-๑สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563
(ชื่อหน่วยงาน) สานักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี
วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

1

จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อใช้ในโครงการบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าว

-

-

เฉพาะเจาะจง

บริษัท หงส์ชวลิต จ้ากัด
12,000.00 บาท

บริษัท หงส์ชวลิต จ้ากัด
12,000.00 บาท

2

จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อใช้ในโครงการตรวจสอบ
ปราบปราม จับกุม ด้าเนินคดี
แรงงานต่างด้าวที่ลักลอบท้างาน
จัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์ รายการ
ร่มตอนเดียว ขนาด 20 นิ้ว พร้อม
สกรีนตราสัญลักษณ์กรมการจัดหา
งาน และข้อความ "โครงการขยาย
โอกาสการมีงานท้าให้ผู้สงู อายุ
กิจกรรมเพิ่มโอกาสสร้างงาน สร้าง
ความมั่นคงแก่ผู้สูงอายุ ส้านักงาน
จัดหางานจังหวัดสิงห์บุร”ี จ้านวน
200 คัน
จัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์ รายการร่ม
ตอนเดียว ขนาด 20 นิ้ว พร้อม
สกรีนตราสัญลักษณ์กรมการจัดหา
งาน และข้อความ "โครงการเผยแพร่
ความรู้เพื่อป้องกันการหลอกลวง
คนหางาน ส้านักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุร”ี จ้านวน 69 คัน

-

-

เฉพาะเจาะจง

บริษัท หงส์ชวลิต จ้ากัด
7,000.00 บาท

บริษัท หงส์ชวลิต จ้ากัด
7,000.00 บาท

-

-

เฉพาะเจาะจง

ร้าน M.M.J SPORT
โดย นายสแมน
สาสะเดาะห์
22,900.00 บาท

ร้าน M.M.J SPORT
โดย นายสแมน
สาสะเดาะห์
22,900.00 บาท

-

-

เฉพาะเจาะจง

ร้าน M.M.J SPORT
โดย นายสแมน
สาสะเดาะห์
7,900.00 บาท

ร้าน M.M.J SPORT
โดย นายสแมน
สาสะเดาะห์
7,900.00 บาท

3

4

แบบ สขร. ๑

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
ราคาท้องตลาด/
หนังสือส้านักงานจัดหางาน
เป็นตัวแทนจ้าหน่ายน้้ามัน จังหวัดสิงห์บุรี ที่ สห
โดยตรง
0028/647 ลงวันที่
1 มิถุนายน 2563
ราคาท้องตลาด/
หนังสือส้านักงานจัดหางาน
เป็นตัวแทนจ้าหน่ายน้้ามัน จังหวัดสิงห์บุรี ที่ สห
โดยตรง
0028/653 ลงวันที่
1 มิถุนายน 2563
เป็นร้านที่จ้าหน่ายวัสดุ
ใบสั่งซื้อเลขที่ 69/2563
ดังกล่าว โดยตรง
ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563

เป็นร้านที่จ้าหน่ายวัสดุ
ดังกล่าว โดยตรง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 70/2563
ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563

-2สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562
(ชื่อหน่วยงาน) สานักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี
วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

แบบ สขร. ๑

ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

5

จัดซื้อวัสดุฝึกอบรมอาชีพ และวัสดุ
อุปกรณ์ หลักสูตร "การเย็บกระเป๋า"
เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพของผู้
ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการ
เตรียมความพร้อมแก่ก้าลังแรงงาน
กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้
จ้านวน 15 รายการ
จัดซื้อวัสดุฝึกอบรมอาชีพ และวัสดุ
อุปกรณ์ หลักสูตร " “การสกรีน
ลาย” " เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ
ของผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการ
เตรียมความพร้อมแก่ก้าลังแรงงาน
กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้
จ้านวน 14 รายการ
จ้างเหมาจัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการเตรียมความพร้อมแก่ก้าลัง
แรงงาน กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่ม
รายได้ ขนาดกว้าง 1.20 เมตร
ยาว 2.40 เมตร จ้านวน 1 ป้าย

-

-

เฉพาะเจาะจง

นางสาวอุบล ทองน่วม
8,800.00 บาท

นางสาวอุบล ทองน่วม
8,800.00 บาท

เป็นผู้จ้าหน่ายวัสดุ
ดังกล่าว โดยตรง

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
ใบสั่งซื้อเลขที่ 71/2563
ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2563

-

-

เฉพาะเจาะจง

นายภูมิสิทธิ์ ค้าปาน

นายภูมิสิทธิ์ ค้าปาน

6,100.00 บาท

6,100.00 บาท

เป็นผู้จ้าหน่ายวัสดุ
ดังกล่าว โดยตรง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 72/2563
ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2563

บริษัท สิงห์บุรีกันสาด
แอนด์ อิงค์เจ็ท จ้ากัด
700.๐๐บาท

บริษัท สิงห์บุรีกันสาด
แอนด์ อิงค์เจ็ท จ้ากัด
700.๐๐บาท

เป็นร้านที่จัดท้าป้าย
ประชาสัมพันธ์ดังกล่าว
โดยตรง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 73/2563
ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2563

6

7

-

-

เฉพาะเจาะจง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

