
                                                                                                                 -๑-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   มิถุนายน 2562  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบ์ุรี  
วันที่   25   เดอืน  มิถุนายน   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              
มิถุนายน 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 
ประจ้าเดือนมิถุนายน 2562 

- - เฉพาะเจาะจง ร้านวุฒิไกร 
380.00 บาท 

ร้านวุฒิไกร 
380.00 บาท 

เป็นร้านจ้าหน่ายโดยตรง
และบริการสง่ถึงส้านักงาน 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ท่ี สห 
0028/1356 ลงวันที่            
28 กันยายน 2560 

3 จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
ประจ้าเดือนมิถุนายน 2562 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท หงสช์วลิต จ้ากัด 
2,700.00 บาท 

บริษัท หงสช์วลิต จ้ากัด 
2,700.00 บาท 

ราคาท้องตลาด/           
เป็นตัวแทนจ้าหน่ายน้้ามัน

โดยตรง 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ท่ี สห 
0028/1357 ลงวันที่            
28 กันยายน 2560 

4 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ               
ท้าความสะอาดฯ                    
ประจ้าเดือนมิถุนายน 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                
ขับรถยนต์ฯประจ้าเดือนมิถุนายน 
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 ประจ้าเดือนมิถุนายน 
2562   

- - เฉพาะเจาะจง นายยุรนันท์ สุภาวิตา 
15,000.00 บาท 

นายยุรนันท์ สุภาวิตา 
15,000.00 บาท 

เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อ
งานในหน้าท่ีดี 

สัญญาจ้างเลขที่ 5/2561  
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 

7 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ              
ตามโครงการเสริมสร้างความมั่นคง
และย่ังยืน ประจ้าเดือนมิถุนายน 
2562   

- - เฉพาะเจาะจง นางสาวอุษา คงล้าพันธ์ุ 
15,000.00 บาท 

นางสาวอุษา คงล้าพันธ์ุ 
15,000.00 บาท 

เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อ
งานในหน้าท่ีดี 

สัญญาจ้างเลขที่ 4/2562  
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 



                                                                                                               -2-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   มิถุนายน 2562  

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

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ          
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ            

หรือจ้าง 
8 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ                

ตามโครงการพัฒนาระบบบริการ
จัดหางานในประเทศ ประจ้าเดือน
มิถุนายน 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
มิถุนายน 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
มิถุนายน 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
มิถุนายน 2562 

- - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด          
ศรีทิพย์ ออฟฟิต ซีสเต็ม 

๒,๐๐๐.๐๐ บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด          
ศรีทิพย์ ออฟฟิต ซีสเต็ม 

๒,๐๐๐.๐๐ บาท 

ให้บริการเช่าเครื่อง          
ถ่ายเอกสารโดยตรง 

ข้อตกลงเช่าเลขที่ 8/2562  
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 

12 จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพ่ือใช้ในโครงการบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าว ประจ้าเดือน
มิถุนายน 2562 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท หงษช์วลิต จ้ากัด 
4,000.00 บาท 

บริษัท หงษช์วลิต จ้ากัด 
4,000.00 บาท 

ราคาท้องตลาด/           
เป็นตัวแทนจ้าหน่าย
น้้ามันโดยตรง 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ท่ี สห 
0028/719 ลงวันที่            
5 มิถุนายน 2562 

13 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่าย
น้้ามันเครื่อง และซ่อมบ้ารุงรถยนต์
ส่วนกลางของส้านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ย่ีห้อ ISUZU 
หมายเลขทะเบียน สต 6967 
กรุงเทพมหานคร 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท สิงหบ์ุรีอีซูซุเซลส์ 
จ้ากัด 

3,318.07 บาท 

บริษัท สิงหบ์ุรีอีซูซุเซลส์ 
จ้ากัด 

3,318.07 บาท 

เป็นศูนย์ซ่อมรถยนต์
ย่ีห้อดังกล่าวโดยตรง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 94/2562 ลง
วันที่ 5 มิถุนายน 2562 

 



                                                                                                               -3-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   มิถุนายน 2562  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบ์ุร ี  
วันที่   25   เดอืน  มิถุนายน   พ.ศ.  2562   

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือ          
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ            

หรือจ้าง 
14 จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพ่ือใช้

ในโครงการตรวจสอบปราบปราม
แรงงานต่างด้าว ประจ้าเดือนมิถุนายน 
2562 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท หงษช์วลิต จ้ากัด 
2,700.00 บาท 

บริษัท หงษช์วลิต จ้ากัด 
2,700.00 บาท 

ราคาท้องตลาด/           
เป็นตัวแทนจ้าหน่าย
น้้ามันโดยตรง 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ท่ี สห 
0028/727 ลงวันที่            
5 มิถุนายน 2562 

 จัดซื้อวัสดุเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานตาม
โครงการ “สงิห์บุรี เมืองสะอาด คน
สุขภาพดี (Exercise for Clean) 

- - เฉพาะเจาะจง ร้านชุนฮวดพาณิชย์ 
๒,๐๔๐.00 บาท 

ร้านชุนฮวดพาณิชย์ 
๒,๐๔๐.00 บาท 

เป็นร้านที่จ้าหน่าย
วัสดุดังกล่าวโดยตรง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 95/2562 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2562 

 จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพ่ือใช้
ด้าเนินการกิจกรรมจัดท้าฐานข้อมูลก้าลัง
แรงงานที่มีทักษะพิเศษ ประจ้าเดือน
มิถุนายน 2562 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท หงษช์วลิต จ้ากัด 
1,000.00 บาท 

บริษัท หงษช์วลิต จ้ากัด 
1,000.00 บาท 

ราคาท้องตลาด/           
เป็นตัวแทนจ้าหน่าย
น้้ามันโดยตรง 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ท่ี สห 
0028/757 ลงวันที่                  
12 มิถุนายน 2562 

 ป้ายประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการบริหาร
จัดการการท้างานของคนต่างด้าว 

- - เฉพาะเจาะจง ร้านสิงห์ ดี ไซน์ 
14,400.00 บาท 

ร้านสิงห์ ดี ไซน์ 
14,400.00 บาท 

เป็นร้านทีร่ับท้า 
ป้ายประชาสัมพันธ์
ดังกล่าวโดยตรง 

ใบสั่งจ้างเลขที่  96/2562 
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2562 

   จัดซื้อวัสดุเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานตาม
โครงการจัดท้าทะเบียนก้าลังแรงงาน 
กิจกรรมจัดท้าทะเบียนผู้ส้าเร็จการศึกษา
ใหม่และประสงค์จะท้างานออนไลน์ 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท คลงัวิทยาศึกษา 
จ้ากัด 

2,300.00 บาท 

บริษัท คลงัวิทยาศึกษา 
จ้ากัด 

2,300.00 บาท 

เป็นร้านที่จ้าหน่าย
วัสดุดังกล่าวโดยตรง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 97/2562               
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 

 จัดซื้อวัสดุส้านักงานเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามโครงการบริการจัดหางาน
แก่กลุ่มคนพิเศษ กิจกรรมจัดหางาน
พิเศษส้าหรับผู้พ้นโทษ กจิกรรมจัดหา
งานพิเศษส้าหรับนักเรียน นักศึกษา 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท คลงัวิทยาศึกษา 
จ้ากัด 

2,400.00 บาท 

บริษัท คลงัวิทยาศึกษา 
จ้ากัด 

2,400.00 บาท 

เป็นร้านที่จ้าหน่าย
วัสดุดังกล่าวโดยตรง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 98/2562               
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 

 จัดซื้อวัสดุส้านักงานเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารจัดการ 
การท้างานของคนต่างด้าว   

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท คลงัวิทยาศึกษา 
จ้ากัด 

1,550.00 บาท 

บริษัท คลงัวิทยาศึกษา 
จ้ากัด 

1,550.00 บาท 

เป็นร้านที่จ้าหน่าย
วัสดุดังกล่าวโดยตรง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 99/2562               
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 
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สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   มิถุนายน 2562  

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

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ          
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ            

หรือจ้าง 
19 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการ

ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารจัดการ 
การท้างานของคนต่างด้าว   

- - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พีเอสบี 
ดอทคอม 

๓๒,๙๕๐.๐๐ บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พีเอสบี 
ดอทคอม 

๓๒,๙๕๐.๐๐ บาท 

เป็นร้านที่จ้าหน่าย
วัสดุดังกล่าวโดยตรง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 100/2562               
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 

 


