
                                                                                                                 -๑-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   กุมภาพนัธ์ 2561  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบ์ุรี  
วันที่   25   เดอืน  กุมภาพันธ์   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              
กุมภาพันธ์ 2561 

- - ตกลงราคา ร้าน น้้าด่ืม แอล บ  ััน 
800.00 บาท 

ร้าน น้้าด่ืม แอล บ  ััน 
800.00 บาท 

เป็นผู้ผลิตน้้าด่ืมโดยตรง/ 
บริการสง่ถึงส้านักงาน 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหััดสิงห์บุร  ท ่ สห 
0028/1371 ลงัันท ่            
29 กันยายน 2560 

2 จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น 
ประจ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2561 

- - ตกลงราคา บริษัท หงษช์ัลิต จ้ากัด 
     7,000.00 บาท 

บริษัท หงษช์ัลิต จ้ากัด 
    7,000.00 บาท  

ราคาท้องตลาด/           
เป็นตััแทนจ้าหน่ายน้้ามัน
โดยตรง 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหััดสิงห์บุร  ท ่ สห 
0028/1372 ลงัันท ่            
29 กันยายน 2560 

3 จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายััน 
ประจ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2568 

- - ตกลงราคา ร้านัุฒิไกร 
400.00 บาท 

ร้านัุฒิไกร 
400.00 บาท 

เป็นร้านจ้าหน่ายโดยตรง
และบริการสง่ถึงส้านักงาน 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหััดสิงห์บุร  ท ่ สห 
0028/1373 ลงัันท ่           
29 กันยายน 2560 

4 จัดซื้อนิตยสารรายเดือน  
ประจ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2561 

- - ตกลงราคา บริษัท ซ เอ็ดยูเคชั่น จ้ากัด 
(มหาชน) สาขาห้างไชย

แสงสิงห์บรุ  
140.00 บาท 

บริษัท ซ เอ็ดยูเคชั่น จ้ากัด 
(มหาชน) สาขาห้างไชย

แสงสิงห์บรุ  
140.00 บาท 

เป็นร้านจ้าหน่ายโดยตรง หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหััดสิงห์บุร  ท ่ สห 
0028/1373 ลงัันท ่           
29 กันยายน 2560 

5 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ               
ท้าคัามสะอาดฯ                    
ประจ้าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕61 

- - ตกลงราคา นางสาัขััญรัก ัุฒิโสภณ 
 9,00๐.๐๐ บาท 

นางสาัขััญรัก ัุฒิโสภณ 
  9,00๐.๐๐ บาท 

เป็นผู้ม คัามรับผิดชอบ 
ต่องานในหน้าท ่ด  

สัญญาจ้างเลขท ่ 1/2561  
ลงัันท ่ 19 ตุลาคม 2560 

6 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ            
ตามกิจกรรมส่งเสริมคนพิการท้างาน
ในหน่ัยงานภาครัฐ ประจ้าเดือน
กุมภาพันธ์ 2561 

- - ตกลงราคา นายปริทัศน์ สุทธิสุข 
 15,000.00 บาท 

นายปริทัศน์ สุทธิสุข 
15,000.00 บาท 

เป็นผู้ม คัามรับผิดชอบต่อ
งานในหน้าท ่ด  

สัญญาจ้างเลขท ่  3/25861 
ลงัันท ่ 19 ตุลาคม 2560 

 
 
 



                                                                                                               -2-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   กุมภาพนัธ์ 2561  

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

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ          
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ            

หรือจ้าง 
7 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ                

ตามกิจกรรมยกระดับคุณภาพ        
การบริการจัดหางานสูค่ัามเป็นเลิศ 
ประจ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2561 

- - ตกลงราคา นายรุ่งธรรม อินทับทัน
15,000.00 บาท 

นายรุ่งธรรม อินทับทัน
15,000.00 บาท 

เป็นผู้ม คัามรับผิดชอบ
ต่องานในหน้าท ่ด  

สัญญาจ้างเลขท ่ 4/2561  
ลงัันท ่ 19 ตุลาคม 2560  

8 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ              
ตามกิจกรรมม งานท้าน้าชุมชน
เข้มแข็ง ประจ้าเดือนกุมภาพันธ์ 
2561   

- - ตกลงราคา นายยุรนันท์ สุภาัิตา 
15,000.00 บาท 

นายยุรนันท์ สุภาัิตา 
15,000.00 บาท 

เป็นผู้ม คัามรับผิดชอบ
ต่องานในหน้าท ่ด  

สัญญาจ้างเลขท ่ 5/2561  
ลงัันท ่ 19 ตุลาคม 2560 

9 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ              
ตามกิจกรรมม งานท้าน้าชุมชน
เข้มแข็ง ประจ้าเดือนกุมภาพันธ์ 
2561 

- - ตกลงราคา นางสาัอุษา คงล้าพันธ์ุ 
15,000.00 บาท 

นางสาัอุษา คงล้าพันธ์ุ 
15,000.00 บาท 

เป็นผู้ม คัามรับผิดชอบ
ต่องานในหน้าท ่ด  

สัญญาจ้างเลขท ่ 6/2561  
ลงัันท ่ 19 ตุลาคม 2560 

10 เช่าอาคารเพ่ือใช้เป็นสถานท ่เก็บ
เอกสาร พัสดุ  ครุภัณฑ์ ประจ้าเดือน
กุมภาพันธ์ 2561 

- - ตกลงราคา นายัิศิษฐ  มงคลพร  
5,000.00 บาท 

นายัิศิษฐ  มงคลพร  
5,000.00 บาท 

ราคาเหมาะสมกับสภาพ
อาคาร และการเดินทาง
สะดัก 

ข้อตกลงเช่าเลขท ่ 7/2561  
ลงัันท ่ 19 ตุลาคม 2560 

11 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจ้าเดือน
กุมภาพันธ์ 2561 

- - ตกลงราคา ห้างหุ้นส่ันจ้ากัด          
ศร ทิพย์ ออฟฟิต ซ สเต็ม 

๒,๐๐๐.๐๐ บาท 

ห้างหุ้นส่ันจ้ากัด          
ศร ทิพย์ ออฟฟิต ซ สเต็ม 

๒,๐๐๐.๐๐ บาท 

ให้บริการเช่าเครื่อง          
ถ่ายเอกสารโดยตรง 

ข้อตกลงเช่าเลขท ่ 8/2561 
ลงัันท ่ 19 ตุลาคม 2560 

12 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ                
ขับรถยนต์ฯประจ้าเดือนกุมภาพันธ์ 
2561 

- - ตกลงราคา นายบพิตร อยู่จุ้ย 
 9,00๐.๐๐ บาท 

นายบพิตร อยู่จุ้ย 
9,00๐.๐๐ บาท 

เป็นผู้ม คัามรับผิดชอบ
ต่องานในหน้าท ่ด /ดูแล
สภาพรถยนต์ด  

สัญญาจ้างเลขท ่  9/2561 
ลงัันท ่ 20 พฤศจิกายน 
2560 

13 จ้างท้าป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 

- - ตกลงราคา บริษัท สิงหบ์ุร กันสาด 
แอนด์ อิงค์เจ็ท จ้ากัด 

4,800.00 บาท 

บริษัท สิงหบ์ุร กันสาด 
แอนด์ อิงค์เจ็ท จ้ากัด 

4,800.00 บาท 

รับท้าป้าย
ประชาสัมพันธ์ โดยตรง 

ใบสั่งจ้างเลขท ่ 25/2561    
ลงัันท ่ 12 กุมภาพันธ์ 
2561 

 
 



                                                                                                              -3-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   กุมภาพนัธ์ 2561  

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

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ          
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ            

หรือจ้าง 
14 จัดจ้างเหมาบริการเปล ่ยนถ่าย

น้้ามันเครื่อง และตรัจเช็คสภาพ
โดยทั่ัไปของรถยนต์ส่ันกลางของ
ส้านักงานจัดหางานจังหััดสิงห์บุร  
CHEVROLET หมายเลขทะเบ ยน            
กข ๗๘๙๘ สิงห์บุร  จ้ากัด  

- - ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์เทรด เซลส์ 
๒,๖๓๖.๔๘ บาท 

บริษัท อินเตอร์เทรด เซลส์ 
๒,๖๓๖.๔๘ บาท 

เป็นศูนย์ซ่อมบ้ารุง
รถยนต์ย ่ห้อดังกล่าั
โดยตรง 

ใบสั่งจ้างเลขท ่ 26/2561    
ลงัันท ่ 21 กุมภาพันธ์ 
2561 

15 จัดจ้างเหมาบริการซ่อมบ้ารุงของ
รถยนต์ส่ันกลางของส้านักงาน        
จัดหางานจังหััดสิงห์บุร  ย ่ห้อ 
CHEVROLET หมายเลขทะเบ ยน                 
กข ๗๘๙๘ สิงห์บุร   

- - ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์เทรด เซลส์ 
๑๑,๑๔๑.๙๑ บาท 

บริษัท อินเตอร์เทรด เซลส์ 
๑๑,๑๔๑.๙๑ บาท 

เป็นศูนย์ซ่อมบ้ารุง
รถยนต์ย ่ห้อดังกล่าั
โดยตรง 

ใบสั่งจ้างเลขท ่ 27/2561    
ลงัันท ่ 22 กุมภาพันธ์ 
2561 

16 จ้างท้าป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการ
เบด็เสร็จ (One Stop Service)               
เพ่ือเร่งรัดให้นายจ้าง และแรงงาน            
ต่างด้าัมาด้าเนินการจัดท้าทะเบ ยน
ประััติ ออกบัตรประจ้าตััคนซึ่งไม่ม 
สัญชาติไทย ตรัจสุขภาพ ข้ึนทะเบ ยน
ผู้ประกันตน หรือประกันสุขภาพ              
และขออนุญาตท้างาน ณ ศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
จังหััดสิงห์บุร  

- - ตกลงราคา บริษัท สิงหบ์ุร กันสาด 
แอนด์ อิงค์เจ็ท จ้ากัด 

4,200.00 บาท 

บริษัท สิงหบ์ุร กันสาด 
แอนด์ อิงค์เจ็ท จ้ากัด 

4,200.00 บาท 

รับท้าป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
โดยตรง 

ใบสั่งจ้างเลขท ่ 28/2561    
ลงัันท ่ 23 กุมภาพันธ์ 
2561 

 


