
                                                                                                                 -๑-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   กุมภาพนัธ์ 2564  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบ์ุรี  
วันที่   28  เดอืน  กุมภาพันธ์    พ.ศ.  2564   

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ                           
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ           

หรือจ้าง 
1 จ้างเหมาบริการติดต้ังเสาอากาศ

พร้อมกล่องดิจิตอลทีวี จ านวน 1 ชุด 
- - เฉพาะเจาะจง ร้านศักดาโทรทัศน์ 

2,500.00 บาท 
ร้านศักดาโทรทัศน์ 
2,500.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีจ้าง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 16/2564 
ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 

2 จัดซื้อวัสดุเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามโครงการบริการจัดหางานแก่
กลุ่มคนพิเศษ จ านวน 12 รายการ 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท คลงัวิทยาศึกษา 
จ ากัด 

7,020.๐๐ บาท 

บริษัท คลงัวิทยาศึกษา 
จ ากัด 

7,020.๐๐ บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีจ้าง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 17/2564      
ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 

3 จัดซื้อวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามโครงการก้าวสูง่านที่ดี
คนมีคุณภาพ จ านวน 7 รายการ 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท คลงัวิทยาศึกษา 
จ ากัด 2,970.00 บาท 

บริษัท คลงัวิทยาศึกษา 
จ ากัด 2,970.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีซื้อ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 18/2564 
ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 

4 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามโครงการก้าวสูง่านที่ดี
คนมีคุณภาพ จ านวน 3 รายการ 

- - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสบี 
ดอทคอม  

3,330.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสบี 
ดอทคอม  

3,330.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีซื้อ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 19/2564      
ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 

5 จัดซื้อวัสดุเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
โครงการจัดหางานเชงิรุกเพ่ือการ              
มีงานท าอย่างย่ังยืน จ านวน             
6 รายการ 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท คลงัวิทยาศึกษา 
จ ากัด  

1,800.๐๐ บาท 

บริษัท คลงัวิทยาศึกษา 
จ ากัด  

1,800.๐๐ บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีซื้อ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 20/2564 
ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 

6 จัดซื้อวัสดุเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
โครงการจัดท าทะเบียนคนต่างด้าว 
ที่ย่ืนขอใบอนุญาตท างาน จ านวน       
2 รายการ 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท คลงัวิทยาศึกษา 
จ ากัด 

 1,000.๐๐ บาท 

บริษัท คลงัวิทยาศึกษา 
จ ากัด  

1,000.๐๐ บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีซื้อ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 21/2564 
ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 

7 จัดซื้อวัสดุเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
โครงการตรวจสอบการท างานของ
คนต่างด้าวและสถานประกอบการ 
จ านวน 3 รายการ 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท คลงัวิทยาศึกษา 
จ ากัด 

 1,650.๐๐ บาท 

บริษัท คลงัวิทยาศึกษา 
จ ากัด  

1,650.๐๐ บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีซื้อ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 22/2564 
ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 

 
 
 



                                                                                                                 -2-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   กุมภาพนัธ์ 2564  

 (ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบ์ุรี  
วันที่   28  เดอืน  กุมภาพันธ์    พ.ศ.  2564   

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ                           
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ           

หรือจ้าง 
8 จัดซื้อวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในการ

ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารจัดการ
การท างานของคนต่างด้าว           
จ านวน 15 รายการ 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท คลงัวิทยาศึกษา 
จ ากัด  

8,480.00 บาท 

บริษัท คลงัวิทยาศึกษา 
จ ากัด 

 8,480.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีซื้อ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 23/2564      
ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 

9 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารจัดการ
การท างานของคนต่างด้าว จ านวน  
4 รายการ 

- - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสบี 
ดอทคอม 

 34,280.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสบี 
ดอทคอม  

34,280.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีซื้อ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 24/2564 
ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 

 


