
                                                                                                                 -๑-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   เมษายน  2563  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบ์ุรี  
วันที่   30   เดอืน  เมษายน    พ.ศ.  2563   

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ                           
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ          

หรือจ้าง 
1 จ้างจัดท าป้ายชื่อ “ศูนย์บริการ   

จัดหางาน Part-time”           
จ านวน 1 ป้าย 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท สิงหบ์ุรีกันสาด 
แอนด์ อิงค์เจ็ท จ ากัด 

700.00 บาท 

บริษัท สิงหบ์ุรีกันสาด 
แอนด์ อิงค์เจ็ท จ ากัด 

700.00 บาท 

รับท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
โดยตรง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 47/25663    
ลงวันที่ 15 เมษายน  2563 

2 จ้างจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
เก่ียวกับการบริหารจัดการ             
การท างานของคนต่างด้าว
ประกอบด้วย 
 - ป้ายคัทเอาท์ จ านวน 1 ป้าย  
 - ป้ายไวนิล    จ านวน 18 ป้าย 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท สิงหบ์ุรีกันสาด 
แอนด์ อิงค์เจ็ท จ ากัด 
16,800.00 บาท 

บริษัท สิงหบ์ุรีกันสาด 
แอนด์ อิงค์เจ็ท จ ากัด 
16,800.00 บาท 

รับท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
โดยตรง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 48/25663    
ลงวันที่ 15 เมษายน  2563 

3 จัดท าฉากกั้นเพ่ือป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
(Covid-19) จ านวน 9 ช่องบริการ 

- - เฉพาะเจาะจง นายอภิรัตน์ วาสุกรี 
2,000.00 บาท 

นายอภิรัตน์ วาสุกรี 
2,000.00 บาท 

เป็นผู้รับจ้างรายการ
ดังกล่าว  

ใบสั่งจ้างเลขที่ 49/25663    
ลงวันที่ 15 เมษายน  2563 

4 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ รายการ
หน้ากากอนามัยแบบผ้า ผลิตจากผ้า
มัสลิน ขนาดกว้าง 4.5 น้ิว ยาว 5.5 
น้ิว พร้อมปักสัญลักษณ์กรมการ
จัดหางาน และ ข้อความ              
“ศูนย์ตรีเทพเพ่ือการจ้างงานครบ
วงจร ส านักงานจัดหางานจังหวัด
สิงห์บุร"ี เพ่ือใช้ในโครงการเตรียม
ความพร้อม  แก่ก าลังแรงงาน 
กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริม
อาชีพ แนะแนวอาชีพเพ่ือการมี      
งานท า กิจกรรมศูนย์ตรีเทพเพ่ือการ
จ้างงานครบวงจร จ านวน 367 ชิ้น 

- - เฉพาะเจาะจง นางสาวอุบล ทองน่วม 
11,000.00 บาท 

นางสาวอุบล ทองน่วม 
11,000.00 บาท 

เป็นผู้รับจ้างที่จัดท าวัสดุ
ดังกล่าวโดยตรง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 50/25663    
ลงวันที่ 15 เมษายน  2563 

 



                                                                                                               -2-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   เมษายน  2562  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบ์ุรี  
วันที่   30   เดอืน  เมษายน    พ.ศ.  2562   

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ          
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ            

หรือจ้าง 
5 จัดท าตรายางเพ่ือใช้ในการ

ปฏิบัติงานทั่วไปของส านักงาน            
จัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี           
จ านวน 6 รายการ 

- - เฉพาะเจาะจง ร้านเอกสารบ้าน
กัลยาณมิตรสิงห ์
2,300.00 บาท 

ร้านเอกสารบ้าน
กัลยาณมิตรสิงห ์
2,300.00 บาท 

เป็นร้านที่รับจัดท าวัสดุ
ดังกล่าวโดยตรง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 51/2563 ลง
วันที่ 15 เมษายน 2563 

6 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์เพ่ือใช้ปฏิบัติงานเก่ียวกับ
การบริหารจัดการการท างานของ 
คนต่างด้าว  

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท คลงัวิทยาศึกษา 
จ ากัด 

6,885.00 บาท 

บริษัท คลงัวิทยาศึกษา 
จ ากัด 

6,885.00 บาท 

เป็นร้านที่จ าหน่ายวัสดุ
ดังกล่าว  

ใบสั่งซื้อเลขที่ 52/2563    
ลงวันที่ 15 เมษายน  2563 

7 จ้างเหมาบริการรายบุคคล (รายวัน) 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีผู้ช่วยปฏิบัติงาน
ตามโครงการจ้างงานเพ่ือลด
ผลกระทบจากการแพร่ระบาด           
ของไวรัส COVID-19 

- - เฉพาะเจาะจง นายภุชงค์ ประสาทเกตุการ 
13,500.00 บาท 

นายภุชงค์ ประสาทเกตุการ 
13,500.00 บาท 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือก
ตามประกาศกรมการ
จัดหางาน ลงวันที่         
24 เมษายน 2563 

ข้อตกลงเลขที่  16/25 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 

8 จ้างเหมาบริการรายบุคคล (รายวัน) 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีผู้ช่วยปฏิบัติงาน
ตามโครงการจ้างงานเพ่ือลด
ผลกระทบจากการแพร่ระบาด           
ของไวรัส COVID-19 

- - เฉพาะเจาะจง นายธีร์รัฐ ศรีมี
13,500.00 บาท 

นายธีร์รัฐ ศรีมี
13,500.00 บาท 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือก
ตามประกาศกรมการ
จัดหางาน ลงวันที่         
24 เมษายน 2563 

ข้อตกลงเลขที่  16/25 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 

9 จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุง
เครื่องปรับอากาศ ย่ีห้อ Saijo-denki 
ขนาด 18,000 บีทียู หมายเลข
ครุภัณฑ์ สจจ.สห. 4120-001-
0002-1/60  

- - เฉพาะเจาะจง นายอภิรัตน์ วาสุกรี
1,200.00 บาท 

นายอภิรัตน์ วาสุกรี
1,200.00 บาท 

เป็นผู้รับจ้างรายการ
ดังกล่าว  

ใบสั่งจ้างเลขที่ 53/25663    
ลงวันที่ 29 เมษายน  2563 
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สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   เมษายน  2562  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบ์ุรี  
วันที่   30   เดอืน  เมษายน    พ.ศ.  2562   

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ          
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ            

หรือจ้าง 
10 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่อง

คอมพิวเตอร์ ย่ีห้อ ACER                
รุ่น Veriton M 2610 G หมายเลข
ทะเบียนครุภัณฑ์ กกจ.7440-001-
0001-415/56  

- - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด         
พีเอสบี ดอทคอม
321.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด         
พีเอสบี ดอทคอม
321.00 บาท 

เป็นร้านที่รับซ่อม
อุปกรณ์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โดยตรง  

ใบสั่งจ้างเลขที่ 54/2563    
ลงวันที่ 29 เมษายน  2563 

 
 


