
                                                                                                                 -๑-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   กรกฎาคม  2563  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบ์ุรี  
วันที่   31   เดอืน  กรกฎาคม    พ.ศ.  2563   

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ                           
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ          

หรือจ้าง 
1 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้          

ในการปฏิบัติงานตามโครงการ           
นัดพบแรงงานย่อย                  
จ านวน  1 รายการ 

- - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสบี 
ดอทคอม 

2,690.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสบี 
ดอทคอม 

2,690.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ซื้อ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 74/2563     
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม  2563 

2 จัดซื้อวัสดุส านักงานเพ่ือใช้          
ในการปฏิบัติงานตามโครงการ           
นัดพบแรงงานย่อย                        
จ านวน 7 รายการ 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท คลงัวิทยาศึกษา จ ากัด 
5,310.00 บาท 

บริษัท คลงัวิทยาศึกษา จ ากัด 
5,310.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีซื้อ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 75/2563     
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม  2563 

4 จ้างจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์  
รายการกระดาษหัวข่าว เพ่ือใช้         
ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับการบริหารจัดการการ
ท างานของคนต่างด้าวให้นายจ้าง/
สถานประกอบการ และแรงงาน         
ต่างด้าวได้ทราบ                         
จ านวน 13,650 แผ่น 

- - เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์สุพจน์การพิมพ์ 
โดย นายสุพจน์ ชมเชย 

17,700.00 บาท 

โรงพิมพ์สุพจน์การพิมพ์ 
โดย นายสุพจน์ ชมเชย 

17,700.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีจ้าง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 76/2563     
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม  2563 

5 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
การท างานของคนต่างด้าว                 
จ านวน 12 รายการ 

- - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสบี 
ดอทคอม 

23,000.๐๐ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสบี 
ดอทคอม 

23,000.๐๐ 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีซื้อ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 77/2563     
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม  2563 

6 จัดซื้อวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหาร 
จัดการการท างานของคนต่างด้าว 
จ านวน  1 รายการ 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

9,000.00 บาท 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

9,000.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีซื้อ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 78/2563     
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม  2563 

 
 



                                                                                                               -2-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   กรกฎาคม  2563  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบ์ุรี  
วันที่   31   เดอืน  กรกฎาคม    พ.ศ.  2563   

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ          
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ            

หรือจ้าง 
7 จัดซื้อวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในการ

ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหาร       
จัดการการท างานของคนต่างด้าว 
จ านวน 2 รายการ 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) 
จ ากัด  

9,148.50 บาท 

บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) 
จ ากัด  

9,148.50 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีซื้อ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 79/2563    
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  
2563 

8 จัดซื้อวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหาร 
จัดการการท างานของคนต่างด้าว 
จ านวน 12 รายการ 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท คลงัวิทยาศึกษา 
จ ากัด 

10,995.๐๐ บาท 

บริษัท คลงัวิทยาศึกษา จ ากัด 
10,995.๐๐ บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีซื้อ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 80/2563    
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  
2563 

9 จ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการฯขนาดกว้าง 1.00 เมตร  
ยาว 2.50 เมตร  เพ่ือใช้ในการ
ด าเนินการจัดฝึกอบรมอาชีพตาม
โครงการเตรียมความพร้อมแก่ก าลัง
แรงงาน  กิจกรรมเพ่ิมอาชีพ            
เพ่ิมรายได้ หลักสูตร “การท าหมูทุบ 
และหมูสวรรค”์ จ านวน 1 ป้าย 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท สิงหบ์ุรีกันสาด 
แอนด์ อิงค์เจ็ท จ ากัด

600.๐๐บาท 

บริษัท สิงหบ์ุรีกันสาด 
แอนด์ อิงค์เจ็ท จ ากัด

600.๐๐บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีจ้าง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 81/2563    
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม  2563 

10 จัดซื้อวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในการ
ด าเนินการจัดฝึกอบรมอาชีพตาม
โครงการเตรียมความพร้อมแก่          
ก าลังแรงงาน  กิจกรรมเพ่ิมอาชีพ 
เพ่ิมรายได้ หลักสูตร “การท าหมูทุบ 
และหมูสวรรค”์ จ านวน 1 รายการ 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท คลงัวิทยาศึกษา จ ากัด 
100.00 บาท 

บริษัท คลงัวิทยาศึกษา จ ากัด 
100.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีซื้อ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 82/2563     
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม  2563 

 
 
 
 



                                                                                                               -3-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   กรกฎาคม  2563  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบ์ุรี  
วันที่   31   เดอืน  กรกฎาคม    พ.ศ.  2563   

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ          
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ            

หรือจ้าง 
11 จัดซื้อวัสดุฝึกอบรมอาชีพ และวัสดุ

อุปกรณ์เพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพ
ของผู้ผ่านการฝึกอบรมชีพตาม
โครงการเตรียมความพร้อมแก่        
ก าลังแรงงาน  กิจกรรมเพ่ิมอาชีพ 
เพ่ิมรายได้ หลักสูตร “การท าหมูทุบ 
และหมูสวรรค”์                               
จ านวน 19 รายการ 

- - เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนัญตา จันทร์คล้อย 
14,900.00 บาท 

น.ส.ชนัญตา จันทร์คล้อย 
14,900.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีซื้อ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 83/2563     
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม  2563 

12 จ้างเหมายานพาหนะ (รถตู้) ส าหรับ
พาผู้เข้ารับการอบรมไปศึกษาดูงาน
และรับฟังการบรรยายตามโครงการ
เตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงาน 
กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปท า              
ที่บ้าน 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท สิงหบ์ุรีกันสาด 
แอนด์ อิงค์เจ็ท จ ากัด 

700.00 บาท 

บริษัท สิงหบ์ุรีกันสาด 
แอนด์ อิงค์เจ็ท จ ากัด 

700.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีจ้าง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 84/2563     
ลงวันที่ 20 กรกฎาคม  
2563 

13 จ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการฯ ขนาดกว้าง 1.20 เมตร 
ยาว 2.40 เมตร เพ่ือใช้ด าเนินการ
จัดฝึกอบรมอาชีพตามโครงการ  
เตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงาน 
กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปท า         
ที่บ้าน 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 85/2563     
ลงวันที่ 20 กรกฎาคม  
2563 

 
 
 
 
 



                                                                                                               -4-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   กรกฎาคม  2563  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบ์ุรี  
วันที่   31   เดอืน  กรกฎาคม    พ.ศ.  2563   

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ          
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ            

หรือจ้าง 
14 จัดซื้อวัสดุส านักงานเพ่ือใช้

ด าเนินการจัดฝึกอบรมอาชีพตาม
โครงการ  เตรียมความพร้อมแก่
ก าลังแรงงาน กิจกรรมสง่เสริมการ
รับงานไปท าที่บ้าน จ านวน 3 
รายการ 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท คลงัวิทยาศึกษา จ ากัด 
350.00 บาท 

บริษัท คลงัวิทยาศึกษา จ ากัด 
350.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีซื้อ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 86/2563     
ลงวันที่ 20 กรกฎาคม  
2563 

 


