
                                                                                                                 -๑-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   มกราคม 2564  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบ์ุรี  
วันที่   31  เดอืน  มกราคม    พ.ศ.  2564   

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ                           
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ           

หรือจ้าง 
1 เช่าอาคารเพ่ือใช้เป็นที่เก็บเอกสาร 

พัสดุ ครุภัณฑ์ของส านักงาน          
จัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564            
(มกราคม – มีนาคม 2564)                      

- - เฉพาะเจาะจง นายวิศิษฐ มงคลพร 
15,000.00 บาท 

นายวิศิษฐ มงคลพร 
15,000.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีเช่า 

ข้อตกลงเช่าฯ เลขที ่12/2564                
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 

2 จ้างเหมาท างานบริการตามโครงการ
จัดหางานเชิงรุกเพ่ือการมีงานท า
อย่างย่ังยืน กิจกรรมเสริมสร้างความ
มั่นคงและย่ังยืน ประจ าปี 2564  
(มกราคม – มีนาคม 2564)                      

- - เฉพาะเจาะจง นางสาวอุษา คงล าพันธ์ุ
44,000.00 บาท 

นางสาวอุษา คงล าพันธ์ุ
44,000.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีจ้าง 

สัญญาเลขที่ 13/2564                
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 

3 จ้างเหมาท างานบริการตามโครงการ
จัดหางานเชิงรุกเพ่ือการมีงานท า
อย่างย่ังยืน กิจกรรมเสริมสร้างความ
มั่นคงและย่ังยืน ประจ าปี 2564  
(มกราคม – มีนาคม 2564)                      

- - เฉพาะเจาะจง นางสาวสโรธร มูลช่าง
44,000.00 บาท 

นางสาวสโรธร มูลช่าง
44,000.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีจ้าง 

สัญญาเลขที่ 14/2564                
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 

4 จ้างเหมาท างานบริการตามโครงการ
จัดหางานเชิงรุกเพ่ือการมีงานท า
อย่างย่ังยืน กิจกรรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบรรจุงาน            
ประจ าปี 2564  (มกราคม – 
มีนาคม 2564)                      

- - เฉพาะเจาะจง นายรุ่งธรรม อินทับทัน 
44,000.00 บาท 

นายรุ่งธรรม อินทับทัน 
44,000.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีจ้าง 

สัญญาเลขที่ 15/2564                
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 

5 จ้างเหมาท างานบริการตามโครงการ
ส่งเสริมคนพิการท างานในหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปี 2564  (มกราคม 
– มีนาคม 2564)                      

- - เฉพาะเจาะจง นายปริทัศน์ สุทธิสุข 
44,000.00 บาท 

นายปริทัศน์ สุทธิสุข 
44,000.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีจ้าง 

สัญญาเลขที่ 16/2564                
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 

 



                                                                                                                 -2-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   มกราคม 2564  

 (ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบ์ุรี  
วันที่   31  เดอืน  มกราคม    พ.ศ.  2564   

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ                           
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ           

หรือจ้าง 
6 จ้างเหมาท างานบริการขับรถยนต์

ส่วนกลางของส านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ประจ าปี 2564          
(มกราคม – มีนาคม 2564)                      

- - เฉพาะเจาะจง นายวิศรัฐ ย้ิมสิงห์ 
33,733.33 บาท 

นายวิศรัฐ ย้ิมสิงห์ 
33,733.33 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีจ้าง 

สัญญาเลขที่ 17/2564                
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 

7 จ้างเหมาท างานบริการท าความ
สะอาดส านักงานจัดหางานจังหวัด
สิงห์บุรี ประจ าปี 2564               
(มกราคม – มีนาคม 2564)                      

- - เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญรัก วุฒิโสภณ 
27,280.00 บาท 

นางสาวขวัญรัก วุฒิโสภณ 
27,280.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีจ้าง 

สัญญาเลขที ่18/2564                
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 

8 จ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
เก่ียวกับการบริหารจัดการการ
ท างานของคนต่างด้าว ขนาด 1.20 
x 2.00 เมตร จ านวน 8 ป้าย 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท สิงหบ์ุรีกันสาด 
แอนด์ อิงค์เจ็ท จ ากัด 

4,800.00 บาท 

บริษัท สิงหบ์ุรีกันสาด 
แอนด์ อิงค์เจ็ท จ ากัด 

4,800.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีจ้าง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 9/2564      
ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 

9 จ้างเหมาประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการ
บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวทาง 
สื่อหนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน 

- - เฉพาะเจาะจง หนังสือพิมพ์มวลชนสิงห ์
2,000.00 บาท 

หนังสือพิมพ์มวลชนสิงห ์
2,000.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีจ้าง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 10/2564      
ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 

10 จ้างเหมาประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการ
บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวทาง 
สื่อหนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน 

- - เฉพาะเจาะจง หนังสือพิมพ์พิทักษ์ชน 
2,000.00 บาท 

หนังสือพิมพ์พิทักษ์ชน 
2,000.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีจ้าง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 10/2564      
ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 

11 จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์
ส านักงาน รายการเครื่องถ่ายเอกสาร
ระบบดิจิตอลมัลติฟังชั่น              
(ขาว-ด า) ย่ีห้อ RICOH จ านวน                    
1 เครื่อง 

   บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

16,991.17 บาท 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

16,991.17 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีจ้าง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 12/2564 
ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 

 
 
 



                                                                                                                 -3-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   มกราคม 2564  

 (ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบ์ุร ี  
วันที่   31  เดอืน  มกราคม    พ.ศ.  2564   

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ                           
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ           

หรือจ้าง 
12 จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ-  
 - เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี ย่ีห้อ Canon                     
-- เครื่องคอมพิวเตอร์ย่ีห้อ ACER        

- - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสบี 
ดอทคอม 

2,882.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสบี 
ดอทคอม 

2,882.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีจ้าง 

สัญญาเลขที่ 13/2564                
ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 

13 จ้างเหมาบริการตรวจเชค็และซ่อม
บ ารุงรถยนต์ส่วนกลางของส านักงาน
จัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี           
ย่ีห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน               
สต ๖๙๖๗ กรุงเทพมหานคร 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท สิงหบ์ุรีอีซูซุเซลล์ 
จ ากัด 

 9,967.05 บาท 

บริษัท สิงหบ์ุรีอีซูซุเซลล์ 
จ ากัด 

 9,967.05 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีจ้าง 

สัญญาเลขที่ 14/2564                
ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 

14 จัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
โครงการสง่เสริมการจ้างงานใหม่
ส าหรับผู้จบการศึกษาใหม่          
โดยภาครัฐและภาคเอกชน               
(Co-Payment) ขนาด 1.00 x 
2.00 เมตร  

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท สิงหบ์ุรีกันสาด 
แอนด์ อิงค์เจ็ท จ ากัด 

2,000.00 บาท 

บริษัท สิงหบ์ุรีกันสาด 
แอนด์ อิงค์เจ็ท จ ากัด 

2,000.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีจ้าง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 15/2564      
ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 

 


