
                                                                                                                 -๑-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   กันยายน  2563  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบ์ุรี  
วันที่   30   เดอืน  กันยายน    พ.ศ.  2563   

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ                           
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ          

หรือจ้าง 
1 จัดซื้อวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในการ

ปฏิบัติงานกิจกรรมแนะแนวอาชีพ  
ให้นักเรียน นักศึกษา                     
จ านวน 2 รายการ 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท คลงัวิทยาศึกษา 
จ ากัด 

1,900.00 บาท 

บริษัท คลงัวิทยาศึกษา 
จ ากัด 

1,900.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ซื้อ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 96/2563     
ลงวันที่ 3 กันยายน  2563 

2 จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ รายการ
โรลอัพ ขนาด 0.60 x 1.60 เมตร
จ านวน 7 ชุด เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานกิจกรรมแนะแนวอาชีพ  
ให้นักเรียน นักศึกษา                

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท สิงหบ์ุรีกันสาด 
แอนด์ อิงค์เจ็ท จ ากัด 
14,000.๐๐ บาท 

บริษัท สิงหบ์ุรีกันสาด 
แอนด์ อิงค์เจ็ท จ ากัด 
14,000.๐๐ บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีจ้าง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 97/2563     
ลงวันที่ 3 กันยายน  2563 

3 จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน 
Job Expo Thailand 2020 
จ านวน 3 ป้าย 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท สิงหบ์ุรีกันสาด 
แอนด์ อิงค์เจ็ท จ ากัด 

2,100.๐๐ บาท 

บริษัท สิงหบ์ุรีกันสาด 
แอนด์ อิงค์เจ็ท จ ากัด 

2,100.๐๐ บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีจ้าง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 98/2563     
ลงวันที่ 11 กันยายน  2563 

4 จัดซื้อวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามโครงการเสริมสร้าง
ความมั่นคงและย่ังยืน 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท คลงัวิทยาศึกษา 
จ ากัด 

1,400.๐๐ บาท 

บริษัท คลงัวิทยาศึกษา 
จ ากัด 

1,400.๐๐ บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีซื้อ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 99/2563     
ลงวันที่ 18 กันยายน  2563 

5 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถยนต์
ส่วนกลางของส านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี ย่ีห้อ ISUZU 
หมายเลขทะเบียน สต ๖๙๖๗ 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 4 เส้น 

- - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิคตอรี่ 
คาร์เซอร์วิส 
12,000.00 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิคตอรี่ 
คาร์เซอร์วิส 
12,000.00 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีจ้าง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 100/2563     
ลงวันที่ 23 กันยายน  2563 

6 จ้างเหมาบริการซ่อม
เครื่องปรับอากาศ ย่ีห้อ Saijo-denki 
แบบแยกส่วน ขนาด 30,000 บีทยูี 
หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ สจจ.สห.
4120-001-0002-2/60 

- - เฉพาะเจาะจง ร้านวันชัยแอร์ 
800.00 บาท 

ร้านวันชัยแอร์ 
800.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีจ้าง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 101/2563     
ลงวันที่ 23 กันยายน  2563 

 



                                                                                                               -2-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   กันยายน  2563  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบ์ุร ี  
วันที่   30   เดอืน  กันยายน    พ.ศ.  2563   

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ          
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ            

หรือจ้าง 
7 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการ

ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารจัดการ
การท างานของคนต่างด้าว         
จ านวน 9 รายการ 

- - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสบี 
ดอทคอม  

37,060.๐๐ บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสบี 
ดอทคอม  

37,060.๐๐ บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีซื้อ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 102/2563     
ลงวันที่ 23 กันยายน  2563 

8 จัดซื้อวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหาร 
จัดการการท างานของคนต่างด้าว         
จ านวน 7 รายการ 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท คลงัวิทยาศึกษา 
จ ากัด 

5,671.91 บาท 

บริษัท คลงัวิทยาศึกษา จ ากัด 
5,671.91 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีซื้อ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 103/2563     
ลงวันที่ 23 กันยายน  2563 

9 จัดซื้อวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติราชการของส านักงาน        
จัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี             
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 104/2563    
ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 

10 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ใน 
การปฏิบัติราชการของส านักงาน
จัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี            
จ านวน 1 รายการ 

- - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสบี 
ดอทคอม 

5,000.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสบี 
ดอทคอม 

5,000.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีซื้อ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 105/2563     
ลงวันที่ 23 กันยายน  2563 

11 จัดซื้อวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติราชการของส านักงาน      
จัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี              
จ านวน 9 รายการ 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท คลงัวิทยาศึกษา 
จ ากัด 

3,906.00 บาท 

บริษัท คลงัวิทยาศึกษา 
จ ากัด 

3,906.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีซื้อ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 106/2563     
ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 

12 จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือใช้ใน
การปฏิบัติราชการของส านักงาน      
จัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี              
จ านวน 2 รายการ 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท สิงหบ์ุรีกันสาด 
แอนด์ อิงค์เจ็ท จ ากัด 

1,000.๐๐ บาท 

บริษัท สิงหบ์ุรีกันสาด 
แอนด์ อิงค์เจ็ท จ ากัด 

1,000.๐๐ บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีจ้าง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 107/2563     
ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 

 
 



                                                                                                               -3-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   กันยายน  2563  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบ์ุรี  
วันที่   30   เดอืน  กันยายน    พ.ศ.  2563  

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ          
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ            

หรือจ้าง 
13 จัดซื้อวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในการ

ปฏิบัติราชการของส านักงาน      
จัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี              
จ านวน 7 รายการ 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท คลงัวิทยาศึกษา 
จ ากัด 

1,411.58 บาท 

บริษัท คลงัวิทยาศึกษา 
จ ากัด 

1,411.58 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีซื้อ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 108/2563     
ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 

14 จัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เพ่ือใช้
ในการปฏิบัติงานโครงการบรหิาร
จัดการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ 
(กัมพูชา ลาว เมียนมา) ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ         
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
จ านวน 7 ป้าย 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท สิงหบ์ุรีกันสาด 
แอนด์ อิงค์เจ็ท จ ากัด  

4,900.๐๐ บาท 

บริษัท สิงหบ์ุรีกันสาด 
แอนด์ อิงค์เจ็ท จ ากัด  

4,900.๐๐ บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีจ้าง 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 109/2563     
ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 

15 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานโครงการบรหิารจัดการ
แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา 
ลาว เมียนมา) ภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 จ านวน 3 รายการ 

- - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสบี 
ดอทคอม 

7,950.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสบี 
ดอทคอม 

7,950.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีซื้อ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 110/2563     
ลงวันที่ 23 กันยายน  2563 

16 จัดซื้อวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานโครงการบรหิารจัดการ
แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา 
ลาว เมียนมา) ภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 จ านวน 5 รายการ 

- - เฉพาะเจาะจง บริษัท คลงัวิทยาศึกษา 
จ ากัด  

3,285.00 บาท 

บริษัท คลงัวิทยาศึกษา 
จ ากัด  

3,285.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีซื้อ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 111/2563     
ลงวันที่ 24 กันยายน  2563 

 
 
 



                                                                                                               -4-                                                                                          แบบ  สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   กันยายน  2563  

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบ์ุรี  
วันที่   30   เดอืน  กันยายน    พ.ศ.  2563  

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ          
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ            

หรือจ้าง 
17 จัดท าตรายางเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน

โครงการบริหารจัดการแรงงาน      
ต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว 
เมียนมา) ภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส       
โคโรนา 2019 จ านวน 1 รายการ 

- - เฉพาะเจาะจง ร้านเอกสารบ้าน
กัลยาณมิตรสิงห์         

โดย นายอภิชา จารุฤทัยกานต์ 
200.00 บาท 

ร้านเอกสารบ้าน
กัลยาณมิตรสิงห์            

โดย นายอภิชา จารุฤทัยกานต์ 
200.00 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีจ้าง 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 112/2563     
ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 

18 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
โครงการบริหารจัดการแรงงาน           
ต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว        
เมียนมา) ภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส     
โคโรนา 2019 จ านวน 2 รายการ 

- - เฉพาะเจาะจง จิตราหมอยา 
3,700.000 บาท 

จิตราหมอยา 
3,700.000 บาท 

อยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีซื้อ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 113/2563     
ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 

 


