
                                                                                                                 -๑-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างในรอบเดือน   พฤษภาคม 2565  

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

 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ                           
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ           

หรือจ้าง 
1 จ้างเหมาบริการประชาสมัพันธ์

เกี่ยวกับการบรหิารจดัการการ
ท างานของคนต่างด้าว และข่าวอืน่ ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ทางสื่อหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่น จ านวน 5 ครั้ง 

- - เฉพาะเจาะจง หนังสือพิมพ์มวลชนสิงห์ 
5,000.00 บาท 

หนังสือพิมพ์มวลชนสิงห ์
5,000.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่จ้าง 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 32/2565      
ลงวันท่ี 9 พฤษภาคม 2565 

2 จ้างเหมาบริการประชาสมัพันธ์
เกี่ยวกับการบรหิารจดัการการ
ท างานของคนต่างด้าว และข่าวอืน่ ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ทางสื่อหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่น จ านวน 5 ครั้ง 

- - เฉพาะเจาะจง หนังสือพิมพ์พิทักษ์ชน 
5,000.00 บาท 

หนังสือพิมพ์พิทักษ์ชน 
5,000.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่จ้าง 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 33/2565      
ลงวันท่ี 9 พฤษภาคม 2565 

3 จ้างเหมาบริการประชาสมัพันธ์
เกี่ยวกับการบรหิารจดัการการ
ท างานของคนต่างด้าว และข่าวอืน่ ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ทางสื่อหนังสือวิทยุ
ท้องถิ่น จ านวน 2 ครั้ง 

- - เฉพาะเจาะจง นายประกาศติ พวงนาค 
7,000.00 บาท 

นายประกาศติ พวงนาค 
7,000.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่จ้าง 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 34/2565      
ลงวันท่ี 9 พฤษภาคม 2565 

4 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการ
ตรวจสอบการท างานของคนต่างดา้ว
และสถานประกอบการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท หงส์ชวลิต จ ากัด 
1,200.00 บาท 

บริษัท หงส์ชวลิต จ ากัด 
1,200.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่จ้าง 

หนังสือส านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ที่ สห 
0029/475 ลงวันท่ี            
9 พฤษภาคม 2565 

5 จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อม
บ ารุงรถยนตส์่วนกลางของส านักงาน
จัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี ยี่ห้อ 
ISUZU หมายเลขทะเบียน สต 
6967 กรุงเทพมหานคร 

- - เฉพาะเจาะจง นายประกาศติ พวงนาค 
7,000.00 บาท 

นายประกาศติ พวงนาค 
7,000.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่จ้าง 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 34/2565      
ลงวันท่ี 9 พฤษภาคม 2565 

 



                                                                                                                 -2-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างในรอบเดือน   พฤษภาคม 2565  

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

 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ                           
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ           

หรือจ้าง 
 6 จ้างเหมาจดัท าป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ
ในอาชีพท่ีเหมาะสมกับวัยและ
ประสบการณ์ กิจกรรม 1 อ าเภอ          
1 ภูมิปญัญา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 1 หลักสูตร  
“การท าไม้กวาดทางมะพร้าว” 
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 36/2565      
ลงวันท่ี 30 พฤษภาคม 2565 

7 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการ
ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพ
ที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ 
กิจกรรม 1 อ าเภอ 1 ภูมิปญัญา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รุ่นที่ 1 หลักสูตร “การท าไม้กวาด
ทางมะพร้าว”  

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท หงส์ชวลิต จ ากัด 
500.00 บาท 

บริษัท หงส์ชวลิต จ ากัด 
500.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่จ้าง 

หนังสือส านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ที่ สห 
0029/513 ลงวันท่ี            
30 พฤษภาคม 2565 

8 จัดซื้อวัสดฝุึกอบรมตามโครงการ
ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพ
ที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ 
กิจกรรม 1 อ าเภอ 1 ภูมิปญัญา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รุ่นที่ 1 หลักสูตร “การท าไม้กวาด
ทางมะพร้าว” 

- - เฉพาะเจาะจง นายสมหมาย เสวกวิหารี
7,240.00 บาท 

นายสมหมาย เสวกวิหารี
7,240.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่จ้าง 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 37/2565        
ลงวันท่ี 30 พฤษภาคม 2565 

 
 
 


