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

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

แบบ สขร. ๑

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
เป็นผู้ผลิตน้้าดื่มโดยตรง/ หนังสือส้านักงานจัดหางาน
บริการส่งถึงส้านักงาน
จังหวัดสิงห์บุรี ที่ สห
0028/1355 ลงวันที่
28 กันยายน 2560
เป็นร้านจ้าหน่ายโดยตรง หนังสือส้านักงานจัดหางาน
และบริการส่งถึงส้านักงาน จังหวัดสิงห์บุรี ที่ สห
0028/1356 ลงวันที่
28 กันยายน 2560
รับท้าป้ายประชาสัมพันธ์ ใบสั่งจ้างเลขที่ 31/2563
โดยตรง
ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563

1

จัดซื้อน้้าดื่มส้าหรับบริโภค
ในส้านักงาน ฯ ประจ้าเดือน
มีนาคม 2562

-

-

เฉพาะเจาะจง

ร้าน น้้าดื่ม แอล บี วัน
800.00 บาท

ร้าน น้้าดื่ม แอล บี วัน
800.00 บาท

2

จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน
ประจ้าเดือนมีนาคม 2562

-

-

เฉพาะเจาะจง

ร้านวุฒิไกร
440.00 บาท

ร้านวุฒิไกร
440.00 บาท

3

จัดจ้างท้าป้าไวนิลประชาสัมพันธ์
โครงการขยายโอกาสการมีงานท้าให้
ผู้สูงอายุ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอด
ภูมิปัญญา
จัดซื้อวัสดุส้านักงานเพื่อใช้ในการ
ด้าเนินการโครงการขยายโอกาส
การมีงานท้าให้ผู้สูงอายุ กิจกรรม
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การ
เป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา
จัดซื้อวัสดุส้านักงานเพื่อใช้ในการ
ด้าเนินการเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการการท้างานของคนต่างด้าว
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการ
ด้าเนินการเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการการท้างานของคนต่างด้าว

-

-

เฉพาะเจาะจง

บริษัท สิงห์บุรีกันสาด
แอนด์ อิงค์เจ็ท จ้ากัด
700.00 บาท

บริษัท สิงห์บุรีกันสาด
แอนด์ อิงค์เจ็ท จ้ากัด
700.00 บาท

-

-

เฉพาะเจาะจง

บริษัท คลังวิทยาศึกษา
จ้ากัด
200.00 บาท

บริษัท คลังวิทยาศึกษา
จ้ากัด
200.00 บาท

เป็นร้านที่จ้าหน่ายวัสดุ
ดังกล่าวโดยตรง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 32/2563
ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563

-

-

เฉพาะเจาะจง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 33/2563
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563

-

เฉพาะเจาะจง

บริษัท คลังวิทยาศึกษา
จ้ากัด
2,143.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด
พีเอสบี ดอทคอม
14,930.00 บาท

เป็นร้านที่จ้าหน่ายวัสดุ
ดังกล่าวโดยตรง

-

บริษัท คลังวิทยาศึกษา
จ้ากัด
2,143.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด
พีเอสบี ดอทคอม
14,930.00 บาท

เป็นร้านที่จ้าหน่ายวัสดุ
ดังกล่าวโดยตรง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 34/2563
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
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-2สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562
(ชื่อหน่วยงาน) สานักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี
วันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

7

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการ
ด้าเนินการเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการการท้างานของคนต่างด้าว
จัดซื้อวัสดุส้านักงานเพื่อใช้ในการ
ด้าเนินการเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการการท้างานของคนต่างด้าว
จัดซื้อวัสดุส้านักงานเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามโครงการเสริมสร้าง
ความมั่นคงยั่งยืน
จัดซื้อวัสดุส้านักงานเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามโครงการจัดท้า
ทะเบียนก้าลังแรงงาน กิจกรรม
จัดท้าข้อมูลก้าลังแรงงานที่มีทักษะ
พิเศษ
จัดซื้อวัสดุส้านักงานเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามโครงการก้าวสูง่ าน
ที่ดีคนมีคุณภาพ
จัดซื้อวัสดุส้านักงานเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามโครงการให้บริการ
จัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ
จัดซื้อวัสดุส้านักงานเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามโครงการขยายโอกาส
การมีงานท้าให้ผู้สูงอายุ กิจกรรม
ส้ารวจข้อมูลความต้องการของ
ผู้สูงอายุในการประกอบอาชีพ
หรือท้างาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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9
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11
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13

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่ สนอ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย)
จ้ากัด
จ้ากัด
9,000.00 บาท
9,000.00 บาท
เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย)
จ้ากัด
จ้ากัด
9,148.50 บาท
9,148.50 บาท
เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังวิทยาศึกษา
บริษัท คลังวิทยาศึกษา
จ้ากัด
จ้ากัด
2,500.00 บาท
2,500.00 บาท
เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังวิทยาศึกษา
บริษัท คลังวิทยาศึกษา
จ้ากัด
จ้ากัด
1,400.00 บาท
1,400.00 บาท

เป็นร้านที่จ้าหน่ายวัสดุ
ดังกล่าวโดยตรง

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
ใบสั่งซื้อเลขที่ 35/2563
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563

เป็นร้านที่จ้าหน่ายวัสดุ
ดังกล่าวโดยตรง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 36/2563
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563

เป็นร้านที่จ้าหน่ายวัสดุ
ดังกล่าวโดยตรง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 37/2563
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563

เป็นร้านที่จ้าหน่ายวัสดุ
ดังกล่าวโดยตรง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 38/2563
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563

-

เฉพาะเจาะจง

เป็นร้านที่จ้าหน่ายวัสดุ
ดังกล่าวโดยตรง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 39/2563
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563

-

-

เฉพาะเจาะจง

เป็นร้านที่จ้าหน่ายวัสดุ
ดังกล่าวโดยตรง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 40/2563
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563

-

-

เฉพาะเจาะจง

เป็นร้านที่จ้าหน่ายวัสดุ
ดังกล่าวโดยตรง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 41/2563
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563

บริษัท คลังวิทยาศึกษา
จ้ากัด
3,500.00 บาท
บริษัท คลังวิทยาศึกษา
จ้ากัด
720.00 บาท
บริษัท คลังวิทยาศึกษา
จ้ากัด
740.00 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

แบบ สขร. ๑

บริษัท คลังวิทยาศึกษา
จ้ากัด
3,500.00 บาท
บริษัท คลังวิทยาศึกษา
จ้ากัด
720.00 บาท
บริษัท คลังวิทยาศึกษา
จ้ากัด
740.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

-3สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562
(ชื่อหน่วยงาน) สานักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี
วันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
ลาดับที่

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

14

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามโครงการให้บริการ
จัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามโครงการขยายโอกาส
การมีงานท้าให้ผู้สูงอายุ
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง
ขนาด 18000 บีทียู
จ้านวน 1 เครื่อง
จ้างเหมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการการท้างานของ
คนต่างด้าว และข่าวอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องทางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
จ้างเหมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการการท้างานของ
คนต่างด้าว และข่าวอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องทางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น

-

-

เฉพาะเจาะจง

-

-

เฉพาะเจาะจง

-

-

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด
พีเอสบี ดอทคอม
6,480.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด
พีเอสบี ดอทคอม
11,660.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด
วันชัยแอร์เซ็นเตอร์
๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด
พีเอสบี ดอทคอม
6,480.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด
พีเอสบี ดอทคอม
11,660.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด
วันชัยแอร์เซ็นเตอร์
๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท

-

-

เฉพาะเจาะจง

หนังสือพิมพ์มวลชนสิงห์
4,000.00 บาท

หนังสือพิมพ์มวลชนสิงห์
4,000.00 บาท

-

-

เฉพาะเจาะจง

หนังสือพิมพ์พิทักษ์ชน
4,000.00 บาท

หนังสือพิมพ์พิทกั ษ์ชน
4,000.00 บาท
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แบบ สขร. ๑

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
เป็นร้านที่จ้าหน่าย ใบสั่งซื้อเลขที่ 42/2563
วัสดุดังกล่าวโดยตรง ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563
เป็นร้านที่จ้าหน่าย ใบสั่งซื้อเลขที่ 43/2563
วัสดุดังกล่าวโดยตรง ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563
เป็นร้านที่จ้าหน่าย
เครื่องปรับอากาศ
โดยตรง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 44/2563
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563

เป็นหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่นของจังหวัด
สิงห์บุรี และมีผู้อ่าน
จ้านวนมาก
เป็นหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่นของจังหวัด
สิงห์บุรี และมีผู้อ่าน
จ้านวนมาก

ใบสั่งจ้างเลขที่ 45/2561
ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563
ใบสั่งจ้างเลขที่ 46/2561
ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563

