
                                                                                                                 -1-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างในรอบเดือน   มิถุนายน 2565  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจงัหวัดสิงห์บุรี  
วันที่   30  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.  2565   

 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ                           
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ           

หรือจ้าง 
 1 จ้างเหมาจดัท าป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ
ในอาชีพท่ีเหมาะสมกับวัยและ
ประสบการณ์ กิจกรรม 1 อ าเออ          
1 อูมิปญัญา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 2 หลักสูตร  
“การสานชลอม และการสานพัด” 
ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท สิงห์บุรีกันสาด 
แอนด์ อิงค์เจ็ท จ ากัด

700.00 บาท 

บริษัท สิงห์บุรีกันสาด 
แอนด์ อิงค์เจ็ท จ ากัด

700.00 บาท 

อยู่ในวงเงนิ 
งบประมาณที่จ้าง 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 38/2565      
ลงวันท่ี 1 มิถุนายน 2565 

2 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการ
ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพ
ที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ 
กิจกรรม 1 อ าเออ 1 อูมิปญัญา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รุ่นที่ 2 หลักสูตร “การสานชลอม 
และการสานพัด” 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท หงส์ชวลิต จ ากัด 
500.00 บาท 

บริษัท หงส์ชวลิต จ ากัด 
500.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่จ้าง 

หนังสือส านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ที่ สห 
0029/543 ลงวันท่ี            
1 มิถุนายน 2565 

3 จัดซื้อวัสดฝุึกอบรมตามโครงการ
ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพ
ที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ 
กิจกรรม 1 อ าเออ 1 อูมิปญัญา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รุ่นที่ 2 หลักสูตร “การสานชลอม 
และการสานพัด” 

- - เฉพาะเจาะจง นางสาวอารีย์ นันทรักษ์
7,240.00 บาท 

นางสาวอารีย์ นันทรักษ์
7,240.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่จ้าง 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 39/2565        
ลงวันท่ี 1 มิถุนายน 2565 

 
 
 



                                                                                                                 -2-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างในรอบเดือน   มิถุนายน 2565  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจงัหวัดสิงห์บุรี  
วันที่   30  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.  2565   

 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ                           
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ           

หรือจ้าง 
4 จ้างเหมาจดัท าป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ
ในอาชีพท่ีเหมาะสมกับวัยและ
ประสบการณ์ กิจกรรม 1 อ าเออ          
1 อูมิปญัญา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 3 หลักสูตร         
“การท าน้ าปรุงผดัไทย กล้วยฉาบ 
และกล้วยตาก” ขนาด 1.20 x 
2.40 เมตร 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท สิงห์บุรีกันสาด 
แอนด์ อิงค์เจ็ท จ ากัด

700.00 บาท 

บริษัท สิงห์บุรีกันสาด 
แอนด์ อิงค์เจ็ท จ ากัด

700.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่จ้าง 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 40/2565      
ลงวันท่ี 1 มิถุนายน 2565 

5 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการ
ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพ
ที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ 
กิจกรรม 1 อ าเออ 1 อูมิปญัญา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รุ่นที่ 3 หลักสูตร “การท าน้ าปรุงผัด
ไทย กล้วยฉาบ และกล้วยตาก” 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท หงส์ชวลิต จ ากัด 
500.00 บาท 

บริษัท หงส์ชวลิต จ ากัด 
500.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่จ้าง 

หนังสือส านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ที่ สห 
0029/545 ลงวันท่ี            
1 มิถุนายน 2565 

6 จัดซื้อวัสดฝุึกอบรมตามโครงการ
ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพ
ที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ 
กิจกรรม 1 อ าเออ 1 อูมิปญัญา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รุ่นที่ 3 หลักสูตร “การท าน้ าปรุงผัด
ไทย กล้วยฉาบ และกล้วยตาก” 

- - เฉพาะเจาะจง นางส้มโอ จันทร์หอม
7,240.00 บาท 

นางส้มโอ จันทร์หอม
7,240.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่จ้าง 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 41/2565        
ลงวนัท่ี 1 มิถุนายน 2565 

 
 



                                                                                                                 -3-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างในรอบเดือน   มิถุนายน 2565  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจงัหวัดสิงห์บุรี  
วันที่   30  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.  2565   

 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ                           
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ           

หรือจ้าง 
7 จ้างเหมาจดัท าป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ
ในอาชีพท่ีเหมาะสมกับวัยและ
ประสบการณ์ กิจกรรม 1 อ าเออ          
1 อูมิปญัญา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 4 หลักสูตร   
“การพิมพ์เทียนบาติก และการหมัก
โคลน”  ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท สิงห์บุรีกันสาด 
แอนด์ อิงค์เจ็ท จ ากัด

700.00 บาท 

บริษัท สิงห์บุรีกันสาด 
แอนด์ อิงค์เจ็ท จ ากัด

700.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่จ้าง 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 42/2565      
ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2565 

8 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการ
ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพ
ที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ 
กิจกรรม 1 อ าเออ 1 อูมิปญัญา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รุ่นที่ 4 หลักสูตร “การพิมพ์เทียน 
บาติก และการหมักโคลน” 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท หงส์ชวลิต จ ากัด 
500.00 บาท 

บริษัท หงส์ชวลิต จ ากัด 
500.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่จ้าง 

หนังสือส านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ที ่สห 
0029/565 ลงวันท่ี            
8 มิถุนายน 2565 

9 จัดซื้อวัสดฝุึกอบรมตามโครงการ
ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพ
ที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ 
กิจกรรม 1 อ าเออ 1 อูมิปญัญา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รุ่นที่ 4 หลักสูตร “การพิมพ์เทียน 
บาติก และการหมักโคลน” 

- - เฉพาะเจาะจง นางรัศมี สินธง 
7,240.00 บาท 

นางรัศมี สินธง 
7,240.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่จ้าง 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 43/2565        
ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2565 

 
 
 



                                                                                                                 -4-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างในรอบเดือน   มิถุนายน 2565  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจงัหวัดสิงห์บุรี  
วันที่   30  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.  2565   

 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ                           
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ           

หรือจ้าง 
10 จ้างเหมาจดัท าป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ
ในอาชีพท่ีเหมาะสมกับวัยและ
ประสบการณ์ กิจกรรม 1 อ าเออ          
1 อูมิปญัญา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 5 หลักสูตร  
“การแปรรูปปลาตะเพียน (ปลาสม้
ตัวและปลาสม้ฟัก)” ขนาด 1.20 x 
2.40 เมตร 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท สิงห์บุรีกันสาด 
แอนด์ อิงค์เจ็ท จ ากัด

700.00 บาท 

บริษัท สิงห์บุรีกันสาด 
แอนด์ อิงค์เจ็ท จ ากัด

700.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่จ้าง 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 44/2565      
ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2565 

11 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการ
ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพ
ที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ 
กิจกรรม 1 อ าเออ 1 อูมิปญัญา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รุ่นที่ 5 หลักสูตร “การแปรรูปปลา
ตะเพียน (ปลาส้มตัวและปลาส้มฟัก)” 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท หงส์ชวลิต จ ากัด 
500.00 บาท 

บริษัท หงส์ชวลิต จ ากัด 
500.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่จ้าง 

หนังสือส านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ที่ สห 
0029/567 ลงวันท่ี            
8 มิถุนายน 2565 

12 จัดซื้อวัสดฝุึกอบรมตามโครงการ
ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพ
ที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ 
กิจกรรม 1 อ าเออ 1 อูมิปญัญา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รุ่นที่ 5 หลักสูตร “การแปรรูปปลา
ตะเพียน (ปลาส้มตัวและปลาส้มฟัก)” 

- - เฉพาะเจาะจง นางรัศมี สินธง 
7,240.00 บาท 

นางรัศมี สินธง 
7,240.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่จ้าง 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 45/2565        
ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2565 

 
 



                                                                                                                 -5-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างในรอบเดือน   มิถุนายน 2565  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจงัหวัดสิงห์บุรี  
วันที่   30  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.  2565   

 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ                           
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ           

หรือจ้าง 
13 จัดจ้างท าตรายางเพื่อใช้ในการ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหาร   
จัดการการท างานของคนต่างด้าว 
จ านวน 5 รายการ 

- - เฉพาะเจาะจง ร้านเอกสารบ้าน
กัลยาณมิตรสิงห ์
1,400.00 บาท 

ร้านเอกสารบ้าน
กัลยาณมิตรสิงห ์
1,400.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่จ้าง 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 46/2565        
ลงวันท่ี 13 มิถุนายน 2565 

14 จัดซื้อวัสดสุ านักงานเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจดัการ
การท างานของคนต่างด้าว จ านวน 
43 รายการ 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังวิทยาศึกษา 
จ ากัด 

26,853.00 บาท 

บริษัท คลังวิทยาศึกษา 
จ ากัด 

26,853.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่จ้าง 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 47/2565        
ลงวันท่ี 13 มิถุนายน 2565 

15 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจดัการ
การท างานของคนต่างด้าว จ านวน 
14 รายการ 

- - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสบี
ดอทคอม 

52,820.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสบี
ดอทคอม 

52,820.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่จ้าง 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 48/2565        
ลงวันท่ี 13 มิถุนายน 2565 

16 จัดซื้อวัสดสุ านักงานเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจดัการ
การท างานของคนต่างด้าว จ านวน  
1 รายการ 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด  

14,250.00 บาท 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด  

14,250.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่จ้าง 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 49/2565        
ลงวันท่ี 13 มิถุนายน 2565 

17 จ้างเหมาจดัท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
เพื่อใช้ในโครงการเตรยีมความพรอ้ม
แก่ก าลังแรงงาน แนะแนวอาชีพ          
เพื่อการมีงานท า กิจกรรมศูนยต์รี
เทพเพื่อการจ้างงานครบวงจร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จ านวน 115 ใบ 

- - เฉพาะเจาะจง ร้าน บาย ทู แฮนด์  
4,600.00 บาท 

ร้าน บาย ทู แฮนด์  
4,600.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่จ้าง 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 50/2565        
ลงวันท่ี 15 มิถุนายน 2565 

 
 
 



                                                                                                                 -6-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างในรอบเดือน   มิถุนายน 2565  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจงัหวัดสิงห์บุรี  
วันที่   30  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.  2565   

 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ                           
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ           

หรือจ้าง 
18 จัดซื้อวัสดสุ านักงานเพื่อใช้ในการ

ปฏิบัติงานตามโครงการก้าวสู่งาน
งานท่ีดีคนมีคุณอาพ จ านวน         
3 รายการ 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังวิทยาศึกษา 
จ ากัด 

1,300.00 บาท 

บริษัท คลังวิทยาศึกษา 
จ ากัด 

1,300.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่จ้าง 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 51/2565        
ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2565 

19 จัดซื้อวัสดสุ านักงานเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามโครงการคุ้มครอง
ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบ 
ไปท างานต่างประเทศ จ านวน           
3 รายการ 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังวิทยาศึกษา 
จ ากัด 

1,900.00 บาท 

บริษัท คลังวิทยาศึกษา 
จ ากัด 

1,900.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่จ้าง 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 52/2565        
ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2565 

20 จัดซื้อวัสดสุ านักงานเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามโครงการให้บริการ           
จัดหางานแก่กลุม่คนพิเศษ จ านวน                   
4 รายการ 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังวิทยาศึกษา 
จ ากัด 

4,800.00 บาท 

บริษัท คลังวิทยาศึกษา 
จ ากัด 

4,800.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่จ้าง 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 53/2565        
ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2565 

 


