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สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   ตุลาคม 2562  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบ์ุรี  
วันที่   25   เดอืน  ตุลาคม   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              
ตุลาคม 2562 

- - เฉพาะเจาะจง ร้าน น้้าด่ืม แอล บี วัน 
800.00 บาท 

ร้าน น้้าด่ืม แอล บี วัน 
800.00 บาท 

เป็นผู้ผลิตน้้าด่ืมโดยตรง/ 
บริการสง่ถึงส้านักงาน 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ท่ี สห 
0028/1392 ลงวันที่            
30 กันยายน 2562 

2 จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
ประจ้าเดือนตุลาคม 2562 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท หงสช์วลิต จ้ากัด 
7,000.00 บาท 

บริษัท หงสช์วลิต จ้ากัด 
7,000.00 บาท 

ราคาท้องตลาด/           
เป็นตัวแทนจ้าหน่ายน้้ามัน
โดยตรง 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ท่ี สห 
0028/1393 ลงวันที่            
30 กันยายน 2562 

3 จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน 
ประจ้าเดือนตุลาคม 2562 

- - เฉพาะเจาะจง ร้านวุฒิไกร 
420.00 บาท 

ร้านวุฒิไกร 
420.00 บาท 

เป็นร้านจ้าหน่ายโดยตรง
และบริการสง่ถึงส้านักงาน 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ท่ี สห 
0028/1394  ลงวันที่            
30 กันยายน 2562 

4 จัดจ้างท้าพวงมาลาถวายราช
สักการะพระบาทสมเด็จพระจลุเกล้า
เจ้าอยู่เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรค  
วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 

- 
 

- 
 

เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้คุณอี๊ด 
800.00 บาท 

ร้านดอกไม้คุณอี๊ด 
800.00 บาท 

เป็นร้านที่จัดท้าดอกไม้
โดยตรง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 1/2563 
ลงวันที 21 ตุลาคม 2562 

5 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจ้าปี 
2563 

- - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด          
ศรีทิพย์ ออฟฟิต ซีสเต็ม 

24,๐๐๐.๐๐ บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด          
ศรีทิพย์ ออฟฟิต ซีสเต็ม 

๒4,๐๐๐.๐๐ บาท 

ให้บริการเช่าเครื่อง          
ถ่ายเอกสารโดยตรง 

ข้อตกลงเช่าเลขที่ 1/2563
ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562 

6 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ              
ตามโครงการเสริมสร้างความมั่นคง
และย่ังยืน ประจ้าปี 2563 

- - เฉพาะเจาะจง นายยุรนันท์ สุภาวิตา 
90,000.00 บาท 

นายยุรนันท์ สุภาวิตา 
90,000.00 บาท 

เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อ
งานในหน้าท่ีดี 

สัญญาจ้างเลขที่ 2/2563  
ลงวันที่ 28  ตุลาคม 2562 

7 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ              
ตามโครงการเสริมสร้างความมั่นคง
และย่ังยืน ประจ้าปี 2563 

- - เฉพาะเจาะจง นางสาวอุษา คงล้าพันธ์ุ 
90,000.00 บาท 

นางสาวอุษา คงล้าพันธ์ุ 
90,000.00 บาท 

เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อ
งานในหน้าท่ีดี 

สัญญาจ้างเลขที่ 3/2563  
ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562 
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สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   ตุลาคม 2562  

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

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ          
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ            

หรือจ้าง 
8 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ                

ตามโครงการพัฒนาระบบบริการ
จัดหางานในประเทศ ประจ้าปี2563 

- - เฉพาะเจาะจง นายรุ่งธรรม อินทับทัน
90,000.00 บาท 

นายรุ่งธรรม อินทับทัน
90,000.00 บาท 

เป็นผู้มีความรับผิดชอบ
ต่องานในหน้าท่ีดี 

สัญญาจ้างเลขที่ 4/2563  
ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562 

9 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ            
ตามโครงการส่งเสริมคนพิการท้างาน
ในหน่วยงานภาครัฐ ประจ้าปี2563 

- - เฉพาะเจาะจง นายปริทัศน์ สุทธิสุข 
 90,000.00 บาท 

นายปริทัศน์ สุทธิสุข 
90,000.00 บาท 

เป็นผู้มีความรับผิดชอบ
ต่องานในหน้าท่ีดี 

สัญญาจ้างเลขที่  5/2563  
ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562 

10 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ               
ท้าความสะอาดฯ                    
ประจ้าปี ๒๕63 

- - เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญรัก วุฒิโสภณ 
 55,800.๐๐ บาท 

นางสาวขวัญรัก วุฒิโสภณ 
  55,800.๐๐ บาท 

เป็นผู้มีความรับผิดชอบ 
ต่องานในหน้าท่ีดี 

สัญญาจ้างเลขที่ 6/2563         
ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562 

11 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ                
ขับรถยนต์ฯประจ้าปี2563 

- - เฉพาะเจาะจง นายวิศรัฐ ย้ิมสิงห์ 
 69,000.00 บาท 

นายวิศรัฐ ย้ิมสิงห์ 
 69,000.00 บาท 

เป็นผู้มีความรับผิดชอบ
ต่องานในหน้าที่ดี/ดูแล
สภาพรถยนต์ดี 

สัญญาจ้างเลขที่  7/2563 
ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562 

12 เช่าอาคารเพ่ือใช้เป็นสถานที่เก็บ
เอกสาร พัสดุ ครุภัณฑ์ ประจ้าปี
2563 

- - เฉพาะเจาะจง นายวิศิษฐ  มงคลพร  
30,000.00 บาท 

นายวิศิษฐ  มงคลพร  
30,000.00 บาท 

ราคาเหมาะสมกับสภาพ
อาคาร และการเดินทาง
สะดวก 

ข้อตกลงเช่าเลขที่ 8/2563 
ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562 

 


