
ลําดับ เลขท่ี วันท่ีออก ซ้ือ/จาง รายการ จํานวน งบประมาณ

ท่ี หนังสือ หนังสือ เหมา (รายการ) (ราคากลาง)

๑ ๘๕๖ ๒๗ ต.ค. ๕๙ จางเหมา ลูกจาง ค.ยกระดับคุณภาพการจัดหางาน ๑ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา  นางสาวสุชาฎา  นครจินดา นางสาวสุชาฎา  นครจินดา

สูความเปนเลิศ เดือนตุลาคม ๒๕๕๙

๒ ๘๕๗ ๒๗ ต.ค. ๕๙ จางเหมา ลูกจาง ค.สงเสริมคนพิการทํางานในหนวยงานภาครัฐ ๑ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นายสมหมาย  สุขจันทร  นายสมหมาย  สุขจันทร

เดือนตุลาคม ๒๕๕๙

๓ ๘๕๘ ๒๗ ต.ค. ๕๙ จางเหมา ลูกจาง ค.มีงานทํานําชุมชนเขมแข็ง เดือน ต.ค. ๒๕๕๙ ๒ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา  -นายอรรถพล  เรืองสงา  -นายอรรถพล  เรืองสงา

 -นางสาวภัทรศยาพรรณ เกตุสิงห  -นางสาวภัทรศยาพรรณ เกตุสิงห

๔ ๘๕๙ ๒๗ ต.ค. ๕๙ จางเหมา ลูกจาง ค.เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ๑ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นางสาวชิลิน  คิดคา นางสาวชิลิน  คิดคา

ดานกฎหมายฯ   เดือนตุลาคม ๒๕๕๙

๕ ๘๖๒ ๒๗ ต.ค. ๕๙ จางเหมา ลูกจางโครงการศูนยตรีเทพฯ เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ๒ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา  -นายนาวิน สุขสําอาง  -นายนาวิน สุขสําอาง

 -นายนนธวัฒน  หวังเจริญ  -นายนนธวัฒน  หวังเจริญ

๖ ๘๖๐ ๒๗ ต.ค. ๕๙ จางเหมา ทําความสะอาดสํานักงานเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ๑ ๙,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นางมาลัย  แสงจันทร นางมาลัย  แสงจันทร

๗ ๘๖๑ ๒๗ ต.ค. ๕๙ จางเหมา พนักงานขับรถยนตเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ๑ ๙,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นายวินัย  เหม็นยา นานวินัย  เหม็นยา

สรุป  ผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง ในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๙

ช่ือหนวยงาน  สํานักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก



ลําดับ เลขท่ี วันท่ีออก ซ้ือ/จาง รายการ จํานวน งบประมาณ

ท่ี หนังสือ หนังสือ เหมา (รายการ) (ราคากลาง)

๑ ๐๐๑๖ ๔ พ.ย. ๕๙ ซื้อ นํ้ามันเช้ือเพลิง ๑ ๑,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา บริษัท ส.ส. จํากัด บริษัท ส.ส. จํากัด

๒ ๐๐๑๗ ๔ พ.ย. ๕๙ ซื้อ หนังสือพิมพ ๑ ๔๐๐.๐๐ ตกลงราคา นายเจริญชัย จันลา นายเจริญชัย จันลา

๓ ๐๐๑๘ ๔ พ.ย. ๕๙ ซื้อ นํ้าดื่ม ๑ ๓๖๐.๐๐ ตกลงราคา บริษัท เอส เอส ซี เค จํากัด บริษัท เอส เอส ซี เค จํากัด

๔ ๐๑๗ ๘ พ.ย. ๕๙ ซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร ๔ ๓๐,๔๕๐.๐๐ ตกลงราคา รานพีโอ สยาม เทรดดิ้ง รานพีโอ สยาม เทรดดิ้ง

๕ ๐๑๘ ๘ พ.ย. ๕๙ จางเหมา พิมพใบสมัครงาน และแบบรายงานตัวกรณีวางงาน ๒ ๑๓,๕๐๐.๐๐ ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัดโรงพิมพศรีอยุธยา หางหุนสวนจํากัดโรงพิมพศรีอยุธยา

๖ ๐๐๓๒ ๑๔ พ.ย. ๕๙ จางเหมา จัดทําพวงมาลาดอกไมสด ๑ ๕๐๐.๐๐ ตกลงราคา รานรัชนี ฟลอรีส รานรัชนี ฟลอรีส

๗ ๐๑๙ ๘ พ.ย. ๕๙ ซื้อ วัสดุสํานักงาน ๙ ๕,๒๐๐.๐๐ ตกลงราคา บริษัท ป.วัฒนา กรุป(ปงงวนจั๊ว)จํากัด บริษัท ป.วัฒนา กรุป(ปงงวนจั๊ว)จํากัด

๘ ๐๑๓๐ ๑๓ พ.ย. ๕๙ ซื้อ หนังสือพิมพ ๑ ๔๐๐.๐๐ ตกลงราคา นายเจริญชัย  จันลา นายเจริญชัย  จันลา

๙ ๐๐๓๕ ๑๕ พ.ย. ๕๙ จางเหมา ลูกจาง ค.ยกระดับคุณภาพการจัดหางาน ๑ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา  นางสาวสุชาฎา  นครจินดา นางสาวสุชาฎา  นครจินดา

สูความเปนเลิศ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙

๑๐ ๐๐๓๖ ๑๕ พ.ย. ๕๙ จางเหมา ลูกจาง ค.สงเสริมคนพิการทํางานในหนวยงานภาครัฐ ๑ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นายสมหมาย  สุขจันทร  นายสมหมาย  สุขจันทร

เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙

๑๑ ๐๐๓๗ ๑๕ พ.ย. ๕๙ จางเหมา ลูกจาง ค.มีงานทํานําชุมชนเขมแข็ง เดือน พ.ย. ๒๕๕๙ ๒ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา  -นายอรรถพล  เรืองสงา  -นายอรรถพล  เรืองสงา

 -นางสาวภัทรศยาพรรณ เกตุสิงห  -นางสาวภัทรศยาพรรณ เกตุสิงห

๑๒ ๐๐๓๘ ๑๕ พ.ย. ๕๙ จางเหมา ลูกจาง ค.เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ๑ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นางสาวชิลิน  คิดคา นางสาวชิลิน  คิดคา

ดานกฎหมายฯ   เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙

๑๓ ๐๐๓๙ ๑๕ พ.ย. ๕๙ จางเหมา ลูกจางโครงการศูนยตรีเทพฯ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ๒ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา  -นายนาวิน สุขสําอาง  -นายนาวิน สุขสําอาง

 -นายนนธวัฒน  หวังเจริญ  -นายนนธวัฒน  หวังเจริญ

๑๔ ๐๐๔๐ ๑๕ พ.ย. ๕๙ จางเหมา ทําความสะอาดสํานักงานเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ๑ ๙,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นางมาลัย  แสงจันทร นางมาลัย  แสงจันทร

๑๕ ๐๐๔๑ ๑๕ พ.ย. ๕๙ จางเหมา พนักงานขับรถยนตเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ๑ ๙,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นายวินัย  เหม็นยา นานวินัย  เหม็นยา

๑๖ ๐๒๔ ๑๖ พ.ย. ๕๙ จางเหมา ทําตรายาง ๗ ๓,๐๓๐.๐๐ ตกลงราคา บจ.อยุธยากอปปเซลสแอนดเซอรวิส บจ.อยุธยากอปปเซลสแอนดเซอรวิส

๑๗ ๐๓๗ ๒๒ พ.ย. ๕๙ จางเหมา ทําสื่อประชาสัมพันธเปนกระเปา ๑ ๑๓,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา บริษัท คิน มารเก็ตติ้ง จํากัด บริษัท คิน มารเก็ตติ้ง จํากัด

๑๘ ๐๓๘ ๒๒ พ.ย. ๕๙ จางเหมา ทําปายประชาสัมพันธแนะแนวสถานพินิจฯ ๑ ๕๐๐.๐๐ ตกลงราคา รานเอ.เค.คนรักศิลป รานเอ.เค.คนรักศิลป

๑๙ ๐๔๐ ๒๒ พ.ย. ๕๙ ซื้อ วัสดุสํานักงาน ๑๐ ๒,๐๕๐.๐๐ ตกลงราคา บริษัท ป.วัฒนา กรุป(ปงงวนจั๊ว)จํากัด บริษัท ป.วัฒนา กรุป(ปงงวนจั๊ว)จํากัด

๒๐ ๐๔๑ ๒๒ พ.ย. ๕๙ จางเหมา ทําปายประชาสัมพันธเครือขายชุมชนรวมรณรงคฯ ๑ ๓๐๐.๐๐ ตกลงราคา รานเอ.เค.คนรักศิลป รานเอ.เค.คนรักศิลป

๒๑ ๐๔๓ ๒๒ พ.ย. ๕๙ ซื้อ มูลี่และมานปรับแสง ๑ ๖๑,๓๐๐.๐๐ ตกลงราคา รานเรือนสวัสดิ์ผามาน ๓ รานเรือนสวัสดิ์ผามาน ๓

สรุป  ผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง ในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙

ช่ือหนวยงาน  สํานักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก



ลําดับ เลขท่ี วันท่ีออก ซ้ือ/จาง รายการ จํานวน งบประมาณ

ท่ี หนังสือ หนังสือ เหมา (รายการ) (ราคากลาง)

๒๒ ๐๔๗ ๒๒ พ.ย. ๕๙ จางเหมา ทําปายประชาสัมพันธกิจกรรมชุมชนเขมแข็ง ๑ ๓๐๐.๐๐ ตกลงราคา รานเอ.เค.คนรักศิลป รานเอ.เค.คนรักศิลป

๒๓ ๐๔๙ ๒๓ พ.ย. ๕๙ จางเหมา ทําปายประชาสัมพันธนัดพบแรงงานยอย ๒ ๔,๕๓๐.๐๐ ตกลงราคา รานเอ.เค.คนรักศิลป รานเอ.เค.คนรักศิลป

๒๔ ๐๕๐ ๒๓ พ.ย. ๕๙ จางเหมา ทําปายประชาสัมพันธกิจกรรมจัดหางานคนพิการฯ ๑ ๓๐๐.๐๐ ตกลงราคา รานเอ.เค.คนรักศิลป รานเอ.เค.คนรักศิลป

๒๕ ๐๐๕๙ ๒๓ พ.ย. ๕๙ ซื้อ นํ้ามันเช้ือเพลิง ๑ ๑,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา บริษัท ส.ส. จํากัด บริษัท ส.ส. จํากัด

วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก



ลําดับ เลขท่ี วันท่ีออก ซ้ือ/จาง รายการ จํานวน งบประมาณ

ท่ี หนังสือ หนังสือ เหมา (รายการ) (ราคากลาง)

๑ ๐๕๔ ๘ ธ.ค. ๕๙ ซื้อ วัสดุสํานักงาน ๑ ๕,๖๐๐.๐๐ ตกลงราคา บริษัท คินมารเก็ตติ้ง จํากัด บริษัท คินมารเก็ตติ้ง จํากัด

๒ ๐๖๑ ๙ ธ.ค. ๕๙ จางเหมา ทําปายประชาสัมพันธโครงการเครือขายชุมชนฯ ๑ ๔๕๐.๐๐ ตกลงราคา รานเอ.เค.คนรักศิลป รานเอ.เค.คนรักศิลป

๓ ๐๖๒ ๙ ธ.ค. ๕๙ จางเหมา ทําปายประชาสัมพันธกิจกรรมวันแนะแนวอาชีพ ๑ ๙๐๐.๐๐ ตกลงราคา รานเอ.เค.คนรักศิลป รานเอ.เค.คนรักศิลป

๔ ๐๖๓ ๙ ธ.ค. ๕๙ ซื้อ วัสดุสํานักงาน ๔ ๓,๘๐๐.๐๐ ตกลงราคา บริษัท ป.วัฒนา กรุป(ปงงวนจั๊ว)จํากัด บริษัท ป.วัฒนา กรุป(ปงงวนจั๊ว)จํากัด

๕ ๐๖๖ ๑๔ ธ.ค. ๕๙ ซื้อ วัสดุสํานักงาน ๓ ๒,๒๕๐.๐๐ ตกลงราคา บริษัท ป.วัฒนา กรุป(ปงงวนจั๊ว)จํากัด บริษัท ป.วัฒนา กรุป(ปงงวนจั๊ว)จํากัด

๖ ๑๕๑ ๒๐ ธ.ค. ๕๙ จางเหมา ลูกจาง ค.ยกระดับคุณภาพการจัดหางาน ๑ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา  นางสาวสุชาฎา  นครจินดา นางสาวสุชาฎา  นครจินดา

สูความเปนเลิศ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙

๗ ๑๕๒ ๒๐ ธ.ค. ๕๙ จางเหมา ลูกจาง ค.สงเสริมคนพิการทํางานในหนวยงานภาครัฐ ๑ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นายสมหมาย  สุขจันทร  นายสมหมาย  สุขจันทร

เดือนธันวาคม ๒๕๕๙

๘ ๑๕๓ ๒๐ ธ.ค. ๕๙ จางเหมา ลูกจาง ค.มีงานทํานําชุมชนเขมแข็ง เดือน ธ.ค. ๒๕๕๙ ๒ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา  -นายอรรถพล  เรืองสงา  -นายอรรถพล  เรืองสงา

 -นางสาวภัทรศยาพรรณ เกตุสิงห  -นางสาวภัทรศยาพรรณ เกตุสิงห

๙ ๑๕๔ ๒๐ ธ.ค. ๕๙ จางเหมา ลูกจางโครงการศูนยตรีเทพฯ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ๒ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา  -นายนาวิน สุขสําอาง  -นายนาวิน สุขสําอาง

 -นายนนธวัฒน  หวังเจริญ  -นายนนธวัฒน  หวังเจริญ

๑๐ ๑๕๕ ๒๐ ธ.ค. ๕๙ จางเหมา ลูกจาง ค.เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ๑ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นางสาวชิลิน  คิดคา นางสาวชิลิน  คิดคา

ดานกฎหมายฯ   เดือนธันวาคม ๒๕๕๙

๑๑ ๑๕๖ ๒๐ ธ.ค. ๕๙ จางเหมา ทําความสะอาดสํานักงานเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ๑ ๙,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นางมาลัย  แสงจันทร นางมาลัย  แสงจันทร

๑๒ ๑๕๗ ๒๐ ธ.ค. ๕๙ จางเหมา พนักงานขับรถยนตเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ๑ ๙,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นายวินัย  เหม็นยา นานวินัย  เหม็นยา

๑๓ ๑๖๓ ๒๑ ธ.ค. ๕๙ ซื้อ นํ้ามันเช้ือเพลิง ๒ ๒,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา บริษัท ส.ส. จํากัด บริษัท ส.ส. จํากัด

๑๔ ๑๗๔ ๒๓ ธ.ค. ๕๙ ซื้อ นํ้ามันเช้ือเพลิง ๑ ๑,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา บริษัท ส.ส. จํากัด บริษัท ส.ส. จํากัด

๑๕ ๑๗๕ ๒๓ ธ.ค. ๕๙ ซื้อ นํ้ามันเช้ือเพลิง ๑ ๑,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด ณรงคชัยโรจนะ ๒ หางหุนสวนจํากัด ณรงคชัยโรจนะ ๒

๑๖ ๐๗๖ ๒๖ ธ.ค. ๕๙ ซื้อ วัสดุสํานักงาน ๑๒ ๓,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา บริษัท ป.วัฒนา กรุป(ปงงวนจั๊ว)จํากัด บริษัท ป.วัฒนา กรุป(ปงงวนจั๊ว)จํากัด

๑๗ ๐๗๗ ๒๗ ธ.ค. ๕๙ จางเหมา จัดทําสื่อประชาสัมพันธ Standy ฟวเจอรบอรด ๑ ๙,๖๓๐.๐๐ ตกลงราคา หางหุนสวจํากัด กรุงเทพการชาง หางหุนสวจํากัด กรุงเทพการชาง

๑๘ ๐๘๑ ๒๘ ธ.ค. ๕๙ จางเหมา ทําปายประชาสัมพันธกิจกรรมนัดพบแรงงานยอย ๒ ๑,๕๕๐.๐๐ ตกลงราคา รานเอ.เค.คนรักศิลป รานเอ.เค.คนรักศิลป

สรุป  ผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง ในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๕๙

ช่ือหนวยงาน  สํานักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก



ลําดับ เลขท่ี วันท่ีออก ซ้ือ/จาง รายการ จํานวน งบประมาณ

ท่ี หนังสือ หนังสือ เหมา (รายการ) (ราคากลาง)

๑ ๐๖๑ ๑ ม.ค. ๖๐ ซื้อ หนังสือพิมพ ๑ ๔๐๐.๐๐ ตกลงราคา นายเจริญชัย  จันลา นายเจริญชัย  จันลา

๒ ๐๘๔ ๕ ม.ค. ๖๐ จางเหมา ทําตรายาง ๑๑ ๓,๕๙๐.๐๐ ตกลงราคา บจ.อยุธยากอปปเซลสแอนดเซอรวิส บจ.อยุธยากอปปเซลสแอนดเซอรวิส

๓ ๑๖๒ ๑๓ ม.ค. ๖๐ จางเหมา ลูกจาง ค.ยกระดับคุณภาพการจัดหางาน ๑ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา  นางสาวสุชาฎา  นครจินดา นางสาวสุชาฎา  นครจินดา

สูความเปนเลิศ เดือนมกราคม ๒๕๖๐

๔ ๑๖๓ ๑๓ ม.ค. ๖๐ จางเหมา ลูกจาง ค.สงเสริมคนพิการทํางานในหนวยงานภาครัฐ ๑ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นายสมหมาย  สุขจันทร  นายสมหมาย  สุขจันทร

เดือนมกราคม ๒๕๖๐

๕ ๑๖๔ ๑๓ ม.ค. ๖๐ จางเหมา ลูกจาง ค.มีงานทํานําชุมชนเขมแข็ง เดือน ม.ค. ๒๕๖๐ ๒ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา  -นายอรรถพล  เรืองสงา  -นายอรรถพล  เรืองสงา

 -นางสาวภัทรศยาพรรณ เกตุสิงห  -นางสาวภัทรศยาพรรณ เกตุสิงห

๖ ๑๖๕ ๑๓ ม.ค. ๖๐ จางเหมา ลูกจางโครงการศูนยตรีเทพฯ เดือนมกราคม ๒๕๖๐ ๒ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา  -นายนาวิน สุขสําอาง  -นายนาวิน สุขสําอาง

 -นายนนธวัฒน  หวังเจริญ  -นายนนธวัฒน  หวังเจริญ

๗ ๑๖๖ ๑๓ ม.ค. ๖๐ จางเหมา ลูกจาง ค.เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ๑ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นางสาวชิลิน  คิดคา นางสาวชิลิน  คิดคา

ดานกฎหมายฯ   เดือนมกราคม ๒๕๖๐

๘ ๑๖๗ ๑๓ ม.ค. ๖๐ จางเหมา ทําความสะอาดสํานักงานเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ๑ ๙,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นางมาลัย  แสงจันทร นางมาลัย  แสงจันทร

๙ ๑๖๘ ๑๓ ม.ค. ๖๐ จางเหมา พนักงานขับรถยนตเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ๑ ๙,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นายวินัย  เหม็นยา นานวินัย  เหม็นยา

๑๐ ๑๖๙ ๑๓ ม.ค. ๖๐ ซื้อ นํ้ามันเช้ือเพลิง ๑ ๗๐๐.๐๐ ตกลงราคา บริษัท ส.ส. จํากัด บริษัท ส.ส. จํากัด

๑๑ ๑๗๐ ๑๓ ม.ค. ๖๐ ซื้อ นํ้ามันเช้ือเพลิง ๑ ๑,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด ณรงคชัยโรจนะ ๒ หางหุนสวนจํากัด ณรงคชัยโรจนะ ๒

๑๒ ๐๘๘ ๑๗ ม.ค. ๖๐ จางเหมา ติดตั้งตูโทรศัพทสาขา(ระบบชุมสายโทรศัพทยอย) ๑ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นายสมศักดิ์  ญาณจรูญ นายสมศักดิ์  ญาณจรูญ

๑๓ ๐๙๒ ๑๘ ม.ค. ๖๐ ซื้อ วัสดุสํานักงาน ๒๗ ๒๒,๑๖๙.๐๐ ตกลงราคา บริษัท ป.วัฒนา กรุป(ปงงวนจั๊ว)จํากัด บริษัท ป.วัฒนา กรุป(ปงงวนจั๊ว)จํากัด

๑๔ ๑๗๖ ๑๙ ม.ค. ๖๐ ซื้อ นํ้ามันเช้ือเพลิง ๑ ๑,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา บริษัท ส.ส. จํากัด บริษัท ส.ส. จํากัด

๑๕ ๑๗๖ ๑๙ ม.ค. ๖๐ ซื้อ นํ้ามันเช้ือเพลิง ๑ ๑,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด ภูมิรพี ๒๐๐๗ หางหุนสวนจํากัด ภูมิรพี ๒๐๐๗

๑๖ ๑๐๒ ๒๓ ม.ค. ๖๐ ซื้อ วัสดุ(หลังฝก) กิจกรรมเพ่ิมอาชีพ เพ่ิมรายได ๙ ๑๘,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา รานวินัยรวยเจริญ รานวินัยรวยเจริญ

สรุป  ผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง ในรอบเดือนมกราคม ๒๕๖๐

ช่ือหนวยงาน  สํานักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก



ลําดับ เลขท่ี วันท่ีออก ซ้ือ/จาง รายการ จํานวน งบประมาณ

ท่ี หนังสือ หนังสือ เหมา (รายการ) (ราคากลาง)

๑ ๑๑๖ ๑ ก.พ. ๖๐ จางเหมา ทําปายประชาสัมพันธกิจกรรมนัดพบแรงงานยอย ๒ ๑,๗๕๐.๐๐ ตกลงราคา ราน เอ.เค.คนรักศิลป ราน เอ.เค.คนรักศิลป

๒ ๑๒๐ ๓ ก.พ. ๖๐ จางเหมา จัดทําแผนพับโครงการ ๓ ม ๑ ๘,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด โรงพิมพศรีอยุธยา หางหุนสวนจํากัด โรงพิมพศรีอยุธยา

๓ ๑๓๙ ๓ ก.พ. ๖๐ ซื้อ นํ้ามันเช้ือเพลิง ๑ ๑,๑๕๐.๐๐ ตกลงราคา บริษัท ส.ส. จํากัด บริษัท ส.ส. จํากัด

๔ ๑๔๑ ๓ ก.พ. ๖๐ ซื้อ นํ้ามันเช้ือเพลิง ๑ ๑,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา บริษัท ส.ส. จํากัด บริษัท ส.ส. จํากัด

๕ ๑๔๖ ๘ ก.พ. ๖๐ จางเหมา ทําปายประชาสัมพันธกิจกรรมเพ่ิมอาชีพเพ่ิมรายได ๑ ๔๕๐.๐๐ ตกลงราคา ราน เอ.เค.คนรักศิลป ราน เอ.เค.คนรักศิลป

๖ ๑๖๐ ๑๐ ก.พ. ๖๐ ซื้อ หนังสือพิมพประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ๑ ๔๐๐.๐๐ ตกลงราคา นายเจริยชัย จันลา นายเจริญชัย จันลา

๗ ๑๒๒ ๑๐ ก.พ. ๖๐ จางเหมา ทําปายประชาสัมพันธกิจกรรมศูนยตรีเทพฯ ๑ ๖๐๐.๐๐ ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด กรุงเทพการชาง หางหุนสวนจํากัด กรุงเทพการชาง

๘ ๑๒๔ ๑๒ ก.พ. ๖๐ จางเหมา ติดตั้งโทรศัพท ๑ ๔,๘๑๕.๐๐ ตกลงราคา บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

๙ ๑๖๕ ๑๔ ก.พ. ๖๐ จางเหมา ลูกจาง ค.ยกระดับคุณภาพการจัดหางาน ๑ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา  นางสาวสุชาฎา  นครจินดา นางสาวสุชาฎา  นครจินดา

สูความเปนเลิศ เดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๐

๑๐ ๑๖๖ ๑๔ ก.พ. ๖๐ จางเหมา ลูกจาง ค.สงเสริมคนพิการทํางานในหนวยงานภาครัฐ ๑ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นายสมหมาย  สุขจันทร  นายสมหมาย  สุขจันทร

เดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๐

๑๑ ๑๖๗ ๑๔ ก.พ. ๖๐ จางเหมา ลูกจาง ค.มีงานทํานําชุมชนเขมแข็ง เดือน ก.พ. ๒๕๖๐ ๒ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา  -นายอรรถพล  เรืองสงา  -นายอรรถพล  เรืองสงา

 -นางสาวภัทรศยาพรรณ เกตุสิงห  -นางสาวภัทรศยาพรรณ เกตุสิงห

๑๒ ๑๖๘ ๑๔ ก.พ. ๖๐ จางเหมา ลูกจางโครงการศูนยตรีเทพฯ เดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๐ ๒ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา  -นายนาวิน สุขสําอาง  -นายนาวิน สุขสําอาง

 -นายนนธวัฒน  หวังเจริญ  -นายนนธวัฒน  หวังเจริญ

๑๓ ๑๖๙ ๑๔ ก.พ. ๖๐ จางเหมา ลูกจาง ค.เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ๑ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นางสาวชิลิน  คิดคา นางสาวชิลิน  คิดคา

ดานกฎหมายฯ   เดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๐

๑๔ ๑๗๐ ๑๔ ก.พ. ๖๐ จางเหมา ทําความสะอาดสํานักงานเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๐ ๑ ๙,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นางมาลัย  แสงจันทร นางมาลัย  แสงจันทร

๑๕ ๑๗๑ ๑๔ ก.พ. ๖๐ จางเหมา พนักงานขับรถยนตเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๐ ๑ ๙,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นายวินัย  เหม็นยา นานวินัย  เหม็นยา

๑๖ ๑๒๖ ๒๐ ก.พ. ๖๐ จางเหมา ทําตรายาง ๔ ๑,๙๔๐.๐๐ ตกลงราคา บจ.อยุธยากอปปเซลสแอนดเซอรวิส บจ.อยุธยากอปปเซลสแอนดเซอรวิส

๑๗ ๑๒๘ ๒๒ ก.พ. ๖๐ จางเหมา ซอมประตูหองนํ้าของสํานักงาน ๑ ๒,๔๙๐.๐๐ ตกลงราคา นายฉัตรมงคล ผดุงวงศ นายฉัตรมงคล ผดุงวงศ

๑๘ ๑๘๓ ๒๒ ก.พ. ๖๐ ซื้อ นํ้าดื่ม ๑ ๒๘๐.๐๐ ตกลงราคา บริษัท เอส เอส ซี เค จํากัด บริษัท เอส เอส ซี เค จํากัด

๑๙ ๑๘๙ ๒๓ ก.พ. ๖๐ ซื้อ นํ้ามันเช้ือเพลิง ๑ ๔๕๐.๐๐ ตกลงราคา บริษัท ส.ส. จํากัด บริษัท ส.ส. จํากัด

สรุป  ผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง ในรอบเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๐

ช่ือหนวยงาน  สํานักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก



ลําดับ เลขท่ี วันท่ีออก ซ้ือ/จาง รายการ จํานวน งบประมาณ

ท่ี หนังสือ หนังสือ เหมา (รายการ) (ราคากลาง)

๑ ๑๔๐ ๓ ม.ีค. ๖๐ จางเหมา ทําปายประชาสัมพันธนัดพบแรงงานยอย ๒ ๑,๕๐๐.๐๐ ตกลงราคา รานเอ.เค.คนรักศิลป รานเอ.เค.คนรักศิลป

๒ ๑๔๒ ๗ ม.ีค. ๖๐ จางเหมา ซอมกลองวงจรปดของสํานักงาน ๑ ๗,๒๒๐.๐๐ ตกลงราคา นายฉัตรมงคล ผดุงวงศ นายฉัตรมงคล ผดุงวงศ

๓ ๒๒๕ ๙ ม.ีค. ๖๐ ซื้อ หนังสือพิมพประจําเดือนกุมภาพันธ 2560 ๑ ๓๘๐.๐๐ ตกลงราคา นายเจริญชัย จันลา นายเจริญชัย จันลา

๔ ๒๓๗ ๑๕ ม.ีค. ๖๐ จางเหมา ลูกจาง ค.ยกระดับคุณภาพการจัดหางาน ๑ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา  นางสาวสุชาฎา  นครจินดา นางสาวสุชาฎา  นครจินดา

สูความเปนเลิศ เดือนมีนาคม ๒๕๖๐

๕ ๒๓๘ ๑๕ ม.ีค. ๖๐ จางเหมา ลูกจาง ค.สงเสริมคนพิการทํางานในหนวยงานภาครัฐ ๑ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นายสมหมาย  สุขจันทร  นายสมหมาย  สุขจันทร

เดือนมีนาคม ๒๕๖๐

๖ ๒๓๙ ๑๕ ม.ีค. ๖๐ จางเหมา ลูกจาง ค.มีงานทํานําชุมชนเขมแข็ง เดือน ม.ีค. ๒๕๖๐ ๒ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา  -นายอรรถพล  เรืองสงา  -นายอรรถพล  เรืองสงา

 -นางสาวภัทรศยาพรรณ เกตุสิงห  -นางสาวภัทรศยาพรรณ เกตุสิงห

๗ ๒๔๐ ๑๕ ม.ีค. ๖๐ จางเหมา ลูกจางโครงการศูนยตรีเทพฯ เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ๒ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา  -นายนาวิน สุขสําอาง  -นายนาวิน สุขสําอาง

 -นายนนธวัฒน  หวังเจริญ  -นายนนธวัฒน  หวังเจริญ

๘ ๒๔๑ ๑๕ ม.ีค. ๖๐ จางเหมา ลูกจาง ค.เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ๑ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นางสาวชิลิน  คิดคา นางสาวชิลิน  คิดคา

ดานกฎหมายฯ   เดือนมีนาคม ๒๕๖๐

๙ ๒๔๒ ๑๕ ม.ีค. ๖๐ จางเหมา ทําความสะอาดสํานักงานเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ๑ ๙,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นางมาลัย  แสงจันทร นางมาลัย  แสงจันทร

๑๐ ๒๔๓ ๑๕ ม.ีค. ๖๐ จางเหมา พนักงานขับรถยนตเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ๑ ๙,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นายวินัย  เหม็นยา นานวินัย  เหม็นยา

๑๑ ๒๕๘ ๒๒ ม.ีค. ๖๐ ซื้อ นํ้ามันเช้ือเพลิงวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ๑ ๑,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา บริษัท ส.ส. จํากัด บริษัท ส.ส. จํากัด

๑๒ ๑๔๕ ๒๒ ม.ีค. ๖๐ ซื้อ วัสดุสํานักงาน และวัสดุงานบานงานครัว ๑๗ ๒๘,๐๒๓.๐๐ ตกลงราคา บริษัท ป.วัฒนา กรุป(ปงงวนจั๊ว)จํากัด บริษัท ป.วัฒนา กรุป(ปงงวนจั๊ว)จํากัด

๑๓ ๑๔๖ ๒๒ ม.ีค. ๖๐ ซื้อ วัสดุสํานักงาน และวัสดุงานบานงานครัว ๕ ๑๗,๖๐๐.๐๐ ตกลงราคา บจ.อยุธยากอปปเซลสแอนดเซอรวิส บจ.อยุธยากอปปเซลสแอนดเซอรวิส

สรุป  ผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง ในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

ช่ือหนวยงาน  สํานักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก



ลําดับ เลขท่ี วันท่ีออก ซ้ือ/จาง รายการ จํานวน งบประมาณ

ท่ี หนังสือ หนังสือ เหมา (รายการ) (ราคากลาง)

๑ ๓๒๑ ๕ เม.ย. ๖๐ ซื้อ หนังสือพิมพประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ๑ ๔๕๐.๐๐ ตกลงราคา นายเจริญชัย จันลา นายเจริญชัย จันลา

๒ ๓๒๒ ๕ เม.ย. ๖๐ ซื้อ นํ้าดื่มประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ๑ ๒๖๐.๐๐ ตกลงราคา บริษัท เอส เอส ซี เค จํากัด บริษัท เอส เอส ซี เค จํากัด

๓ ๓๒๓ ๕ เม.ย. ๖๐ ซื้อ นํ้ามันเช้ือเพลิงวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ๑ ๑,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา บริษัท ศ.มหาโภคาการปโตรเลียม จํากัด บริษัท ศ.มหาโภคาการปโตรเลียม จํากัด

๔ ๓๒๔ ๕ เม.ย. ๖๐ จางเหมา ทําพวงมาลาดอกไมสด ๑ ๕๐๐.๐๐ ตกลงราคา รานรัชนีฟลอรีส รานรัชนีฟลอรีส

๕ ๑๔๘ ๑๑ เม.ย. ๖๐ จางเหมา ทําปายประชาสัมพันธนัดพบแรงงานยอย ๒ ๑,๕๕๐.๐๐ ตกลงราคา รานเอ.เค.คนรักศิลป รานเอ.เค.คนรักศิลป

๖ ๑๕๐ ๑๙ เม.ย. ๖๐ จางเหมา ทําปายประชาสัมพันธโครงการผูสุงอายุฯ ๑ ๔๕๐.๐๐ ตกลงราคา รานเอ.เค.คนรักศิลป รานเอ.เค.คนรักศิลป

๗ ๓๕๓ ๑๙ เม.ย. ๖๐ จางเหมา ลูกจาง ค.ยกระดับคุณภาพการจัดหางาน ๑ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา  นางสาวสุชาฎา  นครจินดา นางสาวสุชาฎา  นครจินดา

สูความเปนเลิศ เดือนเมษายน ๒๕๖๐

๘ ๓๕๔ ๑๙ เม.ย. ๖๐ จางเหมา ลูกจาง ค.สงเสริมคนพิการทํางานในหนวยงานภาครัฐ ๑ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นายสมหมาย  สุขจันทร  นายสมหมาย  สุขจันทร

เดือนเมษายน ๒๕๖๐

๙ ๓๕๕ ๑๙ เม.ย. ๖๐ จางเหมา ลูกจาง ค.มีงานทํานําชุมชนเขมแข็ง เดือน เม.ย. ๒๕๖๐ ๒ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา  -นายอรรถพล  เรืองสงา  -นายอรรถพล  เรืองสงา

 -นางสาวภัทรศยาพรรณ เกตุสิงห  -นางสาวภัทรศยาพรรณ เกตุสิงห

๑๐ ๓๕๖ ๑๙ เม.ย. ๖๐ จางเหมา ลูกจางโครงการศูนยตรีเทพฯ เดือนเมษายน ๒๕๖๐ ๒ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา  -นายนาวิน สุขสําอาง  -นายนาวิน สุขสําอาง

 -นายนนธวัฒน  หวังเจริญ  -นายนนธวัฒน  หวังเจริญ

๑๑ ๓๕๗ ๑๙ เม.ย. ๖๐ จางเหมา ลูกจาง ค.เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ๑ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นางสาวชิลิน  คิดคา นางสาวชิลิน  คิดคา

ดานกฎหมายฯ   เดือนเมษายน ๒๕๖๐

๑๒ ๓๕๘ ๑๙ เม.ย. ๖๐ จางเหมา ทําความสะอาดสํานักงานเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ๑ ๙,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นางมาลัย  แสงจันทร นางมาลัย  แสงจันทร

๑๓ ๓๕๙ ๑๙ เม.ย. ๖๐ จางเหมา พนักงานขับรถยนตเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ๑ ๙,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นายวินัย  เหม็นยา นานวินัย  เหม็นยา

๑๔ ๑๕๒ ๒๐ เม.ย. ๖๐ จางเหมา ทําปายประชาสัมพันธโครงการเครือขายชุมชนฯ ๑ ๔๕๐.๐๐ ตกลงราคา รานเอ.เค.คนรักศิลป รานเอ.เค.คนรักศิลป

๑๕ ๑๕๔ ๒๑ เม.ย. ๖๐ ซื้อ วัสดุสํานักงาน ๓ ๒,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา บริษัท ป.วัฒนา กรุป(ปงงวนจั๊ว)จํากัด บริษัท ป.วัฒนา กรุป(ปงงวนจั๊ว)จํากัด

สรุป  ผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง ในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๐

ช่ือหนวยงาน  สํานักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก



ลําดับ เลขท่ี วันท่ีออก ซ้ือ/จาง รายการ จํานวน งบประมาณ

ท่ี หนังสือ หนังสือ เหมา (รายการ) (ราคากลาง)

๑ ๔๐๗ ๑ พ.ค. ๖๐ ซื้อ นํ้าดื่มเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ๑ ๑๒๐.๐๐ ตกลงราคา บริษัท เอส เอส ซี เค จํากัด บริษัท เอส เอส ซี เค จํากัด

๒ ๔๐๘ ๑ พ.ค. ๖๐ ซื้อ นํ้ามันเช้ือเพลิงวันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ ๑ ๑,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา บริษัท ส.ส. จํากัด บริษัท ส.ส. จํากัด

๓ ๔๐๙ ๑ พ.ค. ๖๐ ซื้อ นํ้ามันเช้ือเพลิงวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ๑ ๑,๐๕๐.๐๐ ตกลงราคา บริษัท ส.ส. จํากัด บริษัท ส.ส. จํากัด

๔ ๑๖๔ ๒ พ.ค. ๖๐ จางเหมา ทําสื่อประชาสัมพันธ เปนกระเปา ๑ ๑๐,๘๐๐.๐๐ ตกลงราคา บริษัท คิน มารเก็ตติ้ง จํากัด บริษัท คิน มารเก็ตติ้ง จํากัด

๕ ๔๒๗ ๘ พ.ค. ๖๐ ซื้อ หนังสือพิมพเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ๑ ๓๔๐.๐๐ ตกลงราคา นายเจริญชัย จันลา นายเจริญชัย จันลา

๖ ๑๖๖ ๙ พ.ค. ๖๐ จางเหมา ทําปายประชาสัมพันธกิจกรรมสงเสริมการรับงานฯ ๑ ๔๕๐.๐๐ ตกลงราคา รานเอ.เค.คนรักศิลป รานเอ.เค.คนรักศิลป

๗ ๔๕๐ ๑๕ พ.ค. ๖๐ จางเหมา ลูกจาง ค.ยกระดับคุณภาพการจัดหางาน ๑ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา  นางสาวสุชาฎา  นครจินดา นางสาวสุชาฎา  นครจินดา

สูความเปนเลิศ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐

๘ ๔๕๑ ๑๕ พ.ค. ๖๐ จางเหมา ลูกจาง ค.สงเสริมคนพิการทํางานในหนวยงานภาครัฐ ๑ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นายสมหมาย  สุขจันทร  นายสมหมาย  สุขจันทร

เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐

๙ ๔๕๒ ๑๕ พ.ค. ๖๐ จางเหมา ลูกจาง ค.มีงานทํานําชุมชนเขมแข็ง เดือน พ.ค. ๒๕๖๐ ๒ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา  -นายอรรถพล  เรืองสงา  -นายอรรถพล  เรืองสงา

 -นางสาวภัทรศยาพรรณ เกตุสิงห  -นางสาวภัทรศยาพรรณ เกตุสิงห

๑๐ ๔๕๓ ๑๕ พ.ค. ๖๐ จางเหมา ลูกจางโครงการศูนยตรีเทพฯ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ๒ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา  -นายนาวิน สุขสําอาง  -นายนาวิน สุขสําอาง

 -นายนนธวัฒน  หวังเจริญ  -นายนนธวัฒน  หวังเจริญ

๑๑ ๔๕๔ ๑๕ พ.ค. ๖๐ จางเหมา ลูกจาง ค.เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ๑ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นางสาวชิลิน  คิดคา นางสาวชิลิน  คิดคา

ดานกฎหมายฯ   เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐

๑๒ ๔๕๕ ๑๕ พ.ค. ๖๐ จางเหมา ทําความสะอาดสํานักงานเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ๑ ๙,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นางมาลัย  แสงจันทร นางมาลัย  แสงจันทร

๑๓ ๔๕๖ ๑๕ พ.ค. ๖๐ จางเหมา พนักงานขับรถยนตเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ๑ ๙,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นายวินัย  เหม็นยา นานวินัย  เหม็นยา

๑๔ ๑๖๙ ๑๖ พ.ค. ๖๐ จางเหมา รถตูเพ่ือเดินทางไปศึกษาดูงานโครงการรับงานไปทําฯ ๑ ๕,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นายสมโภชน มีสมพงษ นายสมโภชน มีสมพงษ

๑๕ ๑๗๐ ๑๖ พ.ค. ๖๐ ซื้อ วัสดุสํานักงาน ๒ ๑,๔๕๐.๐๐ ตกลงราคา บริษัท ป.วัฒนา กรุป(ปงงวนจั๊ว)จํากัด บริษัท ป.วัฒนา กรุป(ปงงวนจั๊ว)จํากัด

๑๖ ๑๗๒ ๑๘ พ.ค. ๖๐ จางเหมา ทําปายประชาสัมพันธโครงการเครือขายชุมชนฯ ๑ ๔๕๐.๐๐ ตกลงราคา รานเอ.เค.คนรักศิลป รานเอ.เค.คนรักศิลป

๑๗ ๑๗๖ ๒๓ พ.ค. ๖๐ ซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร ๕ ๒๖,๘๕๐.๐๐ ตกลงราคา รานพีโอ สยาม เทรดดิ้ง รานพีโอ สยาม เทรดดิ้ง

๑๘ ๔๘๑ ๒๓ พ.ค. ๖๐ ซื้อ นํ้ามันเช้ือเพลิงวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ๒ ๒,๕๐๐.๐๐ ตกลงราคา บริษัท ส.ส. จํากัด บริษัท ส.ส. จํากัด

๑๙ ๔๘๗ ๒๔ พ.ค. ๖๐ ซื้อ นํ้าดื่มประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ๑ ๑๘๐.๐๐ ตกลงราคา บริษัท เอส เอส ซี เค จํากัด บริษัท เอส เอส ซี เค จํากัด

๒๐ ๑๗๘ ๒๖ พ.ค. ๖๐ จางเหมา ทําปายประชาสัมพันธกิจกรรมนัดพบแรงงานยอย ๒ ๑,๕๕๐.๐๐ ตกลงราคา รานเอ.เค.คนรักศิลป รานเอ.เค.คนรักศิลป

สรุป  ผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง ในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐

ช่ือหนวยงาน  สํานักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก



ลําดับ เลขท่ี วันท่ีออก ซ้ือ/จาง รายการ จํานวน งบประมาณ

ท่ี หนังสือ หนังสือ เหมา (รายการ) (ราคากลาง)

๑ ๑๘๐ ๒ มิ.ย. ๖๐ จางเหมา ทําตรายางของสํานักงาน ๑๑ ๖,๒๕๐.๐๐ ตกลงราคา บจ.อยุธยากอปปเซลสแอนดเซอรวิส บจ.อยุธยากอปปเซลสแอนดเซอรวิส

๒ ๕๕๔ ๑๖ มิ.ย. ๖๐ ซื้อ นํ้ามันเช้ือเพลิงวันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ๑ ๑,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา บริษัท ส.ส. จํากัด บริษัท ส.ส. จํากัด

๓ ๕๖๐ ๑๕ มิ.ย. ๖๐ จางเหมา ลูกจาง ค.ยกระดับคุณภาพการจัดหางาน ๑ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา  นางสาวสุชาฎา  นครจินดา นางสาวสุชาฎา  นครจินดา

สูความเปนเลิศ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

๔ ๕๖๑ ๑๕ มิ.ย. ๖๐ จางเหมา ลูกจาง ค.สงเสริมคนพิการทํางานในหนวยงานภาครัฐ ๑ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นายสมหมาย  สุขจันทร  นายสมหมาย  สุขจันทร

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

๕ ๕๖๒ ๑๕ มิ.ย. ๖๐ จางเหมา ลูกจาง ค.มีงานทํานําชุมชนเขมแข็ง เดือน ม.ิย. ๒๕๖๐ ๒ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา  -นายอรรถพล  เรืองสงา  -นายอรรถพล  เรืองสงา

 -นางสาวภัทรศยาพรรณ เกตุสิงห  -นางสาวภัทรศยาพรรณ เกตุสิงห

๖ ๕๖๓ ๑๕ มิ.ย. ๖๐ จางเหมา ลูกจางโครงการศูนยตรีเทพฯ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ๒ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา  -นายนาวิน สุขสําอาง  -นายนาวิน สุขสําอาง

 -นายนนธวัฒน  หวังเจริญ  -นายนนธวัฒน  หวังเจริญ

๗ ๕๖๔ ๑๕ มิ.ย. ๖๐ จางเหมา ลูกจาง ค.เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ๑ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นางสาวชิลิน  คิดคา นางสาวชิลิน  คิดคา

ดานกฎหมายฯ   เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

๘ ๕๖๕ ๑๕ มิ.ย. ๖๐ จางเหมา ทําความสะอาดสํานักงานเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ๑ ๙,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นางมาลัย  แสงจันทร นางมาลัย  แสงจันทร

๙ ๕๖๖ ๑๕ มิ.ย. ๖๐ จางเหมา พนักงานขับรถยนตเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ๑ ๙,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นายวินัย  เหม็นยา นานวินัย  เหม็นยา

๑๐ ๕๘๒ ๒๑ มิ.ย. ๖๐ ซื้อ หนังสือพิมพ ๑ ๔๔๐.๐๐ ตกลงราคา นายเจริญชัย จันลา นายเจริญชัย จันลา

สรุป  ผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง ในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

ช่ือหนวยงาน  สํานักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก



ลําดับ เลขท่ี วันท่ีออก ซ้ือ/จาง รายการ จํานวน งบประมาณ

ท่ี หนังสือ หนังสือ เหมา (รายการ) (ราคากลาง)

๑ ๑๙๖ ๗ ก.ค. ๖๐ จางเหมา ทําปายประชาสัมพันธนัดพบแรงงาน ๒ ๑,๕๕๐.๐๐ ตกลงราคา รานเอ.เค.คนรักศิลป รานเอ.เค.คนรักศิลป

๒ ๑๙๕ ๗ ก.ค. ๖๐ ซื้อ วัสดุสํานักงาน กิจกรรมสรางเครือขายการแนะแนวฯ ๑ ๖๐๐.๐๐ ตกลงราคา บริษัท ป.วัฒนา กรุป(ปงงวนจั๊ว)จํากัด บริษัท ป.วัฒนา กรุป(ปงงวนจั๊ว)จํากัด

๓ ๖๒๘ ๑๔ ก.ค. ๖๐ จางเหมา ลูกจาง ค.ยกระดับคุณภาพการจัดหางาน ๑ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา  นางสาวสุชาฎา  นครจินดา นางสาวสุชาฎา  นครจินดา

สูความเปนเลิศ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐

๔ ๖๒๙ ๑๔ ก.ค. ๖๐ จางเหมา ลูกจาง ค.สงเสริมคนพิการทํางานในหนวยงานภาครัฐ ๑ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นายสมหมาย  สุขจันทร  นายสมหมาย  สุขจันทร

เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐

๕ ๖๓๐ ๑๔ ก.ค. ๖๐ จางเหมา ลูกจาง ค.มีงานทํานําชุมชนเขมแข็ง ๒ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา  -นายอรรถพล  เรืองสงา  -นายอรรถพล  เรืองสงา

เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐  -นางสาวภัทรศยาพรรณ เกตุสิงห  -นางสาวภัทรศยาพรรณ เกตุสิงห

๖ ๖๓๑ ๑๔ ก.ค. ๖๐ จางเหมา ลูกจางโครงการศูนยตรีเทพฯ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ๒ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา  -นายนาวิน สุขสําอาง  -นายนาวิน สุขสําอาง

 -นายนนธวัฒน  หวังเจริญ  -นายนนธวัฒน  หวังเจริญ

๗ ๖๓๒ ๑๔ ก.ค. ๖๐ จางเหมา ลูกจาง ค.เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ๑ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นางสาวชิลิน  คิดคา นางสาวชิลิน  คิดคา

ดานกฎหมายฯ   เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐

๘ ๖๓๓ ๑๔ ก.ค. ๖๐ จางเหมา ทําความสะอาดสํานักงานเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ๑ ๙,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นางมาลัย  แสงจันทร นางมาลัย  แสงจันทร

๙ ๖๓๔ ๑๔ ก.ค. ๖๐ จางเหมา พนักงานขับรถยนตเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ๑ ๙,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นายวินัย  เหม็นยา นานวินัย  เหม็นยา

๑๐ ๖๓๗ ๑๔ ก.ค. ๖๐ จางเหมา จัดทําพวงมาลาดอกไมสด ๑ ๕๐๐.๐๐ ตกลงราคา รานรัชนี ฟลอรีส รานรัชนี ฟลอรีส

๑๑ ๖๓๖ ๑๔ ก.ค. ๖๐ ซื้อ นํ้ามันเช้ือเพลิง ๑ ๑,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา บริษัท ส.ส. จํากัด บริษัท ส.ส. จํากัด

๑๒ ๒๐๖ ๒๑ ก.ค. ๖๐ จางเหมา เชาเครื่องถายเอกสารศูนยรับแจงฯ ๑ ๒,๖๗๕.๐๐ ตกลงราคา บจ.อยุธยากอปปเซลสแอนดเซอรวิส บจ.อยุธยากอปปเซลสแอนดเซอรวิส

๑๓ ๒๑๐ ๒๔ ก.ค. ๖๐ จางเหมา พนักงานทําความสะอาดศูนยรับแจงฯ ๑ ๔,๕๐๐.๐๐ ตกลงราคา นางสาวปราณี  ยั่งยืนมงคล นางสาวปราณี  ยั่งยืนมงคล

๑๔ ๖๖๙ ๒๕ ก.ค. ๖๐ ซื้อ คานํ้ามันเช้ือเพลิง โครงการเครือขายรวมรณรงค ๑ ๕๐๐.๐๐ ตกลงราคา บริษัท ส.ส. จํากัด บริษัท ส.ส. จํากัด

การหลอกลวง

สรุป  ผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง ในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐

ช่ือหนวยงาน  สํานักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก



ลําดับ เลขท่ี วันท่ีออก ซ้ือ/จาง รายการ จํานวน งบประมาณ

ท่ี หนังสือ หนังสือ เหมา (รายการ) (ราคากลาง)

๑ ๒๑๖ ๔ ส.ค. ๖๐ จางเหมา เจาหนาท่ีปฏิบัติงานศูนยรับแจงฯ ๑ ๔,๙๒๘.๐๐ ตกลงราคา นางสาวปยพร  ถาวรกัลปชัย นางสาวปยพร  ถาวรกัลปชัย

๒ ๒๑๙ ๔ ส.ค. ๖๐ จางเหมา ทําตรายางของสํานักงาน ๒ ๓,๗๓๐.๐๐ ตกลงราคา บจ.อยุธยากอปปเซลสแอนดเซอรวิส บจ.อยุธยากอปปเซลสแอนดเซอรวิส

๕ ๒๑๗ ๔ ส.ค. ๖๐ ซื้อ ซื้อวัสดุสํานักงาน ๕ ๒๔,๒๐๐.๐๐ ตกลงราคา บริษัท ป.วัฒนา กรุป(ปงงวนจั๊ว)จํากัด บริษัท ป.วัฒนา กรุป(ปงงวนจั๊ว)จํากัด

๖ ๒๒๒ ๗ ส.ค. ๖๐ จางเหมา เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน ณ สํานักงานฯ ๑ ๒๗,๒๐๐.๐๐ ตกลงราคา นางสาวปยพร  ถาวรกัลปชัย นางสาวปยพร  ถาวรกัลปชัย

๗ ๗๒๒ ๑๖ ส.ค. ๖๐ ซื้อ นํ้ามันเช้ือเพลิง ๑ ๑,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัดภูมิรพี 2007 หางหุนสวนจํากัดภูมิรพี 2007

๘ ๗๔๕ ๑๗ ส.ค. ๖๐ จางเหมา ลูกจาง ค.ยกระดับคุณภาพการจัดหางาน ๑ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา  นางสาวสุชาฎา  นครจินดา นางสาวสุชาฎา  นครจินดา

สูความเปนเลิศ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

๙ ๗๔๖ ๑๗ ส.ค. ๖๐ จางเหมา ลูกจาง ค.สงเสริมคนพิการทํางานในหนวยงานภาครัฐ ๑ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นายสมหมาย  สุขจันทร  นายสมหมาย  สุขจันทร

เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

๑๐ ๗๔๗ ๑๗ ส.ค. ๖๐ จางเหมา ลูกจาง ค.มีงานทํานําชุมชนเขมแข็ง ๒ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา  -นายอรรถพล  เรืองสงา  -นายอรรถพล  เรืองสงา

เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐  -นางสาวภัทรศยาพรรณ เกตุสิงห  -นางสาวภัทรศยาพรรณ เกตุสิงห

๑๑ ๗๔๘ ๑๗ ส.ค. ๖๐ จางเหมา ลูกจางโครงการศูนยตรีเทพฯ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ๒ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา  -นายนาวิน สุขสําอาง  -นายนาวิน สุขสําอาง

 -นายนนธวัฒน  หวังเจริญ  -นายนนธวัฒน  หวังเจริญ

๑๒ ๗๔๙ ๑๗ ส.ค. ๖๐ จางเหมา ลูกจาง ค.เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ๑ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นางสาวชิลิน  คิดคา นางสาวชิลิน  คิดคา

ดานกฎหมายฯ   เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

๑๓ ๗๕๐ ๑๗ ส.ค. ๖๐ จางเหมา ทําความสะอาดสํานักงานเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ๑ ๙,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นางมาลัย  แสงจันทร นางมาลัย  แสงจันทร

๑๔ ๗๕๑ ๑๗ ส.ค. ๖๐ จางเหมา พนักงานขับรถยนตเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ๑ ๙,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นายวินัย  เหม็นยา นานวินัย  เหม็นยา

๑๕ ๒๒๓ ๒๑ ส.ค. ๖๐ ซื้อ ซื้อวัสดุสํานักงาน ๓๔ ๓๖,๓๒๙.๐๐ ตกลงราคา บริษัท ป.วัฒนา กรุป(ปงงวนจั๊ว)จํากัด บริษัท ป.วัฒนา กรุป(ปงงวนจั๊ว)จํากัด

๑๖ ๒๒๔ ๒๒ ส.ค. ๖๐ ซื้อ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ๗ ๖๖,๕๓๐.๐๐ ตกลงราคา รานพีโอ สยาม เทรดดิ้ง รานพีโอ สยาม เทรดดิ้ง

๑๗ ๒๒๑ ๒๒ ส.ค. ๖๐ จางเหมา ทําปายประชาสัมพันธนัดพบแรงงาน ๒ ๑,๕๕๐.๐๐ ตกลงราคา รานเอ.เค.คนรักศิลป รานเอ.เค.คนรักศิลป

๑๘ ๒๒๕ ๒๒ ส.ค. ๖๐ จางเหมา จางเหมาปรับปรุงสุขภัณฑหองนํ้าสํานักงานฯ ๑ ๖,๗๙๖.๐๐ ตกลงราคา นายฉัตรมงคล  ผดุงวงศ นายฉัตรมงคล  ผดุงวงศ

๑๙ ๒๓๒ ๒๒ ส.ค. ๖๐ จางเหมา ทําตรายางของสํานักงาน ๒ ๔,๒๖๐.๐๐ ตกลงราคา บจ.อยุธยากอปปเซลสแอนดเซอรวิส บจ.อยุธยากอปปเซลสแอนดเซอรวิส

สรุป  ผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง ในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

ช่ือหนวยงาน  สํานักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก



ลําดับ เลขท่ี วันท่ีออก ซ้ือ/จาง รายการ จํานวน งบประมาณ

ท่ี หนังสือ หนังสือ เหมา (รายการ) (ราคากลาง)

1 ๘๑๗ ๗ ก.ย. ๖๐ ซ้ือ นํ้ามันเช้ือเพลิงวันท่ี ๑๖,๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ๑ ๑,๑๐๐.๐๐ ตกลงราคา บริษัท ส.ส. จํากัด บริษัท ส.ส. จํากัด

๒ ๘๑๙ ๗ ก.ย. ๖๐ จางเหมา ลูกจาง ค.ยกระดับคุณภาพการจัดหางาน ๑ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา  นางสาวสุชาฎา  นครจินดา นางสาวสุชาฎา  นครจินดา

สูความเปนเลิศ เดือนกันยายน ๒๕๖๐

๓ ๘๒๐ ๗ ก.ย. ๖๐ จางเหมา ลูกจาง ค.สงเสริมคนพิการทํางานในหนวยงานภาครัฐ ๑ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นายสมหมาย  สุขจันทร  นายสมหมาย  สุขจันทร

เดือนกันยายน ๒๕๖๐

๔ ๘๒๑ ๗ ก.ย. ๖๐ จางเหมา ลูกจาง ค.มีงานทํานําชุมชนเขมแข็ง ๒ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา  -นายอรรถพล  เรืองสงา  -นายอรรถพล  เรืองสงา

 เดือนกันยายน ๒๕๖๐  -นางสาวภัทรศยาพรรณ เกตุสิงห  -นางสาวภัทรศยาพรรณ เกตุสิงห

๕ ๘๒๒ ๗ ก.ย. ๖๐ จางเหมา ลูกจางโครงการศูนยตรีเทพฯ เดือนกันยายน ๒๕๖๐ ๒ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา  -นายนาวิน สุขสําอาง  -นายนาวิน สุขสําอาง

 -นายนนธวัฒน หวังเจริญ  -นายนนธวัฒน หวังเจริญ

๖ ๘๒๓ ๗ ก.ย. ๖๐ จางเหมา ลูกจางค.เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานกฎหมาย ๑ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นางสาวชิลิน  คิดคา นางสาวชิลิน  คิดคา

เดือนกันยายน ๒๕๖๐

๗ ๘๒๔ ๗ ก.ย. ๖๐ จางเหมา ทําความสะอาดสํานักงานเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ๑ ๙,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นางมาลัย  แสงจันทร นางมาลัย  แสงจันทร

๘ ๘๒๕ ๗ ก.ย. ๖๐ จางเหมา พนักงานขับรถยนตเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ๑ ๙,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นายวินัย  เหม็นยา นานวินัย  เหม็นยา

๙ ๘๔๓ ๑๔ ก.ย. ๖๐ ซื้อ นํ้ามันเช้ือเพลิงวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ๑ ๑,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา บริษัท ส.ส. จํากัด บริษัท ส.ส. จํากัด

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

สรุป  ผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง ในรอบเดือนกันยายน ๒๕๖๐

ช่ือหนวยงาน  สํานักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก
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