
                                                                                                                 -๑-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างในรอบเดือน   กันยายน 2564  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจงัหวัดสิงห์บุรี  
วันที่   30  เดือน   กันยายน    พ.ศ.  2564   

 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ                           
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ           

หรือจ้าง 
1 จ้างเหมาจดัท าตรายางเพื่อใช้ในการ

ปฏิบัติงานท่ัวไปของส านักงาน        
จัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี          
จ านวน 9 รายการ 

- - เฉพาะเจาะจง ร้านเอกสารบ้าน
กัลยาณมิตรสิงห์ 
2,650.00 บาท 

ร้านเอกสารบ้าน
กัลยาณมิตรสิงห์ 
2,650.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณทีจ่้าง 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 74/2564      
ลงวันท่ี 3 กันยายน 2564 

2 จ้างเหมาจดัท าสื่อประชาสัมพันธ์
รูปแบบแผ่นพับเพื่อใช้ในโครงการ
คุ้มครองป้องกันการหลอกลวง                            
และลักลอบไปท างานต่างประเทศ         
พิมพ์หนึ่งสี โดยใช้กระดาษปอนดส์ี 
150 แกรม  ขนาดกว้าง 8.25 น้ิว  
ยาว 11.75 น้ิว (A4) พิมพ์หน้า -
หลัง จ านวน 3,600 แผ่น 

- - เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์สุพจน์การพิมพ์ 
9,000.00 บาท 

โรงพมิพ์สุพจน์การพิมพ์ 
9,000.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่จ้าง 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 75/2564      
ลงวันท่ี 3 กันยายน 2564 

3 จ้างเหมาบริการล้างและซ่อมบ ารุง
เครื่องปรับอากาศของส านักงาน
จัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี จ านวน      
5 เครื่อง 

- - เฉพาะเจาะจง นายอภิรัตน์ วาสุกรี 
4,400.00 บาท 

นายอภิรัตน์ วาสุกรี 
4,400.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่จ้าง 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 76/2564      
ลงวันท่ี 3 กันยายน 2564 

 จัดซื้อวัสดสุ านักงานเพื่อใช้ในการ
บริหารงานท่ัวไปของส านักงาน      
จัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี                  
จ านวน 14 รายการ 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังวิทยาศึกษา 
จ ากัด  

8,440.00 บาท 

บริษัท คลังวิทยาศึกษา 
จ ากัด 

 8,440.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ซื้อ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 76/2564      
ลงวันท่ี 3 กันยายน 2564 

 จัดซื้อวัสดสุ านักงานเพื่อใช้ในการ
บริหารงานท่ัวไปของส านักงาน      
จัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี                  
จ านวน 3 รายการ 

- - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสบี 
ดอทคอม  

19,560.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสบี 
ดอทคอม  

19,560.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ซื้อ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 77/2564      
ลงวันท่ี 3 กันยายน 2564 

 
 



                                                                                                                 -2-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างในรอบเดือน   กันยายน 2564  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจงัหวัดสิงห์บุรี  
วันที่   30  เดือน   กันยายน    พ.ศ.  2564   

 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ                           
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ           

หรือจ้าง 
4 จัดซื้อวัสดุทางการแพทย์เพื่อเฝา้

ระวัง ควบคุมและป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 จ านวน 2 รายการ 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังวิทยาศึกษา 
จ ากัด 

 19,500.00 บาท 

บริษัท คลังวิทยาศึกษา 
จ ากัด  

19,500.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณทีซ่ื้อ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 79/2564      
ลงวันท่ี 4 กันยายน 2564 

5 จัดซื้อวัสดุทางการแพทย์เพื่อเฝา้
ระวัง ควบคุมและป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 จ านวน 5 รายการ 

- - เฉพาะเจาะจง จิตราหมอยา 
60,500.00 บาท 

จิตราหมอยา 
60,500.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณทีซ่ื้อ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 80/2564      
ลงวันท่ี 11 กันยายน 2564 

6 จัดซื้อวัสดสุ านักงานเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหาร      
จัดการการท างานของคนต่างด้าว 
จ านวน 15 รายการ 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังวิทยาศึกษา 
จ ากัด  

20,913.61 บาท 

บริษัท คลังวิทยาศึกษา 
จ ากัด  

20,913.61 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณทีซ่ื้อ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 81/2564      
ลงวันท่ี 22 กันยายน 2564 

7 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหาร      
จัดการการท างานของคนต่างด้าว 
จ านวน 9 รายการ 

- - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสบี 
ดอทคอม  

36,410.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสบี 
ดอทคอม  

36,410.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณทีซ่ื้อ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 82/2564      
ลงวันท่ี 22 กันยายน 2564 

8 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของส านักงานจดัหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ยีห่้อ ACER รุ่น 
Veriton M 2610G หมายเลข
ทะเบียนครภุัณฑ์ กกจ. 7440-
001-0001-418/56 จ านวน                
1 เครื่อง 

- - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพีเอสบี 
ดอทคอม  

2,661.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพีเอสบี 
ดอทคอม  

2,661.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณทีซ่ื้อ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 83/2564      
ลงวันท่ี 23 กันยายน 2564 

 
 



                                                                                                                 -3-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างในรอบเดือน   กันยายน 2564  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจงัหวัดสิงห์บุรี  
วันที่   30  เดือน   กันยายน    พ.ศ.  2564   

 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ                           
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ           

หรือจ้าง 
9 จัดซื้อวัสดสุ านักงานเพื่อใช้ในการ

ปฏิบัติงานท่ัวไปของส านักงาน        
จัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี จ านวน            
3 รายการ 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังวิทยาศึกษา 
จ ากัด 

 1,211.68 บาท 

บริษัท คลังวิทยาศึกษา 
จ ากัด 

 1,211.68 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่จ้าง 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 84/2564      
ลงวันท่ี 23 กันยายน 2564 

10 จัดซื้อวัสดสุ านักงานเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานท่ัวไปของส านักงาน        
จัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี จ านวน            
6 รายการ 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังวิทยาศึกษา 
จ ากัด 

2,024.00 บาท 

บริษัท คลังวิทยาศึกษา 
จ ากัด 

 2,024.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่จ้าง 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 85/2564      
ลงวันท่ี 23 กันยายน 2564 

 


