
                                                                                                                 -๑-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างในรอบเดือน   มกราคม 2565  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจงัหวัดสิงห์บุรี  
วันที่   31  เดือน  มกราคม   พ.ศ.  2565   

 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ                           
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ           

หรือจ้าง 
1 จัดท าป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ   

วันนัดพบแรงงาน กิจกรรม              
นัดพบแรงงานย่อย ขนาด 1.00 x 
2.00 เมตร จ านวน 1 ป้าย 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท สิงห์บุรีกันสาด แอนด์  
อิงค์เจ็ท จ ากัด 
500.00 บาท 

บริษัท สิงห์บุรีกันสาด แอนด์  
อิงค์เจ็ท จ ากัด 
500.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ซื้อ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 7/2565                
ลงวันท่ี 10 มกราคม 2565 

2 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่
รถยนต์ส่วนกลางของส านักงาน
จัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี ยี่ห้อ 
CHEVROLET หมายเลขทะเบยีน  
กข ๗๘๙๘ สิงห์บรุ ี

- - เฉพาะเจาะจง เพิ่มพูนพานิช                  
โดยนางณัฐศิกาญจน์           

ค้ าคูณ 
3,745.00 บาท 

เพิ่มพูนพานิช                   
โดยนางณัฐศิกาญจน์             

ค้ าคูณ 
3,745.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ซื้อ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 8/2565                
ลงวันท่ี 11 มกราคม 2565 

3 จัดท าสื่อประชาสัมพันธโ์ครงการ
คุ้มครองป้องกันการหลอกลวง        
และลักลอบไปท างานต่างประเทศ 
รายการสเปรย์แอลกอฮอล์          
ขนาด 45 มล. พร้อมใส่ข้อความ
ประชาสมัพันธ์โครงการฯ         
จ านวน 152 ช้ิน 

  เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอร์มา
เด็กซ์ (ประเทศไทย)  
3,800.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอร์มา
เด็กซ์ (ประเทศไทย)  
3,800.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ซื้อ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 9/2565                
ลงวนัท่ี 12 มกราคม 2565 

4 จ้างเหมาบริการซ่อมครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์  จ านวน 3 รายการ 

  เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสบี 
ดอทคอม    

3,092.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสบี 
ดอทคอม    

3,092.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ซื้อ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 10/2565                
ลงวันท่ี 13 มกราคม 2565 

5 จัดซื้อวัสดสุ านักงานเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามโครงการก้าวสู่งาน        
ที่ดีคนมีคุณภาพ จ านวน 8 รายการ  

  เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังวิทยาศึกษา 
จ ากัด 

2,800.00 บาท 

บริษัท คลังวิทยาศึกษา 
จ ากัด 

2,800.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ซื้อ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 11/2565                
ลงวันท่ี 13 มกราคม 2565 

 
 
 
 



                                                                                                                 -2-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างในรอบเดือน   ธันวาคม  2564  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจงัหวัดสิงห์บุรี  
วันที่   31  เดือน  ธันวาคม   พ.ศ.  2564   

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ                           
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ           

หรือจ้าง 
6 จัดซื้อวัสดสุ านักงานเพื่อใช้ในการ

ปฏิบัติงานตามโครงการบริการ       
จัดหางานแก่กลุม่คนพิเศษ             
จ านวน 4 รายการ 

  เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังวิทยาศึกษา 
จ ากัด 

2,600.00 บาท 

บริษัท คลังวิทยาศึกษา 
จ ากัด 

2,600.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ซื้อ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 12/2565                
ลงวันท่ี 13 มกราคม 2565 

7 จัดซื้อวัสดสุ านักงานเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานโครงการจัดท าทะเบียน
คนต่างด้าวท่ียื่นขอใบอนุญาตท างาน             
จ านวน 2 รายการ 

  เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังวิทยาศึกษา 
จ ากัด 

500.00 บาท 

บริษัท คลังวิทยาศึกษา 
จ ากัด 

500.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ซื้อ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 13/2565                
ลงวันท่ี 13 มกราคม 2565 

8 จ้างเหมาบริการจดัและตกแต่ง
สถานท่ีในการจัดงานพร้อมอุปกรณ์ 
รวมค่าขนย้าย เพื่อใช้ในการ
ด าเนินการโครงการนัดพบแรงงาน  
 กิจกรรมนัดพบแรงงานย่อย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  เฉพาะเจาะจง นางสาวกรปภา ค าศรีสุข  
2,000.00 บาท 

นางสาวกรปภา ค าศรสีุข  
2,000.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ซื้อ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 14/2565                
ลงวันท่ี 13 มกราคม 2565 

9 จ้างเหมาจดัท าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ให้ผู้สูงอายุ กิจกรรมพัฒนาต่อยอด
ผลิตภณัฑ์สูต่ลาดออนไลน์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565                  
ขนาดกว้าง 1.00 เมตร              
ยาว 2.50 เมตร จ านวน 1 ป้าย 

  เฉพาะเจาะจง บริษัท สิงห์บุรีกันสาด แอนด์  
อิงค์เจ็ท จ ากัด 
700.00 บาท 

บริษัท สิงห์บุรีกันสาด แอนด์  
อิงค์เจ็ท จ ากัด 
700.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ซื้อ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 18/2565                
ลงวันท่ี 10 มกราคม 2565 

10 จัดซื้อวัสดสุ านักงานเพื่อใช้ใน
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ให้ผู้สูงอายุ กิจกรรมพัฒนาต่อยอด
ผลิตภณัฑ์สูต่ลาดออนไลน์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

  เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังวิทยาศึกษา 
จ ากัด 

1,600.00 บาท 

บริษัท คลังวิทยาศึกษา 
จ ากัด 

1,600.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ซื้อ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 12/2565                
ลงวันท่ี 13 มกราคม 2565 

 


