
                                                                                                                 -๑-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างในรอบเดือน   มีนาคม 2565  

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

 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ                           
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ           

หรือจ้าง 
1 จ้างจัดท าสื่อประชาสัมพันธเ์กี่ยวกบั

การบริหารจัดการการท างานของคน
ต่างด้าวทางสื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 

- - เฉพาะเจาะจง หนงัสือพิมพ์มวลชนสิงห์ 
1,000.00 บาท 

หนังสือพิมพ์มวลชนสิงห์ 
1,000.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่จ้าง 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 22/2565      
ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2565 

2 จ้างจัดท าสื่อประชาสัมพันธเ์กี่ยวกบั
การบริหารจัดการการท างานของคน
ต่างด้าวทางสื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 

- - เฉพาะเจาะจง หนังสือพิมพ์พิทักษ์ชน
1,000.00 บาท 

หนังสือพิมพ์พิทักษ์ชน
1,000.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่จ้าง 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 23/2565      
ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2565 

3 จ้างเหมาจดัท าสปอตวิทยุ           
และประชาสัมพันธเ์กี่ยวกับการ
บริหารจดัการการท างานของ               
คนต่างด้าวทางสื่อวิทย ุ

  เฉพาะเจาะจง นายประกาศติ พวงนาค
9,500.00 บาท 

นายประกาศติ พวงนาค
9,500.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ซื้อ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 24/2565                
ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2565 

4 จ้างเหมาจดัท าป้ายประชาสัมพันธ์
ประชาสมัพันธ์เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการการท างานของคนต่างด้าว 

  เฉพาะเจาะจง นายเฉลย ไม้น้อย
9,400.00 บาท 

นายประกาศติ พวงนาค
9,400.00 บาท บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ซื้อ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 25/2565                
ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2565 

5 จ้างเหมาจดัท าสมดุฉีกขนาด             
เอ 5 เข้าเล่มหัว ครอบเส้น         
จ านวน 50 แผ่น จ านวน 500 เล่ม 

  เฉพาะเจาะจง นายพิชัย บุญไพศาลเจริญ
12,100.00 บาท 

นายพิชัย บุญไพศาลเจริญ
12,100.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ซื้อ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 26/2565                
ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2565 

6 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทาง
การแพทย์ รายการชุดตรวจโควิด 
Antigen Test Kit (ATK) 

  เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังวิทยาศึกษา จ ากัด 
16,000.00 บาท 

บริษัท คลังวิทยาศึกษา จ ากัด 
16,000.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ซื้อ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 28/2565                
ลงวันท่ี 18 มีนาคม 2565 

7 จัดซื้อวัสดเุพื่อใช้ในการด าเนิน
โครงการ “สิงห์บรุี เมืองสะอาด คน
สุขภาพดี (Exercise for Clean)” 

  เฉพาะเจาะจง ร้านซุนฮวดพาณิชย ์
1,535.00 บาท 

ร้านซุนฮวดพาณิชย ์
1,535.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ซื้อ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 29/2565                
ลงวันท่ี 21 มีนาคม 2565 

 
 
 
 



                                                                                                                 -2-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างในรอบเดือน   มีนาคม 2565  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจงัหวัดสิงห์บุรี  
วันที่   28  เดือน  มีนาคม   พ.ศ.  2565   

 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ                           
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ           

หรือจ้าง 
8 จัดซื้อวัสดเุพื่อใช้ในการด าเนินงาน

โครงการเสรมิสร้างการรับรู้ให้
นายจ้าง สถานประถกอบการ
แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคี
เครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2565 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังวิทยาศึกษา จ ากัด 
5,000.00 บาท 

บริษัท คลังวิทยาศึกษา จ ากัด 
5,000.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่จ้าง 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 29/2565      
ลงวันท่ี 22 มีนาคม 25645 

9 จ้างเหมาซ่อมครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
รายการเครื่องพิมพ์เลเซอรส์ี           
ยี่ห้อ Canon รุ่น MF8280CW 
หมายเลขครภุัณฑ์ สกต-สจจ.สห-
7440-009-0001-1/57  
จ านวน 1 เครื่อง 

- - เฉพาะเจาะจง ร้านสบายดี เซอร์วิส            
โดยนางสาวนุม่นวล            

ชัยสุวรรณรักษ ์
2,650.00 บาท 

 อยูใ่นวงเงิน 
งบประมาณที่จ้าง 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 30/2565      
ลงวันท่ี 25 มีนาคม 25645 

 
 


