
                                                                                                                 -๑-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   มีนาคม 2562  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบ์ุรี  
วันที่   25   เดอืน  มีนาคม   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              
มีนาคม 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 
ประจ้าเดือนมีนาคม 2562 

- - เฉพาะเจาะจง ร้านวุฒิไกร 
420.00 บาท 

ร้านวุฒิไกร 
420.00 บาท 

เป็นร้านจ้าหน่ายโดยตรง
และบริการสง่ถึงส้านักงาน 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ท่ี สห 
0028/1356 ลงวันที่            
28 กันยายน 2560 

3 จัดซื้อนิตยสารรายเดือน  
ประจ้าเดือนมีนาคม 2562 

- - ตกลงราคา บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ้ากัด 
(มหาชน) สาขาห้างไชย

แสงสิงห์บรุ ี
90.00 บาท 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ้ากัด 
(มหาชน) สาขาห้างไชย

แสงสิงห์บรุ ี
90.00 บาท 

เป็นร้านจ้าหน่ายโดยตรง หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ท่ี สห 
0028/1356 ลงวันที่            
28 กันยายน 2560 

4 จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
ประจ้าเดือนมีนาคม 2562 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท หงสช์วลิต จ้ากัด 
6,000.00 บาท 

บริษัท หงสช์วลิต จ้ากัด 
6,000.00 บาท 

ราคาท้องตลาด/           
เป็นตัวแทนจ้าหน่ายน้้ามัน
โดยตรง 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ท่ี สห 
0028/1357 ลงวันที่            
28 กันยายน 2560 

5 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ               
ท้าความสะอาดฯ                    
ประจ้าเดือนมีนาคม 2562 

- - เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญรัก วุฒิโสภณ 
 9,300.๐๐ บาท 

นางสาวขวัญรัก วุฒิโสภณ 
  9,300.๐๐ บาท 

เป็นผู้มีความรับผิดชอบ 
ต่องานในหน้าท่ีดี 

สัญญาจ้างเลขที่ 1/2562  
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 

6 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ                
ขับรถยนต์ฯประจ้าเดือนมีนาคม 
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 

7 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ              
ตามโครงการเสริมสร้างความมั่นคง
และย่ังยืน ประจ้าเดือนมีนาคม 
2562   

- - เฉพาะเจาะจง นายยุรนันท์ สุภาวิตา 
15,000.00 บาท 

นายยุรนันท์ สุภาวิตา 
15,000.00 บาท 

เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อ
งานในหน้าท่ีดี 

สัญญาจ้างเลขที่ 5/2561  
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 
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สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   มีนาคม 2562  

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

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ          
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ            

หรือจ้าง 
8 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ              

ตามโครงการเสริมสร้างความมั่นคง
และย่ังยืน ประจ้าเดือนมีนาคม 
2562   

- - เฉพาะเจาะจง นางสาวอุษา คงล้าพันธ์ุ 
15,000.00 บาท 

นางสาวอุษา คงล้าพันธ์ุ 
15,000.00 บาท 

เป็นผู้มีความรับผิดชอบ
ต่องานในหน้าท่ีดี 

สัญญาจ้างเลขที่ 4/2562  
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 

9 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ                
ตามโครงการพัฒนาระบบบริการ
จัดหางานในประเทศ ประจ้าเดือน
มีนาคม 2562 

- - เฉพาะเจาะจง นายรุ่งธรรม อินทับทัน
15,000.00 บาท 

นายรุ่งธรรม อินทับทัน
15,000.00 บาท 

เป็นผู้มีความรับผิดชอบ
ต่องานในหน้าท่ีดี 

สัญญาจ้างเลขที่ 5/2562  
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 

10 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ            
ตามโครงการส่งเสริมคนพิการท้างาน
ในหน่วยงานภาครัฐ ประจ้าเดือน
มีนาคม 2562 

- - เฉพาะเจาะจง นายปริทัศน์ สุทธิสุข 
 15,000.00 บาท 

นายปริทัศน์ สุทธิสุข 
15,000.00 บาท 

เป็นผู้มีความรับผิดชอบ
ต่องานในหน้าท่ีดี 

สัญญาจ้างเลขที่  6/2562  
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 

11 เช่าอาคารเพ่ือใช้เป็นสถานที่เก็บ
เอกสาร พัสดุ ครุภัณฑ์ ประจ้าเดือน
มีนาคม 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 

12 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจ้าเดือน
มีนาคม 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 

13 จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพ่ือใช้ในโครงการตรวจสอบ
ปราบปรามแรงงานต่างด้าว 
ประจ้าเดือนมีนาคม 2562 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท หงษช์วลิต จ้ากัด 
1,000.00 บาท 

บริษัท หงษช์วลิต จ้ากัด 
1,000.00 บาท 

ราคาท้องตลาด/           
เป็นตัวแทนจ้าหน่าย
น้้ามันโดยตรง 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ท่ี สห 
0028/182 ลงวันที่            
6 กุมภาพันธ์ 2562 

14 จ้างเหมาซ่อมบ้ารุงรถยนต์ส่วนกลาง
ของส้านักงานจัดหางานจังหวัด
สิงห์บุรี ย่ีห้อ ISUZU หมายเลข
ทะเบียน สต 6967 กรุงเทพมหานคร 

- - เฉพาะเจาะจง หุ้นส่วนจ้ากัด เจริญชัย 
ออโตแอร์ 

๑,๙๒๖.00 บาท 

หุ้นส่วนจ้ากัด เจริญชัย 
ออโตแอร์ 

๑,๙๒๖.00 บาท 

เป็นซ่อมบ้ารุงเก่ียวกับ
แอร์รถยนต์โดยตรง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 43/2562    
ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562 
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สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   มีนาคม 2562  

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

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ          
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ            

หรือจ้าง 
15 จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

เพ่ือใช้ในโครงการบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าว ประจ้าเดือนมีนาคม 
2562 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท หงษช์วลิต จ้ากัด 
3,000.00 บาท 

บริษัท หงษช์วลิต จ้ากัด 
3,000.00 บาท 

ราคาท้องตลาด/           
เป็นตัวแทนจ้าหน่าย
น้้ามันโดยตรง 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ท่ี สห 
0028/307 ลงวันที่            
6 มีนาคม 2562 

16 จ้างเหมาจัดท้าสปอร์ต
ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันนัดพบ
แรงงาน 

- - เฉพาะเจาะจง นายประกาศิต พวงนาค 
1,000.00 บาท 

นายประกาศิต พวงนาค 
1,000.00 บาท 

รับท้าสปอร์ต      
ประชาสัมพันธ์
โดยตรง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 45/2562    
ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562 

17 จ้างเหมาจ้างเหมารถประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์การจัดงาน
วันนัดพบแรงงาน 

- - เฉพาะเจาะจง นายทองสุข สุรัตนโชติ 
2,400.00 บาท 

นายทองสุข สุรัตนโชติ 
2,400.00 บาท 

รับจ้างให้บริการ          
รถประชาสัมพันธ์
โดยตรง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 46/2562    
ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562 

18 จัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน
วันนัดพบแรงงาน 

- - ตกลงราคา บริษัท สิงหบ์ุรีกันสาด 
แอนด์ อิงค์เจ็ท จ้ากัด 

500.00 บาท 

บริษัท สิงหบ์ุรีกันสาด 
แอนด์ อิงค์เจ็ท จ้ากัด 

500.00 บาท 

รับท้าป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
โดยตรง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 47/2562    
ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562 

19 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ จ้านวน 3 เครื่อง 

- - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด              
พีเอสบีดอทคอท 
1,327.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด              
พีเอสบีดอทคอท 
1,327.00 บาท 

เป็นซ่อมเครื่อง
คอมพิวเตอร์โดยตรง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 48/2562    
ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562 

20 จ้างเหมาสาธิตการประกอบอาชีพ
พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดพิธีลง
นามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานท้า
ให้ผู้สูงอายุในอุตสาหกรรมการผลิต 
การบริการและการท่องเท่ียว อาชีพ 
"การท้าวุ้นแฟนซี" 

- - ตกลงราคา นางประทุม  บุญย้าย
2,500.00 บาท 

นางประทุม  บุญย้าย
2,500.00 บาท 

มีความรู้ความ
ช้านาญในอาชีพที่
สาธิต 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 49/2562    
ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562 
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สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   มีนาคม 2562  

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

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ          
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ            

หรือจ้าง 
21 จ้างเหมาสาธิตการประกอบอาชีพ

พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดพิธีลง
นามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานท้า
ให้ผู้สูงอายุในอุตสาหกรรมการผลิต 
การบริการและการท่องเท่ียว อาชีพ 
"การท้าดอกไม้จากกระดาษ" 

- - ตกลงราคา นางนวลอนงค์ นวมถนอม
2,500.00 บาท 

นางนวลอนงค์ นวมถนอม
2,500.00 บาท 

มีความรู้ความ
ช้านาญในอาชีพที่
สาธิต 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 50/2562    
ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562 

22 จ้างเหมาสาธิตการประกอบอาชีพ
พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดพิธีลง
นามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานท้า
ให้ผู้สูงอายุในอุตสาหกรรมการผลิต 
การบริการและการท่องเท่ียว อาชีพ 
"การท้าวุ้นแฟนซี" 

- - ตกลงราคา นางนวลอนงค์ นวมถนอม
2,500.00 บาท 

นางนวลอนงค์ นวมถนอม
2,500.00 บาท 

มีความรู้ความ
ช้านาญในอาชีพที่
สาธิต 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 50/2562    
ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562 

23 จ้างเหมาสาธิตการประกอบอาชีพ
พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดพิธีลง
นามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานท้า
ให้ผู้สูงอายุในอุตสาหกรรมการผลิต 
การบริการและการท่องเท่ียว อาชีพ 
"การท้าวุ้นแฟนซี" 

- - ตกลงราคา นางสุนันท์ ช่างเสา
3,000.00 บาท 

นางสุนันท์ ช่างเสา
3,000.00 บาท 

มีความรู้ความ
ช้านาญในอาชีพ                
ที่สาธิต 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 51/2562    
ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562 

 
 
 
 
 



                                                                                                              -5-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   มีนาคม 2562  

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

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ          
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ            

หรือจ้าง 
24 จ้างเหมาสาธิตการประกอบอาชีพ

พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดพิธีลง
นามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานท้า
ให้ผู้สูงอายุในอุตสาหกรรมการผลิต 
การบริการและการท่องเท่ียว อาชีพ 
"การท้าผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา" 

- - ตกลงราคา นางดัชนี ปานหัวไผ่
3,000.00 บาท 

นางดัชนี ปานหัวไผ่
3,000.00 บาท 

มีความรู้ความ
ช้านาญในอาชีพ                
ที่สาธิต 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 52/2562    
ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562 

25 จ้างเหมาสาธิตการประกอบอาชีพ
พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดพิธีลง
นามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานท้า
ให้ผู้สูงอายุในอุตสาหกรรมการผลิต 
การบริการและการท่องเท่ียว อาชีพ 
"การทอพรมเช็ดเท้ายกลาย" 

- - ตกลงราคา นางบุญชู ฉ้่าทอง
2,500.00 บาท 

นางนวลอนงค์ นวมถนอม
2,500.00 บาท 

มีความรู้ความ
ช้านาญในอาชีพ                
ที่สาธิต 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 53/2562    
ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562 

26 จ้างเหมาสาธิตการประกอบอาชีพ
พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดพิธีลง
นามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานท้า
ให้ผู้สูงอายุในอุตสาหกรรมการผลิต 
การบริการและการท่องเท่ียว อาชีพ 
"การถักพรมอเนกประสงค"์ 

- - ตกลงราคา นางวิก  เสือจร 
2,500.00 บาท 

นางวิก  เสือจร 
2,500.00 บาท 

มีความรู้ความ
ช้านาญในอาชีพ                
ที่สาธิต 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 54/2562    
ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562 

 
 
 
 
 



                                                                                                              -6-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   มีนาคม 2562  

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

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ          
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ            

หรือจ้าง 
27 เช่าสถานทีใ่นการจัดพิธีลงนาม

บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานท้า
ให้ผู้สูงอายุในอุตสาหกรรมการผลิต 
การบริการและการท่องเท่ียว 

- - เฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สิงห์บุรี      

3,000.00 บาท 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สิงห์บุรี      

3,000.00 บาท 

ให้บริการใชส้ถานที่
พร้อมอุปกรณ์ใน
การจัดงานแก่
หน่วยงานภายนอก
ตลอดจนสถานที่
เหมาะสม 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ที่ สห 
0028/357 ลงวันที่            
14 มีนาคม 2562 

28 เช่าเครื่องเสียงในการจัดพิธีลงนาม
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานท้า
ให้ผู้สูงอายุในอุตสาหกรรมการผลิต 
การบริการและการท่องเท่ียว 

- - เฉพาะเจาะจง นายสมพร เปียอยู่       
3,000.00 บาท 

นายสมพร เปียอยู่       
3,000.00 บาท 

ให้บริการเช่าเครื่อง
เสียงในการจัดงาน 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 56/2562    
ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562 

29 จัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์ในการ           
จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่า
ด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริม
การมีงานท้าให้ผู้สูงอายุใน
อุตสาหกรรมการผลิต การบริการ
และการท่องเท่ียว 

- - เฉพาะเจาะจง ร้าน สิงห์ ดี ไซน์       
1,500.00 บาท 

ร้าน สิงห์ ดี ไซน์       
1,500.00 บาท 

รับจ้างท้าป้าย
ประชาสัมพันธ์
โดยตรง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 57/2562    
ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562 

30 จัดซื้อวัสดุส้านักงานเพ่ือใช้ในการ 
จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่า
ด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริม
การมีงานท้าให้ผู้สูงอายุใน
อุตสาหกรรมการผลิต การบริการ
และการท่องเท่ียว 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังวิทยาศึกษา จ้ากัด 
2,030.00 บาท 

บริษัท คลังวิทยาศึกษา จ้ากัด 
2,030.00 บาท 

เป็นร้านที่จ้าหน่าย
วัสดุดังกล่าวโดยตรง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 57/2562    
ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562 

 
 
 



                                                                                                              -7-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   มีนาคม 2562  

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

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ          
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ            

หรือจ้าง 
31 จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงเพ่ือใช้ในการ

จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่า
ด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริม
การมีงานท้าให้ผู้สูงอายุใน
อุตสาหกรรมการผลิต การบริการ
และการท่องเท่ียว 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท หงษช์วลิต จ้ากัด 
1,000.00 บาท 

บริษัท หงษช์วลิต จ้ากัด 
1,000.00 บาท 

ราคาท้องตลาด/           
เป็นตัวแทนจ้าหน่าย
น้้ามันโดยตรง 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ท่ี สห 
0028/357 ลงวันที่            
14 มีนาคม 2562 

32 จ้างเหมาจัดสถานที่ในการจัดพิธี          
ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วย
ความร่วมมือด้านการส่งเสริมการ          
มีงานท้าให้ผู้สูงอายุในอุตสาหกรรม
การผลิต การบริการและการ
ท่องเท่ียว 

- - เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา โพนทอง       
5,000.00 บาท 

นางขนิษฐา โพนทอง       
5,000.00 บาท 

รับจ้างจัดสถานที่ใน
การจัดงานโดยตรง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 58/2562    
ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562 

33 เช่าโต๊ะ และเก้าอีเ้พ่ือใช้ในการจัดพิธี          
ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วย
ความร่วมมือด้านการส่งเสริมการ          
มีงานท้าให้ผู้สูงอายุในอุตสาหกรรม
การผลิต การบริการและการ
ท่องเท่ียว 

- - เฉพาะเจาะจง นางจินดาภา เมืองทอง       
5,000.00 บาท 

นางจินดาภา เมืองทอง       
5,000.00 บาท 

ให้บริการเช่าโต๊ะ 
และเก้าอี้ในการ                
จัดงานโดยตรง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 59/2562    
ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562 

34 จ้างเหมาจัดท้าของช้าร่วยเพ่ือใช้ใน
การจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริม
การมีงานท้าให้ผู้สูงอายุใน
อุตสาหกรรมการผลิต การบริการ
และการท่องเท่ียว 

- - เฉพาะเจาะจง นางพะเยาว์ วัชรพิบูลย์       
5,000.00 บาท 

นางพะเยาว์ วัชรพิบูลย์       
5,000.00 บาท 

รับจ้างจัดท้าของ
ช้าร่วยโดยตรงมี
รูปแบบที่สวยงาม 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 60/2562    
ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562 

 
 



                                                                                                              -8-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   มีนาคม 2562  

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

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ          
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ            

หรือจ้าง 
35 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการ

ปฏิบัติงานตามโครงการตรวจสอบ
ปราบปรามแรงงานต่างด้าว 

- - เฉพาะเจาะจง หจก.พีเอสบี ดอทคอม 
2,690.00 บาท 

หจก.พีเอสบี ดอทคอม 
2,690.00 บาท 

เป็นร้านที่จ้าหน่าย
วัสดุดังกล่าวโดยตรง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 61/2562     
ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 

36 จัดซื้อวัสดุส้านักงานเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามโครงการตรวจสอบ
ปราบปรามแรงงานต่างด้าว 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังวิทยาศึกษา จ้ากัด 
1,910.00 บาท 

บริษัท คลังวิทยาศึกษา จ้ากัด 
1,910.00 บาท 

เป็นร้านที่จ้าหน่าย
วัสดุดังกล่าวโดยตรง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 62/2562     
ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 

37 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามโครงการจัดท้า
ทะเบียนก้าลังแรงงาน กิจกรรม
จัดท้าทะเบียนผู้ส้าเร็จการศึกษาใหม่
และประสงค์จะท้างานออนไลน์ 

- - เฉพาะเจาะจง หจก.พีเอสบี ดอทคอม 
3,790.00 บาท 

หจก.พีเอสบี ดอทคอม 
3,790.00 บาท 

เป็นร้านที่จ้าหน่าย
วัสดุดังกล่าวโดยตรง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 63/2562     
ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 

38 จัดซื้อวัสดุส้านักงานเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามโครงการจัดท้า
ทะเบียนก้าลังแรงงาน กิจกรรม
จัดท้าทะเบียนผู้ส้าเร็จการศึกษาใหม่
และประสงค์จะท้างานออนไลน์ 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังวิทยาศึกษา จ้ากัด 
210.00 บาท 

บริษัท คลังวิทยาศึกษา จ้ากัด 
210.00 บาท 

เป็นร้านที่จ้าหน่าย
วัสดุดังกล่าวโดยตรง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 64/2562     
ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 

39 จัดซื้อวัสดุเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามโครงการขยายโอกาสการมีงาน
ท้าให้ผู้สูงอายุกิจกรรมส้ารวจข้อมูล
ความต้องการของผู้สูงอายุในการ
ประกอบอาชีพและท้างาน 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังวิทยาศึกษา จ้ากัด 
3,740.00 บาท 

บริษัท คลังวิทยาศึกษา จ้ากัด 
3,740.00 บาท 

เป็นร้านที่จ้าหน่าย
วัสดุดังกล่าวโดยตรง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 65/2562     
ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 

40 จัดซื้อวัสดุส้านักงานเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามโครงการบริการจัดหา
งานแก่กลุ่มคนพิเศษ 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังวิทยาศึกษา จ้ากัด 
500.00 บาท 

บริษัท คลังวิทยาศึกษา จ้ากัด 
500.00 บาท 

เป็นร้านที่จ้าหน่าย
วัสดุดังกล่าวโดยตรง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 66/2562     
ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 
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ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ          
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ            

หรือจ้าง 
41 จัดซื้อวัสดุส้านักงานเพ่ือใช้ในการ

ปฏิบัติงานทั่วไปของส้านักงาน               
จัดหางานจังหวัดสิงห์บุร ี

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังวิทยาศึกษา จ้ากัด 
4,044.00 บาท 

บริษัท คลังวิทยาศึกษา จ้ากัด 
4,044.00 บาท 

เป็นร้านที่จ้าหน่าย
วัสดุดังกล่าวโดยตรง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 67/2562     
ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 

42 จัดท้าสต๊ิกเกอร์ไดคัทสีขาว ข้อความ 
“สมัครงานออนไลน์” 

- - ตกลงราคา บริษัท สิงหบ์ุรีกันสาด 
แอนด์ อิงค์เจ็ท จ้ากัด 

300.00 บาท 

บริษัท สิงหบ์ุรีกันสาด 
แอนด์ อิงค์เจ็ท จ้ากัด 

300.00 บาท 

รับท้าป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
โดยตรง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 68/2562    
ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 

43 จัดท้าตรายางเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานทั่วไปของส้านักงาน           
จัดหางานจังหวัดสิงห์บุร ี

- - ตกลงราคา ร้านเอกสารบ้าน
กัลยาณมิตรสิงห ์
๒,๐๕๐.00 บาท 

ร้านเอกสารบ้าน
กัลยาณมิตรสิงห ์
๒,๐๕๐.00 บาท 

รับท้าตรายาง 
โดยตรง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 69/2562    
ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 

44 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานทั่วไปของส้านักงาน               
จัดหางานจังหวัดสิงห์บุร ี

- - เฉพาะเจาะจง หจก.พีเอสบี ดอทคอม 
5,32.00 บาท 

หจก.พีเอสบี ดอทคอม 
5,32.00 บาท 

เป็นร้านที่จ้าหน่าย
วัสดุดังกล่าวโดยตรง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 70/2562     
ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 

45 จัดซื้อหมึก และกระดาษไขเครื่อง   
ดิจิตอลเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานทั่วไป
ของส้านักงานจัดหางานจังหวัด
สิงห์บุร ี

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) 
จ้ากัด 

9,148.50 บาท 

บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) 
จ้ากัด 

9,148.50 บาท 

เป็นร้านที่จ้าหน่าย
วัสดุดังกล่าวโดยตรง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 71/2562     
ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 

46 จัดท้าพานพุ่มดอกไม้สดเพ่ือร่วมพิธี
วางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราช
สักการะพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เน่ืองในวัน
ท้องถ่ินไทย ประจ้าปี 2562 

- - เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้คุณอี๊ด           
โดยนางศรีนวล รัตนา       

500.00 บาท 

ร้านดอกไม้คุณอี๊ด           
โดยนางศรีนวล รัตนา       

500.00 บาท 

รับจ้างจัดท้าพานพุ่ม
ดอกไม้สดโดยตรง           
มีรูปแบบที่สวยงาม 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 72/2562    
ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 

47 ด้าเนินการจ้างเหมาบริการซ่อมบ้ารงุ
เครื่องปรับอากาศ ย่ีห้อ Saijo-denki 
ขนาด 18,000 บีทียู หมายเลข
ทะเบียนครุภัณฑ์ สจจ.สห.4120-
001-0002-1/60 

- - เฉพาะเจาะจง นายอภิรัตน์ วาสุกรี      
1,500.00 บาท 

นายอภิรัตน์ วาสุกรี
1,500.00 บาท 

รับจ้างซ่อม
เครื่องปรับอากาศ
โดยตรง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 73/2562    
ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 



 


