-๑สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
(ชื่อหน่วยงาน) สานักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี
วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

แบบ สขร. ๑

ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

1

จัดซื้อวัสดุฝึกอบรมอาชีพ และวัสดุ
อุปกรณ์เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ
ของ ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพสู้วิกฤติ
COVID-19 รุ่นที่ 1 หลักสูตร
"ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วยและไม้ไผ่"
จานวน 8 รายการ
จ้างเหมาจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
สู้วิกฤติ COVID-19 รุ่นที่ 1
หลักสูตร "ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย
และไม้ไผ่" ขนาดกว้าง 1.20 เมตร
ยาว 2.40 เมตร จานวน 1 ป้าย
จัดซื้อวัสดุสานักงานเพื่อใช้ใน
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
สู้วิกฤติ COVID-19 รุ่นที่ 1
หลักสูตร "ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย
และไม้ไผ่" จานวน 4 รายการ
จ้างเหมาจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
สู้วิกฤติ COVID-19 รุ่นที่ 2
หลักสูตร "การทาขนมชิฟฟอนเค้ก,
เต้าฮวยมะพร้าว, เต้าฮวยฟรุตสลัด,
วุ้นผลไม้ลาไยและเค้กวุ้นแฟนซี"
ขนาดกว้าง 1.20 เมตร
ยาว 2.40 เมตร จานวน 1 ป้าย

-

-

เฉพาะเจาะจง

นายกฤตภาส ป้อมเปี่ยม

นายกฤตภาส ป้อมเปี่ยม เป็นผู้จาหน่ายวัสดุ

2

3

4

4,370.00 บาท

4,370.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
ดังกล่าว โดยตรง

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
ใบสั่งซื้อเลขที่ 55/2563
ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563

-

-

เฉพาะเจาะจง

บริษัท สิงห์บุรีกันสาด
แอนด์ อิงค์เจ็ท จากัด
700.00 บาท

บริษัท สิงห์บุรีกันสาด
แอนด์ อิงค์เจ็ท จากัด
700.00 บาท

รับทาป้ายประชาสัมพันธ์
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 56/2563
ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563

-

-

เฉพาะเจาะจง

บริษัท คลังวิทยาศึกษา
จากัด
400.00 บาท

บริษัท คลังวิทยาศึกษา
จากัด
400.00 บาท

เป็นร้านที่จาหน่ายวัสดุ
ดังกล่าว โดยตรง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 57/2563
ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563

-

-

เฉพาะเจาะจง

บริษัท สิงห์บุรีกันสาด
แอนด์ อิงค์เจ็ท จากัด
700.00 บาท

บริษัท สิงห์บุรีกันสาด
แอนด์ อิงค์เจ็ท จากัด
700.00 บาท

รับทาป้ายประชาสัมพันธ์
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 58/2563
ลงวันที่ 14 พฤษภาคม
2563

-2สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562
(ชื่อหน่วยงาน) สานักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี
วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

แบบ สขร. ๑

ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

5

จัดซื้อวัสดุสานักงานเพื่อใช้ใน
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
สู้วิกฤติ COVID-19 รุ่นที่ 2
หลักสูตร "การทาขนมชิฟฟอนเค้ก,
เต้าฮวยมะพร้าว, เต้าฮวยฟรุตสลัด,
วุ้นผลไม้ลาไยและเค้กวุ้นแฟนซี"
จานวน 4 รายการ
จัดซื้อวัสดุฝึกอบรมอาชีพ และวัสดุ
อุปกรณ์เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ
ของ ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพสู้วิกฤติ
COVID-19 รุ่นที่ 2 หลักสูตร
"การทาขนมชิฟฟอนเค้ก,เต้าฮวย
มะพร้าว, เต้าฮวยฟรุตสลัด, วุ้นผลไม้
ลาไยและเค้กวุ้นแฟนซี" จานวน
26 รายการ
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามโครงการบริการ
จัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ กิจกรรม
จัดหางานพิเศษสาหรับผู้พ้นโทษ
กิจกรรมประชารัฐรวมพลัง
สร้างยุวแรงงาน และกิจกรรม
จัดหางานให้คนพิการมีงานทา
จานวน 2 รายการ

-

-

เฉพาะเจาะจง

บริษัท คลังวิทยาศึกษา
จากัด
400.00 บาท

บริษัท คลังวิทยาศึกษา
จากัด
400.00 บาท

เป็นร้านที่จาหน่ายวัสดุ
ดังกล่าว โดยตรง

-

-

เฉพาะเจาะจง

นางสาวปิยดา รวดเร็ว นางสาวปิยดา รวดเร็ว เป็นผู้จาหน่ายวัสดุ

6

7

-

-

เฉพาะเจาะจง

7,980.00 บาท

7,980.00 บาท

ดังกล่าว โดยตรง

ห้างหุ้นส่วนจากัด
พีเอสบี ดอทคอม
5,980.๐๐บาท

ห้างหุ้นส่วนจากัด
พีเอสบี ดอทคอม
5,980.๐๐ บาท

เป็นร้านที่จาหน่ายวัสดุ
ดังกล่าว โดยตรง

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
ใบสั่งซื้อเลขที่ 59/2563
ลงวันที่ 14 พฤษภาคม
2563

ใบสั่งซื้อเลขที่ 60/2563
ลงวันที่ 14 พฤษภาคม
2563

ใบสั่งซื้อเลขที่ 61/2563
ลงวันที่ 26 พฤษภาคม
2563

-3สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562
(ชื่อหน่วยงาน) สานักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี
วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

แบบ สขร. ๑

ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

8

จัดซื้อวัสดุสานักงานเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามโครงการบริการ
จัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ กิจกรรม
จัดหางานพิเศษสาหรับผู้พ้นโทษ
กิจกรรมประชารัฐรวมพลัง
สร้างยุวแรงงาน และกิจกรรม
จัดหางานให้คนพิการมีงานทา
จานวน 2 รายการ
จัดซื้อวัสดุสานักงานเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามโครงการบริการ
จัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ กิจกรรม
จัดหางานพิเศษสาหรับผู้พ้นโทษ
กิจกรรมประชารัฐรวมพลัง
สร้างยุวแรงงาน และกิจกรรม
จัดหางานให้คนพิการมีงานทา
จานวน 2 รายการ
จัดซื้อวัสดุสานักงาน เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามโครงการจัดทา
ทะเบียนกาลังแรงงาน กิจกรรม
จัดทาข้อมูลกาลังแรงงานที่มีทักษะ
พิเศษ จานวน 5 รายการ

-

-

เฉพาะเจาะจง

บริษัท คลังวิทยาศึกษา
จากัด
2,820.๐๐ บาท

บริษัท คลังวิทยาศึกษา
จากัด
2,820.๐๐ บาท

เป็นร้านที่จาหน่ายวัสดุ
ดังกล่าว โดยตรง

-

-

เฉพาะเจาะจง

บริษัท คลังวิทยาศึกษา
จากัด
2,820.๐๐ บาท

บริษัท คลังวิทยาศึกษา
จากัด
2,820.๐๐ บาท

เป็นร้านที่จาหน่ายวัสดุ
ดังกล่าว โดยตรง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 62/2563
ลงวันที่ 26 พฤษภาคม
2563

-

-

เฉพาะเจาะจง

บริษัท คลังวิทยาศึกษา
จากัด
2,200.๐๐ บาท

บริษัท คลังวิทยาศึกษา
จากัด
2,200.๐๐ บาท

เป็นร้านที่จาหน่ายวัสดุ
ดังกล่าว โดยตรง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 63/2563
ลงวันที่ 26 พฤษภาคม
2563

9

10

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
ใบสั่งซื้อเลขที่ 62/2563
ลงวันที่ 26 พฤษภาคม
2563

-4สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562
(ชื่อหน่วยงาน) สานักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี
วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

แบบ สขร. ๑

ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

11

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามโครงการก้าวสูง่ านที่ดี
คนมีคุณภาพ กิจกรรมให้บริการ
จัดหางานของศูนย์บริการจัดหางาน
เพื่อคนไทย จานวน 3 รายการ
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามโครงการขยายโอกาส
การมีงานทาให้ผู้สูงอายุ กิจกรรม
สารวจข้อมูลความต้องการของ
ผู้สูงอายุในการประกอบอาชีพ
หรือทางาน จานวน 1 รายการ
จัดซื้อวัสดุสานักงานเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามโครงการขยายโอกาส
การมีงานทาให้ผู้สูงอายุ กิจกรรม
สารวจข้อมูลความต้องการของ
ผู้สูงอายุในการประกอบอาชีพ
หรือทางาน จานวน 5 รายการ
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามโครงการตรวจสอบ
การทางานของคนต่างด้าว
และสถานประกอบการ
จานวน 1 รายการ

-

-

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด
พีเอสบี ดอทคอม
5,700.๐๐บาท

ห้างหุ้นส่วนจากัด
พีเอสบี ดอทคอม
5,700.๐๐ บาท

เป็นร้านที่จาหน่ายวัสดุ
ดังกล่าว โดยตรง

-

-

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด
พีเอสบี ดอทคอม
3,790.๐๐บาท

ห้างหุ้นส่วนจากัด
พีเอสบี ดอทคอม
3,790.๐๐ บาท

เป็นร้านที่จาหน่ายวัสดุ
ดังกล่าว โดยตรง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 65/2563
ลงวันที่ 26 พฤษภาคม
2563

-

-

เฉพาะเจาะจง

บริษัท คลังวิทยาศึกษา
จากัด
3,110.๐๐ บาท

บริษัท คลังวิทยาศึกษา
จากัด
3,110.๐๐ บาท

เป็นร้านที่จาหน่ายวัสดุ
ดังกล่าว โดยตรง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 66/2563
ลงวันที่ 26 พฤษภาคม
2563

-

-

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด
พีเอสบี ดอทคอม
2,690.๐๐บาท

ห้างหุ้นส่วนจากัด
พีเอสบี ดอทคอม
2,690.๐๐ บาท

เป็นร้านที่จาหน่ายวัสดุ
ดังกล่าว โดยตรง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 67/2563
ลงวันที่ 26 พฤษภาคม
2563

12

13

14

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
ใบสั่งซื้อเลขที่ 64/2563
ลงวันที่ 26 พฤษภาคม
2563

-5สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562
(ชื่อหน่วยงาน) สานักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี
วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ลาดับที่
15

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
จัดซื้อวัสดุสานักงานเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามโครงการตรวจสอบ
การทางานของคนต่างด้าว
และสถานประกอบการ
จานวน 2 รายการ

แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

-

-

เฉพาะเจาะจง

บริษัท คลังวิทยาศึกษา
จากัด
2,010.๐๐ บาท

บริษัท คลังวิทยาศึกษา
จากัด
2,010.๐๐ บาท

เป็นร้านที่จาหน่ายวัสดุ
ดังกล่าว โดยตรง

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
ใบสั่งซื้อเลขที่ 68/2563
ลงวันที่ 26 พฤษภาคม
2563

