
                                                                                                                 -๑-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   มกราคม 2561  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบ์ุรี  
วันที่   25   เดอืน  มกราคม   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              
มกราคม 2561 

- - ตกลงราคา ร้าน น้้าด่ืม แอล บี วัน 
800.00 บาท 

ร้าน น้้าด่ืม แอล บี วัน 
800.00 บาท 

เป็นผู้ผลิตน้้าด่ืมโดยตรง/ 
บริการสง่ถึงส้านักงาน 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ท่ี สห 
0028/1371 ลงวันที่            
29 กันยายน 2560 

2 จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น 
ประจ้าเดือนมกราคม 2561 

- - ตกลงราคา บริษัท หงษช์วลิต จ้ากัด 
     8,000.00 บาท 

บริษัท หงษช์วลิต จ้ากัด 
    8,000.00 บาท  

ราคาท้องตลาด/           
เป็นตัวแทนจ้าหน่ายน้้ามัน
โดยตรง 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ท่ี สห 
0028/1372 ลงวันที่            
29 กันยายน 2560 

3 จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน 
ประจ้าเดือนมกราคม 2568 

- - ตกลงราคา ร้านวุฒิไกร 
420.00 บาท 

ร้านวุฒิไกร 
420.00 บาท 

เป็นร้านจ้าหน่ายโดยตรง
และบริการสง่ถึงส้านักงาน 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ท่ี สห 
0028/1373 ลงวันที่           
29 กันยายน 2560 

4 จัดซื้อนิตยสารรายเดือน  
ประจ้าเดือนมกราคม 2561 

- - ตกลงราคา บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ้ากัด 
(มหาชน) สาขาห้างไชย

แสงสิงห์บรุ ี
140.00 บาท 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ้ากัด 
(มหาชน) สาขาห้างไชย

แสงสิงห์บรุ ี
140.00 บาท 

เป็นร้านจ้าหน่ายโดยตรง หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ท่ี สห 
0028/1373 ลงวันที่           
29 กันยายน 2560 

5 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ               
ท้าความสะอาดฯ                    
ประจ้าเดือนมกราคม ๒๕61 

- - ตกลงราคา นางสาวขวัญรัก วุฒิโสภณ 
 9,00๐.๐๐ บาท 

นางสาวขวัญรัก วุฒิโสภณ 
  9,00๐.๐๐ บาท 

เป็นผู้มีความรับผิดชอบ 
ต่องานในหน้าท่ีดี 

สัญญาจ้างเลขที่ 1/2561  
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 

6 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ            
ตามกิจกรรมส่งเสริมคนพิการท้างาน
ในหน่วยงานภาครัฐ ประจ้าเดือน
มกราคม 2561 

- - ตกลงราคา นายปริทัศน์ สุทธิสุข 
 15,000.00 บาท 

นายปริทัศน์ สุทธิสุข 
15,000.00 บาท 

เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อ
งานในหน้าท่ีดี 

สัญญาจ้างเลขที่  3/25861 
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 

 
 
 



                                                                                                               -2-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   มกราคม 2561  

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

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ          
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ            

หรือจ้าง 
7 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ                

ตามกิจกรรมยกระดับคุณภาพ        
การบริการจัดหางานสูค่วามเป็นเลิศ 
ประจ้าเดือนมกราคม 2561 

- - ตกลงราคา นายรุ่งธรรม อินทับทัน
15,000.00 บาท 

นายรุ่งธรรม อินทับทัน
15,000.00 บาท 

เป็นผู้มีความรับผิดชอบ
ต่องานในหน้าท่ีดี 

สัญญาจ้างเลขที่ 4/2561  
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560  

8 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ              
ตามกิจกรรมมีงานท้าน้าชุมชน
เข้มแข็ง ประจ้าเดือนมกราคม 
2561   

- - ตกลงราคา นายยุรนันท์ สุภาวิตา 
15,000.00 บาท 

นายยุรนันท์ สุภาวิตา 
15,000.00 บาท 

เป็นผู้มีความรับผิดชอบ
ต่องานในหน้าท่ีดี 

สัญญาจ้างเลขที่ 5/2561  
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 

9 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ              
ตามกิจกรรมมีงานท้าน้าชุมชน
เข้มแข็ง ประจ้าเดือนมกราคม 
2561 

- - ตกลงราคา นางสาวอุษา คงล้าพันธ์ุ 
15,000.00 บาท 

นางสาวอุษา คงล้าพันธ์ุ 
15,000.00 บาท 

เป็นผู้มีความรับผิดชอบ
ต่องานในหน้าท่ีดี 

สัญญาจ้างเลขที่ 6/2561  
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 

10 เช่าอาคารเพ่ือใช้เป็นสถานที่เก็บ
เอกสาร พัสดุ  ครุภัณฑ์ ประจ้าเดือน
มกราคม 2561 

- - ตกลงราคา นายวิศิษฐ  มงคลพร  
5,000.00 บาท 

นายวิศิษฐ  มงคลพร  
5,000.00 บาท 

ราคาเหมาะสมกับสภาพ
อาคาร และการเดินทาง
สะดวก 

ข้อตกลงเช่าเลขที่ 7/2561  
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 

11 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจ้าเดือน
มกราคม 2561 

- - ตกลงราคา 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 

12 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ                
ขับรถยนต์ฯประจ้าเดือนมกราคม 
2561 

- - ตกลงราคา นายบพิตร อยู่จุ้ย 
 9,00๐.๐๐ บาท 

นายบพิตร อยู่จุ้ย 
9,00๐.๐๐ บาท 

เป็นผู้มีความรับผิดชอบ
ต่องานในหน้าท่ีดี/ดูแล
สภาพรถยนต์ดี 

สัญญาจ้างเลขที่  9/2561 
ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 
2560 

13 จัดจ้างท้าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

- - ตกลงราคา ร้านสิงห์บุรีกันสาด แอนด์ 
อิงค์เจ็ท 

800.00 บาท 

ร้านสิงห์บุรีกันสาด แอนด์ 
อิงค์เจ็ท 

800.00 บาท 

รับท้าป้าย
ประชาสัมพันธ์ โดยตรง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 19/2561    
ลงวันที่ 9 มกราคม 2561 

 
 



                                                                                                              -3-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   มกราคม 2561  

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

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ          
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ            

หรือจ้าง 
14 จัดซื้อวัสดุส้านักงานเพ่ือใช้ด้าเนินการ

จัดฝึกอบรมตามโครงการภายใต้
แผนพัฒนาภาค ประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

- - ตกลงราคา บริษัท คลังวิทยาศึกษา จ้ากัด 
3,500.00 บาท 

บริษัท คลังวิทยาศึกษา จ้ากัด 
3,500.00 บาท 

เป็นร้านจ้าหน่ายวัสดุ
ดังกล่าวโดยตรง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 20/2561    
ลงวันที่ 9 มกราคม 2561 

15 จัดซื้อวัสดุฝึกอบรมเพ่ือใช้ด้าเนินการตาม
โครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

- - ตกลงราคา นางสาววรัญญา แย้มเหมือน 
23,840.00 บาท 

นางสาววรัญญา แย้มเหมือน 
23,840.00 บาท 

เป็นผู้จ้าหน่ายวัสดุ
ดังกล่าวโดยตรง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 21/2561    
ลงวันที่ 9 มกราคม 2561 

16 จัดจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ จ้านวน  2 เครื่อง 
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จ้านวน             
2 เครื่อง และเครื่องส้ารองไฟฟ้า 
จ้านวน 1 เครื่อง 

- - ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พีเอสบี
ดอทคอม 

2,676.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พีเอสบี
ดอทคอม 

2,676.00 บาท 

เป็นร้านที่รับซ่อม
อุปกรณ์ดังกล่าว
โดยตรง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 22/2561          
ลงวันที่ 10 มกราคม 2561 

 
 


