเหมาสาธิตอาชีพในการจัดงาน 
“จุดประกายสร้างงาน สร้างอาชีพ    
เพื่อคนสิงบุรีมีงานท้า อาชีพ ”การท้า
หมอนสม๊อค งานมงคล” 

- - เฉพาะเจาะจง นางศจี ซ่ือสัตย์ 
4,000.00 บาท 

นางศจี ซ่ือสัตย์ 
4,000.00 บาท 

มีความรู้ความช้านาญ
ในอาชีพที่สาธิต 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 89/2561    
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 

38 ค่าจ้างเหมาสาธิตอาชีพในการจัดงาน 
“จุดประกายสร้างงาน สร้างอาชีพ    
เพื่อคนสิงบุรีมีงานท้า อาชีพ ”การท้า
ห่อหมกเห็ดนางฟ้าภูฐาน และ การท้า
ข้าวเหนียวหน้าเห็ดหยอง" 

- - เฉพาะเจาะจง นางอรัญญา วายุโรจน์
8,000.00 บาท 

นางอรัญญา วายุโรจน์ 
8,000.00 บาท 

มีความรู้ความช้านาญ
ในอาชีพที่สาธิต 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 90/2561    
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 

39 ค่าจ้างเหมาสาธิตอาชีพในการจัดงาน 
“จุดประกายสร้างงาน สร้างอาชีพ    
เพื่อคนสิงบุรีมีงานท้า อาชีพ ”การท้า
รองเท้าแตะ” 

- - เฉพาะเจาะจง นายนรินทร์ คลังนุ่ม 
4,000.00 บาท 

นายนรินทร์ คลังนุ่ม 
4,000.00 บาท 

มีความรู้ความช้านาญ
ในอาชีพที่สาธิต 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 91/2561    
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   มิถุนายน 2561  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บรุ ี  
วันท่ี   25   เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.  2561   

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ          
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คดัเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ            

หรือจ้าง 
40 ค่าจ้างเหมาสาธิตอาชีพในการจัดงาน 

“จุดประกายสร้างงาน สร้างอาชีพ    
เพื่อคนสิงบุรีมีงานท้า อาชีพ “การท้า
พวงกุญแจนกฮูก” 

- - เฉพาะเจาะจง นางสาวพรรณภรณ์ บุญจ
ทิตย์ 

4,000.00 บาท 

นางสาวพรรณภรณ์ บุญจ
ทิตย์ 

4,000.00 บาท 

มีความรู้ความช้านาญ
ในอาชีพที่สาธิต 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 92/2561    
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 

41 ค่าจ้างเหมาสาธิตอาชีพในการจัดงาน 
“จุดประกายสร้างงาน สร้างอาชีพ    
เพื่อคนสิงบุรีมีงานท้า” อาชีพ                 
“การท้าที่ติดตู้เย็นจากดินญี่ปุ่น” 

- - เฉพาะเจาะจง นางรภัสวรีญ์ เทียมทันพร 
4,000.00 บาท 

นางรภัสวรีญ์ เทียมทันพร 
4,000.00 บาท 

มีความรู้ความช้านาญ
ในอาชีพที่สาธิต 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 93/2561    
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 

42 ค่าจ้างเหมาสาธิตอาชีพในการจัดงาน 
“จุดประกายสร้างงาน สร้างอาชีพ    
เพื่อคนสิงบุรีมีงานท้า ”อาชีพ                 
“การท้าฮูกหอมการบูร” 

- - เฉพาะเจาะจง นางสาววิรดา หมอโอสถ 
4,000.00 บาท 

นางสาววิรดา หมอโอสถ 
4,000.00 บาท 

มีความรู้ความช้านาญ
ในอาชีพที่สาธิต 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 94/2561    
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 

43 ค่าจ้างเหมาสาธิตอาชีพในการจัดงาน 
“จุดประกายสร้างงาน สร้างอาชีพ    
เพื่อคนสิงบุรีมีงานท้า อาชีพ ”การท้า
ขนมไข่นกกระทา” 

- - เฉพาะเจาะจง นางอัฉรา อินทร์เจริญ 
4,000.00 บาท 

นางอัฉรา อินทร์เจริญ 
4,000.00 บาท 

มีความรู้ความช้านาญ
ในอาชีพที่สาธิต 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 95/2561    
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 

44 ค่าจ้างเหมาสาธิตอาชีพในการจัดงาน 
“จุดประกายสร้างงาน สร้างอาชีพ    
เพื่อคนสิงบุรีมีงานท้า อาชีพ                 
”การเพ้นท์หมวก" 

- - เฉพาะเจาะจง น.ส.เนตรนารี คร้ามมีทรัพย์ 
4,000.00 บาท 

น.ส.เนตรนารี คร้ามมีทรัพย์ 
4,000.00 บาท 

มีความรู้ความช้านาญ
ในอาชีพที่สาธิต 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 96/2561    
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 

45 ค่าจ้างเหมาสาธิตอาชีพในการจัดงาน 
“จุดประกายสร้างงาน สร้างอาชีพ    
เพื่อคนสิงบุรีมีงานท้า "การนวดแผน
ไทย" 

- - เฉพาะเจาะจง น.ส.ระวีวรรณ เนียมทอง 
4,000.00 บาท 

น.ส.ระวีวรรณ เนียมทอง 
4,000.00 บาท 

มีความรู้ความช้านาญ
ในอาชีพที่สาธิต 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 97/2561    
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 

 
 



                                                                                                              -8-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   มิถุนายน 2561  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บรุ ี  
วันท่ี   25   เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.  2561   

 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ          
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คดัเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ            

หรือจ้าง 
46 ค่าจ้างเหมาสาธิตอาชีพในการจัดงาน            

“จุดประกายสร้างงาน สร้างอาชีพเพื่อ          
คนสิงบุรีมีงานท้า ” อาชีพ “การพับแบงค์” 

- - เฉพาะเจาะจง นางบุญเรือน ภู่เหม 
4,000.00 บาท 

นางบุญเรือน ภู่เหม 
4,000.00 บาท 

มีความรู้ความช้านาญ
ในอาชีพที่สาธิต 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 98/2561    
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 

47 ค่าจ้างเหมาสาธิตอาชีพในการจัดงาน            
“จุดประกายสร้างงาน สร้างอาชีพเพื่อคน
สิงบุรีมีงานท้า” อาชีพ “การท้าขนม
ดอกจอก” 

- - เฉพาะเจาะจง นางกนกพร ผดุงสาร 
4,000.00 บาท 

นางกนกพร ผดุงสาร 
4,000.00 บาท 

มีความรู้ความช้านาญ
ในอาชีพที่สาธิต 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 99/2561    
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 

48 ค่าจ้างเหมาสาธิตอาชีพในการจัดงาน          
“จุดประกายสร้างงาน สร้างอาชีพ         
เพื่อคนสิงบุรีมีงานท้า ”อาชีพ “การท้า
พวงกุญแจดอกกุหลาบ” 

- - เฉพาะเจาะจง นางประทุม  บุญย้าย 
4,000.00 บาท 

นางประทุม  บุญย้าย 
4,000.00 บาท 

มีความรู้ความช้านาญ
ในอาชีพที่สาธิต 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 100/2561    
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 

49 ค่าจ้างเหมาสาธิตอาชีพในการจัดงาน              
“จุดประกายสร้างงาน สร้างอาชีพ              
เพื่อคนสิงบุรีมีงานท้า ”การท้ากะหรี่ปั๊บ” 

- - เฉพาะเจาะจง นางจิติมา วงษ์ค้า 
4,000.00 บาท 

นางจิติมา วงษ์ค้า
4,000.00 บาท 

มีความรู้ความช้านาญ
ในอาชีพที่สาธิต 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 101/2561    
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 

50 จ้างเหมาสาธิตอาชีพในการจัดงาน               
“จุดประกายสร้างงาน สร้างอาชีพ     
เพื่อคนสิงบุรีมีงานท้า ”การเพ้นท์หิน 

- - เฉพาะเจาะจง นายชินตะวัน บรรโล 
4,000.00 บาท 

นายชินตะวัน บรรโล 
4,000.00 บาท 

มีความรู้ความช้านาญ
ในอาชีพที่สาธิต 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 102/2561    
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 

51 จ้างเหมาสาธิตอาชีพในการจัดงาน             
“จุดประกายสร้างงาน สร้างอาชีพ     
เพื่อคนสิงบุรีมีงานท้า "การท้าดอกไม้
ประดิษฐ์จากใบเตย" 

- - เฉพาะเจาะจง นางนวลอนงค์ นวมถนอม 
4,000.00 บาท 

นางนวลอนงค์ นวมถนอม 
4,000.00 บาท 

มีความรู้ความช้านาญ
ในอาชีพที่สาธิต 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 103/2561    
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 

52 จ้างเหมาสาธิตอาชีพในการจัดงาน                
“จุดประกายสร้างงาน สร้างอาชีพ               
เพื่อคนสิงบุรีมีงานท้า” อาชีพ  “การถัก
เชือกมาคาเม่” 

- - เฉพาะเจาะจง นางกตัญญู ภานุเวศ 
4,000.00 บาท 

นางกตัญญู ภานุเวศ 
4,000.00 บาท 

มีความรู้ความช้านาญ
ในอาชีพที่สาธิต 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 104/2561    
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   มิถุนายน 2561  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บรุ ี  
วันท่ี   25   เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.  2561   

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ          
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คดัเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ            

หรือจ้าง 
53 จ้างพิธีกรในการด้าเนินรายการในการ

จัดงาน “จุดประกายสร้างงาน                
สร้างอาชีพเพื่อคนสิงห์บุรีมีงานท้า”
ตามโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

- - เฉพาะเจาะจง นางณัชชา หล้าแสงกุล 
4,000.00 บาท 

นางณัชชา หล้าแสงกุล 
4,000.00 บาท 

มีความความสามารถ
ในการเป็นพิธีกร 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 105/2561    
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 

54 จ้างเหมาจัดแสดงนิทรรศการโครงงาน
อาชีพในการจัดงาน“จุดประกาย           
สร้างงาน สร้างอาชีพเพื่อคนสิงห์บุรี          
มีงานท้า” ตามโครงการภายใต้
แผนพัฒนาภาค ประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

- - เฉพาะเจาะจง นางสาวกัลยา ชูติวัตร 
5,000.00 บาท 

นางสาวกัลยา ชูติวัตร 
5,000.00 บาท 

โครงงานมีความ
น่าสนใจ 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 106/2561    
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 

55 จ้างเหมาจัดแสดงนิทรรศการโครงงาน
อาชีพในการจัดงาน“จุดประกายสร้าง
งาน สร้างอาชีพเพื่อคนสิงห์บุรีมีงาน
ท้า” ตามโครงการภายใต้แผนพัฒนา
ภาค ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

- - เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ศักดิ์ แสงเงิน 
2,000.00 บาท 

นายณรงค์ศักดิ์ แสงเงิน 
2,000.00 บาท 

โครงงานมีความ
น่าสนใจ 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 107/2561    
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 

56 จ้างเหมาจัดแสดงนิทรรศการโครงงาน
อาชีพในการจัดงาน“จุดประกาย        
สร้างงาน สร้างอาชีพเพื่อคนสิงห์บุรี            
มีงานท้า” ตามโครงการภายใต้แผน        
พัฒนาภาค ประจ้าปีงบประมาณ             
พ.ศ. 2561 

- - เฉพาะเจาะจง นายนรินทร์ คลังนุ่ม 
3,000.00 บาท 

นายนรินทร์ คลังนุ่ม 
3,000.00 บาท 

โครงงานมีความ
น่าสนใจ 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 107/2561    
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 

 


