
                                                                                                                 -๑-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   มีนาคม 2560  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบ์ุรี  
วันที่   25   เดอืน  มีนาคม   พ.ศ.  2560   

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ                           
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ          

หรือจ้าง 
1 จัดซื้อน้้าด่ืมส้าหรับบริโภค           

ในส้านักงาน ฯ ประจ้าเดือน              
มีนาคม 2560 

- - ตกลงราคา ร้าน น้้าด่ืม แอล บี วัน 
800.00 บาท 

ร้าน น้้าด่ืม แอล บี วัน 
800.00 บาท 

เป็นผู้ผลิตน้้าด่ืมโดยตรง/ 
บริการสง่ถึงส้านักงาน 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ท่ี สห 
0028/1156 ลงวันที่            
28 กันยายน 2559 

2 จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน 
ประจ้าเดือนมีนาคม 2560 

- - ตกลงราคา ร้านวุฒิไกร 
460.00 บาท 

ร้านวุฒิไกร 
460.00 บาท 

เป็นร้านจ้าหน่ายโดยตรง
และบริการสง่ถึงส้านักงาน 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ท่ี สห 
0028/1157  ลงวันที่           
28 กันยายน 2559 

3 จัดซื้อนิตยสารรายเดือน  
ประจ้าเดือนมีนาคม 2560 

- - ตกลงราคา บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ้ากัด 
(มหาชน) สาขาห้างไชย

แสงสิงห์บรุ ี
75.00 บาท 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ้ากัด 
(มหาชน) สาขาห้างไชย

แสงสิงห์บรุ ี
75.00 บาท 

เป็นร้านจ้าหน่ายโดยตรง หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ท่ี สห 
0028/148 ลงวันที่           
3 กุมภาพันธ์ 2560 

4 จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น 
ประจ้าเดือนมีนาคม 2560 

- - ตกลงราคา บริษัท หงษช์วลิต จ้ากัด 
     1,000.00 บาท 

บริษัท หงษช์วลิต จ้ากัด 
    1,000.00 บาท  

ราคาท้องตลาด/           
เป็นตัวแทนจ้าหน่ายน้้ามัน
โดยตรง 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ท่ี สห 
0028/1158 ลงวันที่            
28 กันยายน 2559 

5 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจ้าเดือน
มีนาคม 2560 

- - ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด          
ศรีทิพย์ ออฟฟิต ซีสเต็ม 

๒,๐๐๐.๐๐ บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด          
ศรีทิพย์ ออฟฟิต ซีสเต็ม 

๒,๐๐๐.๐๐ บาท 

ให้บริการเช่าเครื่อง          
ถ่ายเอกสารโดยตรง 

ข้อตกลงเช่าเลขที่ 1/2560 
ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 

6 เช่าอาคารเพ่ือใช้เป็นสถานที่เก็บ
เอกสาร พัสดุ  ครุภัณฑ์ ประจ้าเดือน
มีนาคม 2560 

- - ตกลงราคา นายวิศิษฐ  มงคลพร  
5,000.00 บาท 

นายวิศิษฐ  มงคลพร  
5,000.00 บาท 

ราคาเหมาะสมกับสภาพ
อาคาร และการเดินทาง
สะดวก 

ข้อตกลงเช่าเลขที่ 2/2560  
ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 

7 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ               
ท้าความสะอาดฯ                    
ประจ้าเดือนมีนาคม ๒๕60 

- - ตกลงราคา นางสาวขวัญรัก วุฒิโสภณ 
 9,00๐.๐๐ บาท 

นางสาวขวัญรัก วุฒิโสภณ 
  9,00๐.๐๐ บาท 

เป็นผู้มีความรับผิดชอบ 
ต่องานในหน้าท่ีดี 

สัญญาจ้างเลขที่ 3/2560  
ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 

 



                                                                                                               -2-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   มีนาคม 2560  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบ์ุรี  
วันที่   25   เดอืน  มีนาคม   พ.ศ.  2560   

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธซีื้อ          
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ            

หรือจ้าง 
8 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ                

ขับรถยนต์ฯประจ้าเดือนมีนาคม 
2560 

- - ตกลงราคา นายยุทธนา บุญมี 
 9,00๐.๐๐ บาท 

นายยุทธนา บุญมี 
9,00๐.๐๐ บาท 

เป็นผู้มีความรับผิดชอบ
ต่องานในหน้าท่ีดี/ดูแล
สภาพรถยนต์ดี 

สัญญาจ้างเลขที่  4/2560 
ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 

9 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ                
ตามกิจกรรมยกระดับคุณภาพการ
บริการจัดหางานสู่ความเป็นเลิศ 
ประจ้าเดือนมีนาคม 2560 

- - ตกลงราคา นายรุ่งธรรม อินทับทัน
15,000.00 บาท 

นายรุ่งธรรม อินทับทัน
15,000.00 บาท 

เป็นผู้มีความรับผิดชอบ
ต่องานในหน้าท่ีดี 

สัญญาจ้างเลขที่ 5/2560  
ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559  

10 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ              
ตามกิจกรรมมีงานท้าน้าชุมชน
เข้มแข็ง ประจ้าเดือนมีนาคม 2560   

- - ตกลงราคา นายยุรนันท์ สุภาวิตา 
15,000.00 บาท 

นายยุรนันท์ สุภาวิตา 
15,000.00 บาท 

เป็นผู้มีความรับผิดชอบ
ต่องานในหน้าท่ีดี 

สัญญาจ้างเลขที่ 6/2560  
ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 

11 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ              
ตามกิจกรรมมีงานท้าน้าชุมชน
เข้มแข็ง ประจ้าเดือนมีนาคม 2560   

- - ตกลงราคา นางสาวอุษา คงล้าพันธ์ุ 
15,000.00 บาท 

นางสาวอุษา คงล้าพันธ์ุ 
15,000.00 บาท 

เป็นผู้มีความรับผิดชอบ
ต่องานในหน้าท่ีดี 

สัญญาจ้างเลขที่ 7/2560  
ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 

12 จัดจ้างเหมาท้างานบริการ            
ตามกิจกรรมส่งเสริมคนพิการท้างาน
ในหน่วยงานภาครัฐ ประจ้าเดือน
มีนาคม 2560 

- - ตกลงราคา นายปริทัศน์ สุทธิสุข 
 15,000.00 บาท 

นายปริทัศน์ สุทธิสุข 
15,000.00 บาท 

เป็นผู้มีความรับผิดชอบ
ต่องานในหน้าท่ีดี 

สัญญาจ้างเลขที่  8/2560 
ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 

13 จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงเพ่ือใช้              
ในการปฏิบัติงานราชการตาม           
โครงการตรวจสอบการท้างานของ
คนต่างด้าวและสถานประกอบการ 
ประจ้าเดือนมีนาคม 2560 

- - ตกลงราคา บริษัท หงษช์วลิต จ้ากัด 
     1,000.00 บาท 

บริษัท หงษช์วลิต จ้ากัด 
     1,000.00 บาท 

ราคาท้องตลาด/          
เป็นตัวแทนจ้าหน่าย
น้้ามันโดยตรง 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ท่ี สห 
0028/253 ลงวันที่                 
2 มีนาคม 2560 

 
 
 
 



                                                                                                               -3-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   มีนาคม 2560  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบ์ุรี  
วันที่   25   เดอืน  มีนาคม   พ.ศ.  2560   

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ          
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ            

หรือจ้าง 
14 จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงเพ่ือใช้              

ในการปฏิบัติงานราชการเก่ียวกับ
การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
สัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา 
ประจ้าเดือนมีนาคม 2560 

- - ตกลงราคา บริษัท หงษช์วลิต จ้ากัด 
     3,000.00 บาท 

บริษัท หงษช์วลิต จ้ากัด 
     3,000.00 บาท 

ราคาท้องตลาด/          
เป็นตัวแทนจ้าหน่าย
น้้ามันโดยตรง 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ท่ี สห 
0028/254 ลงวันที่               
2 มีนาคม 2560 

15 จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงเพ่ือใช้              
ในการปฏิบัติงานราชการตาม           
โครงการตรวจสอบ ปราบปราม 
จับกุม และด้าเนินคดี ประจ้าเดือน
มีนาคม 2560 

- - ตกลงราคา บริษัท หงษช์วลิต จ้ากัด 
     1,000.00 บาท 

บริษัท หงษช์วลิต จ้ากัด 
     1,000.00 บาท 

ราคาท้องตลาด/          
เป็นตัวแทนจ้าหน่าย
น้้ามันโดยตรง 

หนังสือส้านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ท่ี สห 
0028/255 ลงวันที่               
2 มีนาคม 2560 

16 จ้างเหมาบริการซ่อมบ้ารุงแอร์
รถยนต์ส่วนกลางของส้านักงาน
จัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี ย่ีห้อ 
CHEVROLET หมายเลขทะเบียน  
กข ๗๘๙๘  สิงห์บุร ี

- - ตกลงราคา ร้านเจริญชัยออโตแอร์  
โดยนายเกียรติชัย ตันอารีย์ 

5,457.00 บาท 

ร้านเจริญชัยออโตแอร์ 
 โดยนายเกียรติชัย ตันอารีย์ 

5,457.00 บาท 

เป็นร้านที่ซ่อม                
แอร์รถยนต์โดยตรง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 46/2560  
ลงวันที่ 2 มีนาคม 2560 

17 จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและ             
ซ่อมบ้ารุงรถยนต์ส่วนกลางของ
ส้านักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี 
ย่ีห้อ CHEVROLET หมายเลข
ทะเบียน กข ๗๘๙๘ สิงห์บุรี 

- - ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์เทรด 
เซลส์ จ้ากัด 

๓,๕๑๔.๙๕ บาท 

บริษัท อินเตอร์เทรด 
เซลส์ จ้ากัด 

๓,๕๑๔.๙๕ บาท 

เป็นศูนย์ที่ซ่อมรถยนต์
ย่ีห้อดังกล่าวโดยตรง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 47/2560  
ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560 

18 จัดซื้อวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดอบรม
อาชีพเสริมตามโครงการพัฒนาระบบ
บริการจัดหางานอย่างย่ังยืน 
กิจกรรมมงีานท้าน้าชุมชนเข้มแข็ง 
หลักสูตร "การทอพรมเช็ดเท้า          
ยกลาย" 

- - ตกลงราคา นางบุญชู ฉ้่าทอง 
4,950.00 บาท 

นางบุญชู ฉ้่าทอง 
4,950.00 บาท 

จ้าหน่ายวัสดุดังกล่าว
โดยตรง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 48/2560         
ลงวันที่ 10 มีนาคม 2560 



                                                                                                               -4-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   มีนาคม 2560  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบ์ุรี  
วันที่   25   เดอืน  มีนาคม   พ.ศ.  2560   

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ          
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ           

หรือจ้าง 
19 จัดซื้อวัสดุวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้                

ในการด้าเนินการตามโครงการจัดท้า
ทะเบียนคนต่างด้าวที่ขออนุญาต
ท้างาน และโครงการเผยแพร่ความรู้
เพ่ือป้องกันการหลอกลวงคนหางาน 

- - ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พีเอสบี 
ดอทคอม 

4,600.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พีเอสบี 
ดอทคอม 

4,600.00 บาท 

เป็นร้านจ้าหน่ายวัสดุ
ดังกล่าวโดยตรง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 49/2560         
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2560 

20 จัดซื้อวัสดุวัสดุส้านักงาน เพ่ือใช้                
ในการด้าเนินการตามโครงการจัดท้า
ทะเบียนคนต่างด้าวที่ขออนุญาต
ท้างาน และโครงการเผยแพร่ความรู้
เพ่ือป้องกันการหลอกลวงคนหางาน 

- - ตกลงราคา บริษัท คลังวิทยาศึกษา 
จ้ากัด 

5,800.00 บาท 

บริษัท คลังวิทยาศึกษา 
จ้ากัด 

5,800.00 บาท 

เป็นร้านจ้าหน่ายวัสดุ
ดังกล่าวโดยตรง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 50/2560         
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2560 

21 จัดซื้อวัสดุส้านักงานเพ่ือใช้
ด้าเนินการเก่ียวกับการจัดระบบ
แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว
และเมียนมา การปฏิบัติราชการ
ทั่วไปที่เกี่ยวข้องของส้านักงานจัดหา
งานจังหวัดสิงห์บุร ี

- - ตกลงราคา บริษัท คลังวิทยาศึกษา 
จ้ากัด 

8,365.00 บาท 

บริษัท คลังวิทยาศึกษา 
จ้ากัด 

8,365.00 บาท 

เป็นร้านจ้าหน่ายวัสดุ
ดังกล่าวโดยตรง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 52/2560         
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 

22 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้
ด้าเนินการเก่ียวกับการจัดระบบ
แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว
และเมียนมา และการปฏิบัติราชการ
ทั่วไปที่เกี่ยวข้องของส้านักงานจัดหา
งานจังหวัดสิงห์บุร ี

- - ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พีเอสบี 
ดอทคอม 

35,310.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พีเอสบี 
ดอทคอม 

35,310.00 บาท 

เป็นร้านจ้าหน่ายวัสดุ
ดังกล่าวโดยตรง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 53/2560         
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 
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                                                                                                               -5-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   มีนาคม 2560  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบ์ุรี  
วันที่   25   เดอืน  มีนาคม   พ.ศ.  2560   

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ          
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ           

หรือจ้าง 
23 จัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์เก่ียวกับ

การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา 

- - ตกลงราคา ร้านสิงห์บุรีกันสาด แอนด์ 
อิงค์เจ็ท 

8,400.00 บาท 

ร้านสิงห์บุรีกันสาด แอนด์ 
อิงค์เจ็ท 

8,400.00 บาท 

รับท้าป้าประชาสัมพันธ์ 
โดยตรง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 56/2560  
ลงวันที่ 24 มีนาคม 2560 

 


