
                                                                                                                 -๑-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   มีนาคม 2564  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบ์ุรี  
วันที่   31  เดอืน  มีนาคม    พ.ศ.  2564   

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ                           
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ           

หรือจ้าง 
1 จัดซื้อวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในการ

ด าเนินงานโครงการเสริมสร้างการ
รับรู้ให้นายจ้าง/สถานประกอบการ 
แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคี
เครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564จ านวน 10 รายการ 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท คลงัวิทยาศึกษา 
จ ากัด  

5,000.๐๐ บาท 

บริษัท คลงัวิทยาศึกษา 
จ ากัด  

5,000.๐๐ บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีซื้อ 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 25/2564 
ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564 

2 จ้างเหมาจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
รายการสเปรย์แอลกอฮอล์            
ขนาด 45 มล. พร้อมใส่ข้อความ
ประชาสัมพันธ์โครงการเตรียม         
ความพร้อมแก่ก าลังแรงงาน 
กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริม
อาชีพ แนะแนวอาชีพเพ่ือการ              
มีงานท า กิจกรรมศูนย์ตรีเทพ            
เพ่ือการจ้างงานแบบครบวงจร         
จ านวน 341 ขวด 

- - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอร์มา
เด็กซ์ (ประเทศไทย) 
5,700.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอร์มา
เด็กซ์ (ประเทศไทย) 
5,700.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีจ้าง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 26/2564      
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564 

3 จ้างเหมาจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
รายการสเปรย์แอลกอฮอล์          
ขนาด 45 มล. พร้อมใส่ข้อความ
ประชาสัมพันธ์โครงการเตรียมความ
พร้อมแก่ก าลังแรงงาน กิจกรรมแนะ
แนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ แนะ
แนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน 
นักศึกษา จ านวน 490 ขวด 

- - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอร์มา
เด็กซ์ (ประเทศไทย) 
8,200.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอร์มา
เด็กซ์ (ประเทศไทย) 
8,200.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีจ้าง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 27/2564 
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564 

 



                                                                                                                 -2-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   มีนาคม 2564  

 (ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบ์ุร ี  
วันที่   31  เดอืน  มีนาคม    พ.ศ.  2564   

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ                           
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ           

หรือจ้าง 
4 จ้างเหมาจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 

รายการสเปรย์แอลกอฮอล์          
ขนาด 45 มล. พร้อมใส่ข้อความ
ประชาสัมพันธ์โครงการคุ้มครอง
ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบ 
ไปท างานต่างประเทศ จ านวน        
454 ขวด 

- - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอร์มา
เด็กซ์ (ประเทศไทย) 
7,600.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอร์มา
เด็กซ์ (ประเทศไทย) 
7,600.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีจ้าง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 28/2564 
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564 

5 จ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการฯ เพ่ือใช้ด าเนินการจัด
ฝึกอบรมอาชีพตามโครงการเตรียม
ความพร้อมแก่ก าลังแรงงาน 
กิจกรรมเพ่ิมอาชีพ เพ่ิมรายได้           
รุ่นที่ 1 หลักสูตร “การสานหมวก
จากเส้นพลาสติก” ขนาด 1.20 x 
2.40 เมตร จ านวน 1 ป้าย 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท สิงหบ์ุรีกันสาด 
แอนด์ อิงค์เจ็ท จ ากัด 

700.00 บาท 

บริษัท สิงหบ์ุรีกันสาด 
แอนด์ อิงค์เจ็ท จ ากัด 

700.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีจ้าง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 29/2564 
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564 

6 จัดซื้อวัสดุส านักงานเพ่ือใช้
ด าเนินการจัดฝึกอบรมอาชีพตาม
โครงการเตรียมความพร้อมแก่       
ก าลังแรงงาน กจิกรรมเพ่ิมอาชีพ 
เพ่ิมรายได้  รุ่นที่ 1 หลักสูตร         
“การสานหมวกจากเส้นพลาสติก”  
จ านวน 3 รายการ 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท คลงัวิทยาศึกษา 
จ ากัด  

500.00 บาท 

บริษัท คลงัวิทยาศึกษา 
จ ากัด  

500.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีซื้อ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 30/2564 
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564 

 
 
 
 



                                                                                                                 -3-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   มีนาคม 2564  

 (ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบ์ุรี  
วันที่   31  เดอืน  มีนาคม    พ.ศ.  2564   

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ                           
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ           

หรือจ้าง 
7 จัดซื้อวัสดุฝึกอบรมอาชีพ และวัสดุ

อุปกรณ์เพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพ
ของผู้ผ่านการฝึกอบรม เพ่ือใช้
ด าเนินการจัดฝึกอบรมอาชีพตาม
โครงการเตรียมความพร้อมแก่ก าลัง
แรงงาน กิจกรรมเพ่ิมอาชีพ            
เพ่ิมรายได้  รุ่นที่ 1 หลักสูตร            
“การสานหมวกจากเส้นพลาสติก” 
จ านวน 3 รายการ 

- - เฉพาะเจาะจง นางจตุพร สนเอ่ียม 
9,825.00 บาท 

นางจตุพร สนเอ่ียม 
9,825.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีซื้อ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 31/2564 
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564 

8 จ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการฯ เพ่ือใช้ด าเนินการจัด
ฝึกอบรมอาชีพตามโครงการเตรียม
ความพร้อมแก่ก าลังแรงงาน 
กิจกรรมเพ่ิมอาชีพ เพ่ิมรายได้            
รุ่นที่ 2 หลักสูตร “การท าน้ ายาล้าง
จาน น้ ายาซักผ้า น้ ายาปรับผ้านุ่ม 
สบู่หอม ยาสระผมสมุนไพร         
ครีมนวดผมสมุนไพร น้ ามันจระเข้
สมุนไพร”ขนาดกว้าง 1.20 เมตร  
ยาว 2.40 เมตร จ านวน 1 ป้าย 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท สิงหบ์ุรีกันสาด 
แอนด์ อิงค์เจ็ท จ ากัด 

700.00 บาท 

บริษัท สิงหบ์ุรีกันสาด 
แอนด์ อิงค์เจ็ท จ ากัด 

700.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีจ้าง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 32/2564 
ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564 

 
 
 
 
 



                                                                                                                 -4-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   มีนาคม 2564  

 (ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบ์ุรี  
วันที่   31  เดอืน  มีนาคม    พ.ศ.  2564   

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ                           
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ           

หรือจ้าง 
9 จัดซื้อวัสดุส านักงานเพ่ือใช้

ด าเนินการจัดฝึกอบรมอาชีพตาม
โครงการเตรียมความพร้อมแก่ก าลัง
แรงงาน กิจกรรมเพ่ิมอาชีพ เพ่ิม
รายได้ รุ่นที่ 2 หลักสูตร “การท า
น้ ายาล้างจาน น้ ายาซักผ้า น้ ายา 
ปรับผ้านุ่ม สบู่หอม ยาสระผม
สมุนไพร ครีมนวดผมสมุนไพร  
น้ ามันจระเข้สมุนไพร” จ านวน           
3 รายการ 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท คลงัวิทยาศึกษา 
จ ากัด 500.00 บาท 

บริษัท คลงัวิทยาศึกษา 
จ ากัด 500.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีซื้อ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 33/2564 
ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564 

10 จัดซื้อวัสดุฝึกอบรมอาชีพ เพ่ือใช้
ด าเนินการจัดฝึกอบรมอาชีพตาม
โครงการเตรียมความพร้อมแก่ก าลัง
แรงงาน กิจกรรมเพ่ิมอาชีพ เพ่ิม
รายได้ รุ่นที่ 2 หลักสูตร “การท า
น้ ายาล้างจาน น้ ายาซักผ้า น้ ายาปรับ
ผ้านุ่ม สบู่หอม ยาสระผมสมุนไพร 
ครีมนวดผมสมุนไพร น้ ามันจระเข้
สมุนไพร” จ านวน 6 รายการ 

- - เฉพาะเจาะจง นางรภัส์วรีญ์ เทียมทันพร 
2,110.00 บาท 

นางรภัส์วรีญ์ เทียมทันพร 
2,110.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีซื้อ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 34/2564 
ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                 -5-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   มีนาคม 2564  

 (ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบ์ุรี  
วันที่   31  เดอืน  มีนาคม    พ.ศ.  2564   

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ                           
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ           

หรือจ้าง 
 จัดซื้อวัสดุฝึกอบรมอาชีพ และวัสดุ

อุปกรณ์เพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพ  
ของผู้ผ่านการฝึกอบรม เพ่ือใช้
ด าเนินการจัดฝึกอบรมอาชีพตาม
โครงการเตรียมความพร้อมแก่ก าลัง
แรงงาน กิจกรรมเพ่ิมอาชีพ เพ่ิม
รายได้ รุ่นที่ 2 หลักสูตร “การท า
น้ ายาล้างจาน น้ ายาซักผ้า น้ ายา 
ปรับผ้านุ่ม สบู่หอม ยาสระผม
สมุนไพร ครีมนวดผมสมุนไพร น้ ามัน
จระเข้สมุนไพร” จ านวน 7 รายการ 

- - เฉพาะเจาะจง น.ส.วิภาธรัศม์ สิรริัตนนุกูล 
14,015.00 บาท 

น.ส.วิภาธรัศม์ สิรริัตนนุกูล 
14,015.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีซื้อ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 34/2564 
ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564 

 จ้าเหมาจัดท าพานพุ่มดอกไม้สด        
เพ่ือใช้ในพิธีเน่ืองใน “วันพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรม
ราชวงศ”์ ปีพุทธศักราช ๒๕๖4 
จ านวน 1 พาน 

- - เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้คุณอี๊ด            
โดย นางศรีนวล รัตนา 

1,000.00 บาท 

ร้านดอกไม้คุณอี๊ด            
โดย นางศรีนวล รัตนา 

1,000.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีจ้าง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 36/2564 
ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564 

 


