-๑สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
(ชื่อหน่วยงาน) สานักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี
วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ลาดับที่
1

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง
จัดซื้อวัสดุสานักงาน เพื่อใช้ในโครงการ
แนะแนวอาชีพนักเรียน

ราคา
กลาง
-

วิธีซื้อ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
หรือจ้าง
ที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังวิทยาศึกษา จากัด บริษัท คลังวิทยาศึกษา จากัด เป็นร้านที่จาหน่าย
1,660.00 บาท
1,660.00 บาท
วัสดุดังกล่าวโดยตรง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ใบสั่งซื้อเลขที่ 24/2563
ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

2

จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์

-

-

เฉพาะเจาะจง

3

จัดซื้อวัสดุสานักงาน เพื่อใช้ในโครงการ
เตรียมความพร้อมแกกาลังแรงงาน
แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
จัดซื้อวัสดุสานักงาน เพื่อใช้ในโครงการ
เตรียมความพร้อมแกกาลังแรงงาน
แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
จัดซื้อวัสดุสานักงาน เพื่อใช้ในโครงการ
เตรียมความพร้อมแกกาลังแรงงาน
แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
จัดจ้างทาตรายางเพื่อใช้ในสานักงาน
จัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี
จัดจ้างทาตรายางเพื่อใช้ในสานักงาน
จัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี

-

-

เฉพาะเจาะจง

-

-

-

4
5
6
7

แบบ สขร. ๑

หจก.พีเอสบี ดอทคอม
650.00 บาท
นายธนากรณ์ บุญแสน
3,000.00 บาท

หจก.พีเอสบี ดอทคอม
650.00 บาท
นายธนากรณ์ บุญแสน
3,000.00 บาท

เป็นร้านที่จาหน่าย
วัสดุดังกล่าวโดยตรง
มีความรู้ความชานาญ
ในอาชีพที่สาธิต

ใบสั่งจ้างเลขที่ 25/2563
ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
ใบสั่งจ้างเลขที่ 26/2563
ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

เฉพาะเจาะจง

นายธนะศักดิ์ บุญแต้ม
3,000.00 บาท

นายธนะศักดิ์ บุญแต้ม
3,000.00 บาท

ความรู้ความชานาญ
ในอาชีพที่สาธิต

ใบสั่งจ้างเลขที่ 27/2563
ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

-

เฉพาะเจาะจง

น.ส.นตรนารี คร้ามมีทรัพย์
3,000.00 บาท

น.ส.นตรนารี คร้ามมีทรัพย์
3,000.00 บาท

ความรู้ความชานาญ
ในอาชีพที่สาธิต

ใบสั่งจ้างเลขที่ 28/2563
ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

-

-

เฉพาะเจาะจง

-

-

เฉพาะเจาะจง

บ้านกัลยาณมิตรสิงห์
400.00 บาท
บ้านกัลยาณมิตรสิงห์
400.00 บาท

บ้านกัลยาณมิตรสิงห์
400.00 บาท
บ้านกัลยาณมิตรสิงห์
400.00 บาท

เป็นร้านที่จาหน่าย
วัสดุดังกล่าวโดยตรง
เป็นร้านที่จาหน่าย
วัสดุดังกล่าวโดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 29/2563
ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
ใบสั่งจ้างเลขที่ 30/2563
ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

-2สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
(ชื่อหน่วยงาน) สานักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี
วันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

9

จัดจ้างทาป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน
“วันนัดพบแรงงานย่อยจังหวัดสิงห์บุรี”

10

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โครงการเสริมสร้าง
การรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ
แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคี
จัดซื้อวัสดุสานักงานโครงการเสริมสร้าง
การรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ
แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคี
จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ รายการกระเป๋า
ใส่เอกสาร โครงการเผยแพร่ความรู้
เพื่อป้องกันการหลอกลวงคนหางาน
จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ รายการกระเป๋า
ใส่เอกสาร โครงการเครือข่ายชุมชนร่วม
รณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบ
ไปทางานต่างประเทศ
จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ รายการกระเป๋า
ใส่เอกสาร โครงการเตรียมความพร้อม
แก่กาลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพ
และส่งเสริมอาชีพ แนะแนวอาชีพเพื่อการ
มีงานทา กิจกรรมศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงาน

11
12
13

14

แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง
-

ราคา
กลาง
-

วิธีซื้อ
หรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่ สนอ
บริษัท สิงห์บุรี แอนด์
อิงค์เจ็ท จากัด
2,100.00 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
บริษัท สิงห์บุรี แอนด์
อิงค์เจ็ท จากัด
2,100.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
เป็นร้านป้าย
ใบสั่งจ้างเลขที่ 18/2563
ประชาสัมพันธ์โดยตรง ลงวันที่ 16 มกราคม 2563

-

-

เฉพาะเจาะจง

หจก.พีเอสบี ดอทคอม
5,090.00 บาท

หจก.พีเอสบี ดอทคอม
5,090.00 บาท

เป็นร้านที่จาหน่าย
วัสดุดังกล่าวโดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 19/2563
ลงวันที่ 16 มกราคม 2563

-

-

เฉพาะเจาะจง

บริษัท คลังวิทยาศึกษา
จากัด 6,710.00 บาท.

บริษัท คลังวิทยาศึกษา
จากัด 6,710.00 บาท

เป็นร้านที่จาหน่าย
วัสดุดังกล่าวโดยตรง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 20/2563
ลงวันที่ 16 มกราคม 2563

-

-

เฉพาะเจาะจง นางเตือนใจ สอนทา
9,900.00 บาท.

นางเตือนใจ สอนทา
9,900.00 บาท.

เป็นร้านที่จาหน่าย
วัสดุดังกล่าวโดยตรง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 21/2563
ลงวันที่ 20 มกราคม 2563

-

-

เฉพาะเจาะจง นางเตือนใจ สอนทา
8,900.00 บาท.

นางเตือนใจ สอนทา
8,900.00 บาท.

เป็นร้านที่จาหน่าย
วัสดุดังกล่าวโดยตรง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 22/2563
ลงวันที่ 20 มกราคม 2563

-

-

เฉพาะเจาะจง นางเตือนใจ สอนทา
8,800.00 บาท.

นางเตือนใจ สอนทา
8,800.00 บาท.

เป็นร้านที่จาหน่าย
วัสดุดังกล่าวโดยตรง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 23/2563
ลงวันที่ 20 มกราคม 2563

15

ครบอาชีพ
จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ประจาเดือนมกราคม 2563

-

-

เฉพาะเจาะจง

บริษัท หงษ์ชวลิต จากัด
6,000.00 บาท

บริษัท หงษ์ชวลิต จากัด
6,000.00 บาท

ราคาท้องตลาด/
เป็นตัวแทนจาหน่าย
น้ามันโดยตรง

หนังสือสานักงานจัดหางานจังหวัด
สิงห์บุรี ที่ สห 0028/1393
ลงวันที่ 30 กันยายน 2562

