
                                                                                                                 -๑-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   เมษายน 2564  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบ์ุรี  
วันที่   30  เดอืน  เมษายน    พ.ศ.  2564   

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ                           
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ           

หรือจ้าง 
1 จ้างเหมาท างานบริการตามโครงการ

จัดหางานเชิงรุกเพ่ือการมีงานท า
อย่างย่ังยืน กิจกรรมเสริมสร้างความ
มั่นคงและย่ังยืน ประจ าปี 2564  
(เมษายน – มิถุนายน 2564)                      

- - เฉพาะเจาะจง นางสาวอุษา คงล าพันธ์ุ
45,000.00 บาท 

นางสาวอุษา คงล าพันธ์ุ
45,000.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีจ้าง 

สัญญาเลขที่ 20/2564                
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2564 

2 จ้างเหมาท างานบริการตามโครงการ
จัดหางานเชิงรุกเพ่ือการมีงานท า
อย่างย่ังยืน กิจกรรมเสริมสร้างความ
มั่นคงและย่ังยืน ประจ าปี 2564  
(เมษายน – มิถุนายน 2564)                      

- - เฉพาะเจาะจง นางสาวสโรธร มูลช่าง
45,000.00 บาท 

นางสาวสโรธร มูลช่าง
45,000.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีจ้าง 

สัญญาเลขที่ 21/2564                
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2564 

3 จ้างเหมาท างานบริการตามโครงการ
จัดหางานเชิงรุกเพ่ือการมีงานท า
อย่างย่ังยืน กิจกรรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบรรจุงาน            
ประจ าปี 2564  (เมษายน – 
มิถุนายน 2564)                      

- - เฉพาะเจาะจง นายรุ่งธรรม อินทับทัน 
45,000.00 บาท 

นายรุ่งธรรม อินทับทัน 
45,000.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีจ้าง 

สัญญาเลขที่ 22/2564                
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2564 

4 จ้างเหมาท างานบริการตามโครงการ
ส่งเสริมคนพิการท างานในหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปี 2564  (เมษายน 
– มิถุนายน 2564)                      

- - เฉพาะเจาะจง นายปริทัศน์ สุทธิสุข 
45,000.00 บาท 

นายปริทัศน์ สุทธิสุข 
45,000.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีจ้าง 

สัญญาเลขที่ 23/2564                
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2564 

5 จ้างเหมาท างานบริการขับรถยนต์
ส่วนกลางของส านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ประจ าปี 2564          
(เมษายน – มิถุนายน 2564)                      

- - เฉพาะเจาะจง นายวิศรัฐ ย้ิมสิงห์ 
34,000.00 บาท 

นายวิศรัฐ ย้ิมสิงห์ 
34,000.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีจ้าง 

สัญญาเลขที ่24/2564                
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2564 

 
 



                                                                                                                 -2-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   เมษายน 2564  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบ์ุรี  
วันที่   30  เดอืน  เมษายน    พ.ศ.  2564   

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ                           
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ           

หรือจ้าง 
6 จ้างเหมาท างานบริการท าความ

สะอาดส านักงานจัดหางานจังหวัด
สิงห์บุรี ประจ าปี 2564               
(เมษายน – มิถุนายน 2564)                                 

- - เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญรัก วุฒิโสภณ 
27,900.00 บาท 

นางสาวขวัญรัก วุฒิโสภณ 
27,900.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีจ้าง 

สัญญาเลขที่ 25/2564                
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2564 

7 เช่าอาคารเพ่ือใช้เป็นที่เก็บเอกสาร 
พัสดุ ครุภัณฑ์ของส านักงาน          
จัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564            
(เมษายน – มิถุนายน 2564)                      

- - เฉพาะเจาะจง นายวิศิษฐ มงคลพร 
15,000.00 บาท 

นายวิศิษฐ มงคลพร 
15,000.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีเช่า 

ข้อตกลงเช่าฯ เลขที ่26/2564                
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2564 

8 จ้างเหมาซ่อมครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
รายการเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  
ชนิดสี ย่ีห้อ EPSON รุ่น L350 
หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ สจจ.สห. 
7440-009-0001-1/56          
จ านวน 1 เครื่อง 

- - เฉพาะเจาะจง ร้านสะบายดีคอมพิวเตอร์  
950.00 บาท 

ร้านสะบายดีคอมพิวเตอร์  
950.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีจ้าง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 37/2564      
ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 

 


