
                                                                                                                 -๑-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม 2564  

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

 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ                           
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ           

หรือจ้าง 
1 จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อม

บ ารุงของรถยนต์ส่วนกลางของ
ส านักงานจัดหางานจังหวดัสิงห์บุร ี
ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน            
สต ๖๙๖๗ กรุงเทพมหานคร 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท สิงห์บุร ี
อีซูซุเซลล์ จ ากัด  
9,967.05 บาท 

บริษัท สิงห์บุร ี
อีซูซุเซลล์ จ ากัด 
9,967.05 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณทีจ่้าง 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 42/2564      
ลงวันท่ี 2 สิงหาคม 2564 

2 จ้างเหมาจดัท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
รายการกระเปา๋ผ้า แบบ 2 หูหิ้ว 
ชนิดผ้าดิบ สีครีม ขนาดกว้าง                
10 น้ิว สูง 10 น้ิว พร้อมสกรีน
ข้อความ 1 สี (สมี่วง) เพื่อใช้ในการ
ด าเนินการโครงการส่งเสริมการจ้าง
งานผู้สูงอายุในอาชีพท่ีเหมาะสมกบั
วัยและประสบการณ์ กิจกรรม
ประสานพลังประชารัฐจัดหางาน           
ให้ผู้สูงอายุจ านวน 400 ใบ 

- - เฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บ
เสื้อผ้าส าเร็จรูปต าบล 

แม่ลา 
 16,000.00 บาท 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บ
เสื้อผ้าส าเร็จรูปต าบล 

แม่ลา  
16,000.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่จ้าง 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 43/2564      
ลงวนัท่ี 4 สิงหาคม 2564 

3 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน เพื่อใช้ในการ
ด าเนินการโครงการส่งเสริมการ       
จ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพท่ีเหมาะสม
กับวัยและประสบการณ์ กิจกรรม
ประสานพลังประชารัฐจัดหางาน       
ให้ผู้สูงอายุจ านวน 9 รายการ 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังวิทยา 
ศึกษา จ ากดั  

5,810.00 บาท 

บริษัท คลังวิทยา 
ศึกษา จ ากัด  

5,810.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่จ้าง 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 44/2564      
ลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2564 

 
 
 
 
 



                                                                                                                 -2-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม 2564  

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

 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ                           
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ           

หรือจ้าง 
4 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ

ด าเนินการโครงการส่งเสริมการ          
จ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพท่ีเหมาะสม
กับวัยและประสบการณ์ กิจกรรม
ประสานพลังประชารัฐจัดหางาน      
ให้ผู้สูงอายุจ านวน 2 รายการ 

- - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสบี 
ดอทคอม  

12,990.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
พีเอสบี ดอทคอม 
12,990.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่จ้าง 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 45/2564      
ลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2564 

5 จ้างเหมาจดัท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
รายการกระเปา๋ใส่เครื่องเขียน       
ผ้าดิบ ลายสองแบบหนา ขนาดกว้าง 
5 น้ิว ยาว 9 นิ้ว เพื่อใช้ในการ
ประชาสมัพันธ์โครงการเตรียมความ
พร้อมแก่ก าลังแรงงาน กิจกรรม  
แนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา   
และกิจกรรมศูนย์ตรเีทพเพื่อการ 
จ้างงาน ครบวงจร จ านวน 428 ใบ 

- - เฉพาะเจาะจง ร้าน บาย ทู แฮนด์ 
12,800.00 บาท 

ร้าน บาย ทู แฮนด์ 
12,800.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่จ้าง 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 46/2564      
ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2564 

6 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน เพื่อใช้ในการ
ด าเนินโครงการนัดพบแรงงานย่อย
จ านวน 9 รายการ 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังวิทยา 
ศึกษา จ ากัด  

6,550.00 บาท 

บริษัท คลังวิทยา 
ศึกษา จ ากัด  

6,550.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่จ้าง 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 47/2564      
ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2564 

7 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ด าเนินโครงการนัดพบแรงงานย่อย
จ านวน 8 รายการ 

- - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
พีเอสบี ดอทคอม 
8,450.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
พีเอสบี ดอทคอม 
8,450.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่จ้าง 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 48/2564      
ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2564 

8 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามโครงการบริการ  
จัดหางานแก่กลุม่คนพิเศษ               
จ านวน 6 รายการ 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังวิทยา 
ศึกษา จ ากัด 

4,7000.00 บาท 

บริษัท คลังวิทยา 
ศึกษา จ ากัด 

4,7000.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่จ้าง 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 49/2564      
ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2564 

 



                                                                                                                 -3-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม 2564  

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

 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ                           
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ           

หรือจ้าง 
9 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ใน  

การปฏิบัติงานตามโครงการบริการ
จัดหางานแก่กลุม่คนพิเศษ จ านวน 
4 รายการ 

- - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
พีเอสบี ดอทคอม 
3,800.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
พีเอสบี ดอทคอม 
3,800.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่จ้าง 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 50/2564      
ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2564 

10 จัดซื้อวัสดเุพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามโครงการก้าวสู่งานท่ีดีคนมี
คุณภาพ จ านวน 8 รายการ 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังวิทยา 
ศึกษา จ ากัด  

5,100.00 บาท 

บริษัท คลังวิทยา 
ศึกษา จ ากัด  

5,100.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่จ้าง 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 51/2564      
ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2564 

11 จัดซื้อวัสดเุพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
โครงการจดัหางานเชิงรุกเพื่อการ         
มีงานท าอย่างยั่งยืน จ านวน              
4 รายการ 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังวิทยา 
ศึกษา จ ากัด  

2,600.๐๐ บาท 

บริษัท คลังวิทยา 
ศึกษา จ ากัด  

2,600.๐๐ บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่จ้าง 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 52/2564      
ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2564 

12 จัดซื้อวัสดเุพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
โครงการตรวจสอบการท างานของ
คนต่างด้าวและสถานประกอบการ    
จ านวน 5 รายการ 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังวิทยา 
ศึกษา จ ากัด  

2,800.00 บาท 

บริษัท คลังวิทยา 
ศึกษา จ ากัด  

2,800.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่จ้าง 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 53/2564      
ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2564 

13 จ้างจัดท าสื่อประชาสัมพนัธเ์กี่ยวกบั
การบริหารจัดการการท างานของคน
ต่างด้าว จ านวน 2 รายการ 
 - ป้ายคัทเอาท์ประชาสัมพันธ์  

ขนาด 2.00 x 3.00 เมตร                     
รวมค่าตดิตั้งพร้อมโครงไม้ 
จ านวน  2 ป้าย 

-  จัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 
ขนาด 1.00 x 2.50 เมตร 
จ านวน 7 ป้าย 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท สิงห์บุรีกันสาด 
แอนด์ อิงค์เจ็ท จ ากัด 
12,200.00 บาท 

บริษัท สิงห์บุรีกันสาด 
แอนด์ อิงค์เจ็ท จ ากัด 
12,200.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่จ้าง 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 54/2564      
ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2564 
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม 2564  

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

 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ                           
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ           

หรือจ้าง 
14 จ้างจัดท าสื่อประชาสัมพันธเ์กี่ยวกบั

การบริหารจัดการการท างานของคน
ต่างด้าวทางสื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 

- - เฉพาะเจาะจง หนังสือพิมพ์มวลชนสิงห์ 
1,000.00 บาท 

หนังสือพิมพ์มวลชนสิงห์ 
1,000.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่จ้าง 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 55/2564      
ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2564 

15 จ้างจัดท าสื่อประชาสัมพันธเ์กี่ยวกบั
การบริหารจัดการการท างานของคน
ต่างด้าวทางสื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 

- - เฉพาะเจาะจง หนังสือพิมพ์พิทักษ์ชน
1,000.00 บาท 

หนังสือพิมพ์พิทักษ์ชน
1,000.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่จ้าง 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 56/2564      
ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2564 

16 จัดซื้อวัสดสุ านักงานเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหาร   
จัดการการท างานของคนต่างด้าว 
จ านวน 26 รายการ 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังวิทยาศึกษา 
จ ากัด  

29,172.๐๐ บาท 

บริษัท คลังวิทยาศึกษา 
จ ากัด  

9,172.๐๐ บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณทีซ่ื้อ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 57/2564      
ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2564 

17 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหาร    
จัดการการท างานของคนต่างด้าว 
จ านวน 12 รายการ 

- - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสบี 
ดอทคอม  

84,450.๐๐ บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสบี 
ดอทคอม  

84,450.๐๐ บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณทีซ่ื้อ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 58/2564      
ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2564 

18 จัดซื้อวัสดสุ านักงานเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหาร   
จัดการการท างานของคนต่างด้าว 
จ านวน 2 รายการ 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) 
จ ากัด  

18,297.00 บาท 

บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

 18,297.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณทีซ่ื้อ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 59/2564      
ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2564 

19 จัดซื้อวัสดสุ านักงานเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหาร  
จัดการการท างานของคนต่างด้าว 
จ านวน 1 รายการ 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด  

27,000.๐๐ บาท 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด  

27,000.๐๐ บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณทีซ่ื้อ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 59/2564      
ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2564 

 
 
 
 



                                                                                                                 -5-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม 2564  

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

 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ                           
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ           

หรือจ้าง 
20 จ้างเหมาบริการจดัหาอุปกรณ์ในการ

อบรม Online เพื่อใช้ด าเนินการ
โครงการเตรยีมความพร้อมแก่ก าลัง
แรงงาน กิจกรรมส่งเสริมการรับงาน
ไปท าที่บ้าน 

- - เฉพาะเจาะจง ร้านสะบายดี เซอร์วิส  
4,500.00 บาท 

ร้านสะบายดี เซอร์วิส 
4,500.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่จ้าง 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 61/2564      
ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2564 

21 จ้างเหมาจดัท าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการเตรยีมความพร้อมแก่ก าลัง
แรงงาน กิจกรรมส่งเสริมการรับงาน
ไปท าที่บ้าน ขนาดกว้าง 1.20 เมตร 
ยาว 2.40 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 
งบประมาณที่จ้าง 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 62/2564      
ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2564 

22 จัดซื้อวัสดสุ านักงานเพื่อใช้
ด าเนินการโครงการเตรียมความ
พร้อมแก่ก าลังแรงงาน กิจกรรม
ส่งเสริมการรับงานไปท าท่ีบ้าน 
จ านวน 9 รายการ 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังวิทยาศึกษา 
จ ากัด  

1,750.00 บาท 

บริษัท คลังวิทยาศึกษา 
จ ากัด  

1,750.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณทีซ่ื้อ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 63/2564      
ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2564 

23 จ้างเหมาจดัท าสื่อประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการบรหิารจดัการการ
ท างานของคนต่างด้าว  
-  รายการกระดาษหัวข่าว                 

จ านวน 15,000 แผ่น 
-  รายการสมุดฉีก                        

จ านวน 1,000 เลม่ 

- - เฉพาะเจาะจง นายสุพจน์ ชมเชย 
25,000.00 บาท 

นายสุพจน์ ชมเชย 
25,000.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่จ้าง 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 64/2564      
ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2564 

 
 
 
 



                                                                                                                 -6-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม 2564  

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

 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ                           
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ           

หรือจ้าง 
24 จ้างเหมาบริการจดัหาอุปกรณ์ในการ

อบรม Online เพื่อใช้ด าเนินการ
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
ให้ผู้สูงอายุ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายสุู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอด
ภูมิปัญญา 

- - เฉพาะเจาะจง ร้านสะบายดี เซอร์วิส 
7,500.00 บาท 

ร้านสะบายดี เซอร์วิส 
7,500.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่จ้าง 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 65/2564      
ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2564 

25 จัดซื้อวัสดสุ านักงานเพื่อใช้
ด าเนินการโครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ ให้ผู้สูงอายุ               
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ          
สู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิ
ปัญญา จ านวน 5 รายการ 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังวิทยาศึกษา 
จ ากัด  

750.00 บาท 

บริษัท คลังวิทยาศึกษา 
จ ากัด  

750.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ซื้อ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 66/2564      
ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2564 

26 จ้างเหมาจดัท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
รูปแบบสเปรย์แอลกอฮอล์การ์ด    
ปริมาณ 45 มล. พร้อมใส่ข้อความ
ประชาสมัพันธ์โครงการจัดหางานเชิง
รุกเพื่อการมีงานท าอย่างยั่งยืน 
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุ
งานจ านวน 624 ขวด 

- - เฉพาะเจาะจง เดอร์มาเด็กซ ์
 (ประเทศไทย) 

15,600.00 บาท 

เดอร์มาเด็กซ์  
(ประเทศไทย) 

15,600.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณทีจ่้าง 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 67/2564      
ลงวันท่ี 25 สิงหาคม 2564 

27 จ้างเหมาสาธิตอาชีพพร้อมวัสดุ
อุปกรณ์ หลักสูตร “การท ากระเปา๋
ผ้าลดโลกร้อน พร้อมสกรีน” เพื่อใช้
ด าเนินการโครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ ให้ผู้สูงอายุ กิจกรรม
ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้
ผู้สูงอาย ุ

- - เฉพาะเจาะจง นางสาวเตือนใจ สอนทา
4,000.00 บาท 

นางสาวเตือนใจ สอนทา
4,000.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่จ้าง 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 68/2564      
ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2564 



                                                                                                                 -7-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม 2564  

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

 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ                           
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ           

หรือจ้าง 
28 จ้างเหมาผลิตสื่อรูปแบบวีดีทัศน์สาธิต

อาชีพอิสระ เพื่อใช้ด าเนินการโครงการ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ให้ผู้สงูอายุ 
กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ
อิสระใหผู้้สูงอาย ุ

- - เฉพาะเจาะจง นายพิพัฒน์ วสุภัทร 
1,500.00 บาท 

นายพิพัฒน์ วสุภัทร 
1,500.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่จ้าง 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 69/2564      
ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2564 

29 จัดซื้อวัสดฝุึกอาชีพอิสระ หลักสูตร 
“การท ากระเปา๋ผ้าลดโลกร้อน พรอ้ม
สกรีน” เพื่อใช้ด าเนินการโครงการ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ให้ผู้สงูอายุ 
กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ
อิสระใหผู้้สูงอาย ุ

- - เฉพาะเจาะจง นางสาวเตือนใจ สอนทา 
28,500.00 บาท 

นางสาวเตือนใจ สอนทา 
28,500.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ซื้อ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 70/2564      
ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2564 

30 จ้างเหมาสาธิตอาชีพพร้อมวัสดุ
อุปกรณ์เพื่อใช้ด าเนินการจัดฝึกอบรม
อาชีพตามโครงการเตรียมความพร้อม
แก่ก าลังแรงงาน กิจกรรมเพิ่มอาชีพ 
เพิ่มรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 รุ่นที่ 3 หลักสูตร “การจักสาน
พัดจากเส้นพลาสติก" 

- - เฉพาะเจาะจง นางจตุพร สนเอี่ยม 
4,000.00 บาท 

นางจตุพร สนเอี่ยม 
4,000.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่จ้าง 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 71/2564      
ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2564 

31 จ้างเหมาผลิตสื่อรูปแบบวีดีทัศน์สาธิต
อาชีพอิสระเพื่อใช้ด าเนินการจัด
ฝึกอบรมอาชีพตามโครงการเตรียม
ความพร้อมแก่ก าลังแรงงาน กิจกรรม
เพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นท่ี 3 
หลักสตูร “การจักสานพัดจากเส้น
พลาสติก" 

- - เฉพาะเจาะจง นายพิพัฒน์ วสุภัทร 
1,500.00 บาท 

นายพิพัฒน์ วสุภัทร 
1,500.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่จ้าง 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 72/2564      
ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2564 



                                                                                                                 -8-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม 2564  

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

 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ                           
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ           

หรือจ้าง 
32 จัดซื้อวัสดฝุึกอบรมอาชีพ และวัสดุ

อุปกรณ์เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ
ของผู้ผ่านการฝึกอบรมเพื่อใช้
ด าเนินการจัดฝึกอบรมอาชีพตาม
โครงการเตรยีมความพร้อมแก่ก าลัง
แรงงาน กิจกรรมเพิม่อาชีพ          
เพิ่มรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 3 หลักสูตร  
“การจักสานพัดจากเส้นพลาสติก"  
จ านวน 5 รายการ 

- - เฉพาะเจาะจง นางจตุพร สนเอี่ยม 
26,600.00 บาท 

นางจตุพร สนเอี่ยม 
26,600.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณทีซ่ื้อ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 73/2564      
ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2564 

 
 


