
                                                                                                                 -๑-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   กรกฎาคม 2562  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบ์ุรี  
วันที่   25   เดอืน  กรกฎาคม   พ.ศ.  2562  

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ                           
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ          

หรือจ้าง 
1 จัดซื้อน้้าด่ืมส้าหรับบริโภค           

ในส้านักงาน ฯ ประจ้าเดือน              
กรกฎาคม 2562 

- - 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 
ประจ้าเดือนกรกฎาคม  2562 

- - เฉพาะเจาะจง ร้านวุฒิไกร 
380.00 บาท 

ร้านวุฒิไกร 
380.00 บาท 

เป็นร้านจ้าหน่ายโดยตรง
และบริการสง่ถึงส้านักงาน 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ท่ี สห 
0028/1356 ลงวันที่            
28 กันยายน 2560 

3 จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
ประจ้าเดือนกรกฎาคม  2562 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท หงสช์วลิต จ้ากัด 
4,000.00 บาท 

บริษัท หงสช์วลิต จ้ากัด 
4,000.00 บาท 

ราคาท้องตลาด/           
เป็นตัวแทนจ้าหน่ายน้้ามัน

โดยตรง 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ท่ี สห 
0028/1357 ลงวันที่            
28 กันยายน 2560 

4 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ               
ท้าความสะอาดฯ                    
ประจ้าเดือนกรกฎาคม  2562 

- - เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญรัก วุฒิโสภณ 
 9,300.๐๐ บาท 

นางสาวขวัญรัก วุฒิโสภณ 
   9,300.๐๐ บาท 

เป็นผู้มีความรับผิดชอบ 
ต่องานในหน้าท่ีดี 

สัญญาจ้างเลขที่ 1/2562  
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 

5 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ                
ขับรถยนต์ฯประจ้าเดือนกรกฎาคม 
2562 

- - เฉพาะเจาะจง นายวิศรัฐ ย้ิมสิงห์ 
 11,500.00 บาท 

นายวิศรัฐ ย้ิมสิงห์ 
  11,500.00 บาท 

เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อ
งานในหน้าท่ีดี/ดูแลสภาพ
รถยนต์ดี 

สัญญาจ้างเลขที่  2/2562  
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 

6 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ              
ตามโครงการเสริมสร้างความมั่นคง
และย่ังยืน ประจ้าเดือนกรกฎาคม 
2562 

- - เฉพาะเจาะจง นายยุรนันท์ สุภาวิตา 
15,000.00 บาท 

นายยุรนันท์ สุภาวิตา 
15,000.00 บาท 

เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อ
งานในหน้าท่ีดี 

สัญญาจ้างเลขที่ 5/2561  
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 

 
 
 
 



                                                                                                               -2-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   กรกฎาคม 2562  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบ์ุรี  
วันที่   25   เดอืน  กรกฎาคม   พ.ศ.  2562  

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ          
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ            

หรือจ้าง 
7 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ              

ตามโครงการเสริมสร้างความมั่นคง
และย่ังยืน ประจ้าเดือนกรกฎาคม 
2562 

- - เฉพาะเจาะจง นางสาวอุษา คงล้าพันธ์ุ 
15,000.00 บาท 

นางสาวอุษา คงล้าพันธ์ุ 
15,000.00 บาท 

เป็นผู้มีความรับผิดชอบ
ต่องานในหน้าท่ีดี 

สัญญาจ้างเลขที่ 4/2562  
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 

8 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ                
ตามโครงการพัฒนาระบบบริการ
จัดหางานในประเทศ ประจ้าเดือน
กรกฎาคม  2562 

- - เฉพาะเจาะจง นายรุ่งธรรม อินทับทัน
15,000.00 บาท 

นายรุ่งธรรม อินทับทัน
15,000.00 บาท 

เป็นผู้มีความรับผิดชอบ
ต่องานในหน้าท่ีดี 

สัญญาจ้างเลขที่ 5/2562  
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 

9 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ            
ตามโครงการส่งเสริมคนพิการท้างาน
ในหน่วยงานภาครัฐ ประจ้าเดือน
กรกฎาคม  2562 

- - เฉพาะเจาะจง นายปริทัศน์ สุทธิสุข 
 15,000.00 บาท 

นายปริทัศน์ สุทธิสุข 
15,000.00 บาท 

เป็นผู้มีความรับผิดชอบ
ต่องานในหน้าท่ีดี 

สัญญาจ้างเลขที่  6/2562  
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 

10 เช่าอาคารเพ่ือใช้เป็นสถานที่เก็บ
เอกสาร พัสดุ ครุภัณฑ์ ประจ้าเดือน
กรกฎาคม  2562 

- - เฉพาะเจาะจง นายวิศิษฐ  มงคลพร  
5,000.00 บาท 

นายวิศิษฐ  มงคลพร  
5,000.00 บาท 

ราคาเหมาะสมกับสภาพ
อาคาร และการเดินทาง
สะดวก 

ข้อตกลงเช่าเลขที่ 7/2562  
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 

11 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจ้าเดือน
กรกฎาคม  2562 

- - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด          
ศรีทิพย์ ออฟฟิต ซีสเต็ม 

2,๐๐๐.๐๐ บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด          
ศรีทิพย์ ออฟฟิต ซีสเต็ม 

2,๐๐๐.๐๐ บาท 

ให้บริการเช่าเครื่อง          
ถ่ายเอกสารโดยตรง 

ข้อตกลงเช่าเลขที่ 8/2562  
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 

12 จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพ่ือใช้ในโครงการตรวจสอบ
ปราบปรามแรงงานต่างด้าว 
ประจ้าเดือนกรกฎาคม 2562 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท หงสช์วลิต จ้ากัด 
2,000.00 บาท 

บริษัท หงสช์วลิต จ้ากัด 
2,000.00 บาท 

ราคาท้องตลาด/           
เป็นตัวแทนจ้าหน่าย
น้้ามันโดยตรง 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ท่ี สห 
0028/182 ลงวันที่            
6 กุมภาพันธ์ 2562 

13 จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพ่ือใช้ในโครงการบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าว ประจ้าเดือน
กรกฎาคม 2562 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท หงษช์วลิต จ้ากัด 
3,000.00 บาท 

บริษัท หงษช์วลิต จ้ากัด 
3,000.00 บาท 

ราคาท้องตลาด/           
เป็นตัวแทนจ้าหน่าย
น้้ามันโดยตรง 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ท่ี สห 
0028/860 ลงวันที่            
1 กรกฎาคม 2562 



                                                                                                               -3-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   กรกฎาคม 2562  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบ์ุรี  
วันที่   25   เดอืน  กรกฎาคม   พ.ศ.  2562  

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือ          
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ            

หรือจ้าง 
14 จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพ่ือใช้

ในโครงการจัดท้าทะเบียนก้าลังแรงงาน 
กิจกรรมจัดท้าทะเบียนผู้ส้าเร็จการศึกษา
ใหม่และประสงค์ท้างานออนไลน์ 
ประจ้าเดือน กรกฎาคม 2562 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท หงษช์วลิต จ้ากัด 
1,000.00 บาท 

บริษัท หงษช์วลิต จ้ากัด 
1,000.00 บาท 

ราคาท้องตลาด/           
เป็นตัวแทนจ้าหน่าย
น้้ามันโดยตรง 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ท่ี สห 
0028/861 ลงวันที่            
1 กรกฎาคม 2562 

15 ใช้สถานที่ในการจัดฝึกอบรมโครงการ
พัฒนาจังหวัด ประจ้าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 โครงการพัฒนาศักยภาพ
แรงงานรองรับอุตสาหกรรมยุค 4.0 
กิจกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เพ่ือคน
สิงห์บุรีมงีานท้า กิจกรรมย่อยส่งเสริม
การรับงานไปท้าที่บ้านหลักสูตร “อบรม
ทักษะการย้อมด้าย และการกรอด้าย
ส้าหรับทอผ้า” (รุ่นที่ 1) 

- - เฉพาะเจาะจง นายโอภาส อารีพันธ์ุ 
500.00 บาท 

นายโอภาส อารีพันธ์ุ 
500.00 บาท 

สถานที่เหมาะสม           
ในการจัดฝึกอบรม 

บันทึกข้อตกลงเช่าเลขที่ 
106/2562  ลงวันที่                
2 กรกฎาคม 2562 

16 จัดซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการพัฒนา
จังหวัด ประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2562 โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงาน
รองรับอุตสาหกรรมยุค 4.0 กิจกรรม
สร้างงาน สร้างอาชีพ เพ่ือคนสิงห์บรุี          
มีงานท้า กิจกรรมย่อยส่งเสริมการรับ
งานไปท้าที่บ้านหลักสูตร “อบรมทักษะ
การย้อมด้าย และการกรอด้ายส้าหรับ 
ทอผ้า”  จ้านวน 4 รุ่น  

- - เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงพร อารีย์พันธ์ุ 
78,200.00 บาท 

 
 

นางสาวดวงพร อารีย์พันธ์ุ 
78,200.00 บาท 

 

จ้าหน่ายวัสดุ
ดังกล่าวโดยตรง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 107/2562 
ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 
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สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   กรกฎาคม 2562  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบ์ุรี  
วันที่   25   เดอืน  กรกฎาคม   พ.ศ.  2562  

  
ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจ้าง 
ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือ          
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ            

หรือจ้าง 

17 ใช้สถานที่ในการจัดฝึกอบรมโครงการ
พัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับ
อุตสาหกรรมยุค 4.0 กิจกรรมสร้างงาน 
สร้างอาชีพ เพ่ือคนสิงห์บรุีมีงานท้า
กิจกรรมย่อยส่งเสริมอาชีพให้แรงงานนอก
ระบบ (ผู้สูงอายุ คนพิการหรือผู้ดูแลคน
พิการ) รุ่นที่ 1 คนพิการ และผู้ดูแลคน
พิการ หลักสูตร "การนวดแผนไทย บ้าบัด 
เพ่ือแก้อาการส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย"   

- - เฉพาะเจาะจง สมาคมคนตาบอดสิงห์บุร ี
1,000.00 บาท 

 

สมาคมคนตาบอดสิงห์บุร ี
1,000.00 บาท 

 

สถานที่เหมาะสม           
ในการจัดฝึกอบรม 

บันทึกข้อตกลงเช่าเลขที่ 
108/2562  ลงวันที่                
2 กรกฎาคม 2562 

18 จัดซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการพัฒนา
ศักยภาพแรงงานรองรับอุตสาหกรรมยุค 
4.0 กิจกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เพ่ือ 
คนสิงห์บุรีมงีานท้ากิจกรรมย่อยส่งเสริม
อาชีพให้แรงงานนอกระบบ (ผู้สูงอายุ         
คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ) รุ่นที่ 1 คน
พิการ และผู้ดูแลคนพิการ หลักสูตร           
"การนวดแผนไทย บ้าบัด เพ่ือแก้อาการ
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย"    

- - เฉพาะเจาะจง นายสุรพล ไกรทองสุข 
19,200.00 บาท 

นายสุรพล ไกรทองสุข 
19,200.00 บาท 

จ้าหน่ายวัสดุ
ดังกล่าวโดยตรง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 109/2562 
ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 

19 จัดท้าป้ายโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงาน
รองรับอุตสาหกรรมยุค 4.0 กิจกรรมสร้าง
งาน สร้างอาชีพ เพ่ือคนสิงห์บรุีมีงานท้า
กิจกรรมย่อยส่งเสริมอาชีพให้แรงงานนอก
ระบบ (ผู้สูงอายุ คนพิการหรือผู้ดูแลคน
พิการ) รุ่นที่ 1 คนพิการ และผู้ดูแลคน
พิการ หลักสูตร "การนวดแผนไทย บ้าบัด 
เพ่ือแกอ้าการส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย"   

- - เฉพาะเจาะจง ร้านสิงห์ดีไซน์ 
600.00 บาท 

ร้านสิงห์ดีไซน์ 
600.00 บาท 

รับจัดท้าป้าย
ประชาสัมพันธ์
โดยตรง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 110/2562 
ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 
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สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   กรกฎาคม 2562  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบ์ุรี  
วันที่   25   เดอืน  กรกฎาคม   พ.ศ.  2562  

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือ          
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ            

หรือจ้าง 

20 จัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์ (รายการกระดาษ
หัวข่าว) เกี่ยวกับการบริการจัดการการ
ท้างานของคนต่างด้าว 

- - เฉพาะเจาะจง ร้านเพ็ชรก๊ปปี้ 
2,390.00 บาท 

ร้านเพ็ชรก๊ปปี้ 
2,390.00 บาท 

รับจัดท้าสื่อ          
ประชาสัมพันธ์
โดยตรง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 111/2562 
ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 

21 ใช้สถานที่ในการจัดฝึกอบรมโครงการ
พัฒนาจังหวัด ประจ้าปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2562 โครงการพัฒนาศักยภาพ
แรงงานรองรับอุตสาหกรรมยุค 4.0  
กิจกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เพ่ือคน
สิงห์บุรีมงีานท้า กิจกรรมย่อยส่งเสริมการ
รับงานไปท้าที่บ้านหลักสูตร “อบรมทักษะ
การย้อมด้าย และการกรอด้ายส้าหรับ            
ทอผ้า” (รุ่นที่ 2) 

- - เฉพาะเจาะจง นายไพศาล นาวีระ 
500.00 บาท 

นายไพศาล นาวีระ 
500.00 บาท 

สถานที่เหมาะสม           
ในการจัดฝึกอบรม 

บันทึกข้อตกลงเช่าเลขที่ 
112/2562  ลงวันที่                
15 กรกฎาคม 2562 

22 จัดซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการพัฒนาจังหวัด 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับ
อุตสาหกรรมยุค 4.0 กิจกรรมสร้างงาน 
สร้างอาชีพ เพ่ือคนสิงห์บรุีมีงานท้า 
กิจกรรมย่อยส่งเสริมการรับงานไปท้า ที่บ้าน 
หลักสูตร “การท้าผลิตภัณฑ์จากผ้า” 

- - เฉพาะเจาะจง นางสาวมาลี จันทร์วัฒรังกูล 
10,800.00 บาท 

นางสาวมาลี จันทร์วัฒรังกูล 
10,800.00 บาท 

จ้าหน่ายวัสดุ
ดังกล่าวโดยตรง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 113/2562 
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 
2562 

23 ใช้สถานที่ในการจัดฝึกอบรมโครงการ
พัฒนาจังหวัด ประจ้าปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2562 โครงการพัฒนาศักยภาพ
แรงงานรองรับอุตสาหกรรมยุค 4.0 
กิจกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เพ่ือคน
สิงห์บุรีมงีานท้า กิจกรรมย่อยส่งเสริมการ
รับงานไปท้าที่บ้าน หลักสูตร “การท้า
ผลิตภัณฑ์จากผ้า” 

- - เฉพาะเจาะจง นางจ้าปา ทองเสวต 
500.00 บาท 

นางจ้าปา ทองเสวต 
500.00 บาท 

สถานที่เหมาะสม           
ในการจัดฝึกอบรม 

บันทึกข้อตกลงเช่าเลขที่ 
114/2562  ลงวันที่                
15 กรกฎาคม 2562 



                                                                                                             -6-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   กรกฎาคม 2562  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบ์ุรี  
วันที่   25   เดอืน  กรกฎาคม   พ.ศ.  2562   

 
ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจ้าง 
ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือ          
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ            

หรือจ้าง 

24 ใช้สถานที่ในการจัดฝึกอบรมโครงการ
พัฒนาจังหวัด ประจ้าปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2562 โครงการพัฒนาศักยภาพ
แรงงานรองรับอุตสาหกรรมยุค 4.0 
กิจกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เพ่ือคน
สิงห์บุรีมงีานท้า กิจกรรมย่อยส่งเสริมการ
รับงานไปท้าที่บ้าน หลักสูตร “การทอ 
พรมเช็ดเท้า” 

- - เฉพาะเจาะจง นายจ้าลอง รุ่งแสง 
500.00 บาท 

นายจ้าลอง รุ่งแสง 
500.00 บาท 

สถานที่เหมาะสม           
ในการจัดฝึกอบรม 

บันทึกข้อตกลงเช่าเลขที่ 
115/2562  ลงวันที่                
15 กรกฎาคม 2562 

25 จัดซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการพัฒนาจังหวัด 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับ
อุตสาหกรรมยุค 4.0 กิจกรรมสร้างงาน 
สร้างอาชีพ เพ่ือคนสิงห์บรุีมีงานท้า 
กิจกรรมย่อยส่งเสริมการรับงานไปท้า          
ที่บ้าน หลักสูตร “การทอ พรมเช็ดเท้า” 

- - เฉพาะเจาะจง นางวิก เสือจร 
8,150.00 บาท 

นางวิก เสือจร 
8,150.00 บาท 

จ้าหน่ายวัสดุ
ดังกล่าวโดยตรง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 116/2562 
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 
2562 

26 ใช้สถานที่ในการจัดฝึกอบรมโครงการ
พัฒนาจังหวัด ประจ้าปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2562 โครงการพัฒนาศักยภาพ
แรงงานรองรับอุตสาหกรรมยุค 4.0 
กิจกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เพ่ือคน
สิงห์บุรีมงีานท้า กิจกรรมย่อยส่งเสริม          
การรับงานไปท้าที่บ้าน หลักสูตร “การถัก
สร้อยจากผักตบชวา และเชือกเทียน”  
(รุ่นที่ 2) 

- - เฉพาะเจาะจง พ.ต.ท.นิธิศ สุขเกตุ 
500.00 บาท 

พ.ต.ท.นิธิศ สุขเกตุ 
500.00 บาท 

สถานที่เหมาะสม           
ในการจัดฝึกอบรม 

บันทึกข้อตกลงเช่าเลขที่ 
117/2562  ลงวันที่                
15 กรกฎาคม 2562 

 



                                                                                                             -7-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   กรกฎาคม 2562  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบ์ุรี  
วันที่   25   เดอืน  กรกฎาคม   พ.ศ.  2562  

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือ          
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ            

หรือจ้าง 

27 จ้างเหมาซ่อมบ้ารุงรถยนต์ส่วนกลาง
ส้านักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี             
ย่ีห้อ CHEVROLET หมายเลขทะเบียน  
กข 7898 สิงห์บุรี 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์เทรด เซลส์ 
จ้ากัด 

2,885.79 บาท 

บริษัท อินเตอร์เทรด เซลส์ 
จ้ากัด 

2,885.79 บาท 

เป็นศูนย์ซ่อมรถยนต์
ย่ีห้อดังกล่าวโดยตรง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 118/2562 
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 

28 ใช้สถานที่ในการจัดฝึกอบรมโครงการ
พัฒนาจังหวัด ประจ้าปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2562 โครงการพัฒนาศักยภาพ
แรงงานรองรับอุตสาหกรรมยุค 4.0 
กิจกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เพ่ือคน
สิงห์บุรีมงีานท้า กิจกรรมย่อยส่งเสริม        
การรับงานไปท้าที่บ้านหลักสูตร “การถัก
สร้อยจากผักตบชวา และเชือกเทียน”  
(รุ่นที่ 3) 

- - เฉพาะเจาะจง นางถวิล จันดา 
500.00 บาท 

นางถวิล จันดา 
500.00 บาท 

สถานที่เหมาะสม           
ในการจัดฝึกอบรม 

บันทึกข้อตกลงเช่าเลขที่ 
119/2562  ลงวันที่                
23 กรกฎาคม 2562 

29 ใช้สถานที่การจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนา
จังหวัด ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับ
อุตสาหกรรมยุค 4.0 กิจกรรมสร้างงาน 
สร้างอาชีพ เพ่ือคนสิงห์บรุีมีงานท้า 
กิจกรรมย่อยส่งเสริมการรับงานไปท้า        
ที่บ้าน หลักสูตร “การตัดเย็บโจงกระเบน” 

- - เฉพาะเจาะจง นางสาวอุบล ทองน่วม 
500.00 บาท 

นางสาวอุบล ทองน่วม 
500.00 บาท 

สถานที่เหมาะสม           
ในการจัดฝึกอบรม 

บันทึกข้อตกลงเช่าเลขที่ 
120/2562  ลงวันที่                
23 กรกฎาคม 2562 

30 จัดซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการพัฒนาจังหวัด 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับ
อุตสาหกรรมยุค 4.0 กิจกรรมสร้างงาน 
สร้างอาชีพ เพ่ือคนสิงห์บรุีมีงานท้า 
กิจกรรมย่อยส่งเสริมการรับงานไปท้า         
ที่บ้าน หลักสูตร “การตัดเย็บโจงกระเบน” 

- - เฉพาะเจาะจง นางสาวอุบล ทองน่วม 
17,350.00 บาท  

นางสาวอุบล ทองน่วม 
17,350.00 บาท 

จ้าหน่ายวัสดุ
ดังกล่าวโดยตรง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 121/2562 
ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 
2562 



                                                                                                             -8-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   กรกฎาคม 2562  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบ์ุรี  
วันที่   25   เดอืน  กรกฎาคม   พ.ศ.  2562  

 
ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจ้าง 
ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือ          
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ            

หรือจ้าง 

31 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารจัดการ          
การท้างานของคนต่างด้าว 

- - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พีเอสบี
ดอทคอม 

23,800.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พีเอสบี
ดอทคอม 

23,800.00 บาท 

จ้าหน่ายวัสดุ
ดังกล่าวโดยตรง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 122/2562 
ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 

32 จัดซื้อวัสดุส้านักงานเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารจัดการ          
การท้างานของคนต่างด้าว 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท คลงัวิทยาศึกษา จ้ากัด 
5,200.00 บาท 

บริษัท คลงัวิทยาศึกษา จ้ากัด 
5,200.00 บาท 

จ้าหน่ายวัสดุ
ดังกล่าวโดยตรง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 123/2562 
ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 
2562 

33 จัดซื้อวัสดุส้านักงานเพ่ือใช้ในการ
ด้าเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมแก่
ก้าลังแรงงาน แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพ
นักเรียน นักศึกษา 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท คลงัวิทยาศึกษา จ้ากัด 
310.00 บาท 

บริษัท คลงัวิทยาศึกษา จ้ากัด 
310.00 บาท 

จ้าหน่ายวัสดุ
ดังกล่าวโดยตรง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 124/2562 
ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 
2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


