สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2563
สํานักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
วันที่ กุมภาพันธ 2563
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1. รายงานขอจางเหมาซ,อมบํารุงระบบ
สาธารณูปโภคของสํานักงานจัดหางานฯ
2. รายงานขอจัดซื้อวัสดุไฟฟ>า เพื่อใชในสํานักงาน
จัดหางานจังหวัดลพบุรี
3. รายงานขอจางทําป>ายไวนิลประชาสัมพันธ@
แนวทางการบริหารจัดการการทํางานของ
แรงงานต,างดาว ปD 2562 - ปD 2563
4. รายงานขอจางทําป>ายไวนิลขั้นตอน
การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562
5. รายงานขอจางทําสื่อประชาสัมพันธ@รูปแบบ
แผ,นพับ เกี่ยวกับบทกําหนดโทษผูฝHาฝIน พรก.
การบริหารจัดการการทํางานของคนต,างดาวฯ
6. รายงานขอจางประชาสัมพันธ@ข,าว
ทางสถานีวิทยุ เรื่อง แนวทางการบริหาร
จัดการการทํางานของแรงงานต,างดาว
ปD 2562 - ปD 2563
7. รายงานขอจางเหมาปรับปรุงภูมิทัศน@บริเวณ
สํานักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
8. รายงานขอจางทําป>ายไวนิล เพื่อใชในการ
ดําเนินงานโครงการเตรียมความพรอมแก,กําลัง
แรงงาน แนะแนวอาชีพผูไม,อยู,ในระบบบ
การจางงาน กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจาง

ราคากลาง

1,450.00

1,450.00 เฉพาะเจาะจง นายธรรมคุณากร
ขวัญพิชัย
400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. บุญธรรมการคา

400.00

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง รานศิลปโฆษณา

2,250.00

2,250.00 เฉพาะเจาะจง รานศิลปโฆษณา

14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. มานิตวิทยา

6,000.00
3,000.00
3,000.00
1,000.00
600.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางบุษกร
สินธุวงษานนท@
3,000.00 เฉพาะเจาะจง นส.อาจารี จรูญรัชฎ@
3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมารุต เอี่ยมสอาด
1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรพงษ@ แสงจันทร@
600.00 เฉพาะเจาะจง รานศิลปโฆษณา

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

นายธรรมคุณากร
ขวัญพิชัย
หจก. บุญธรรมการคา
รานศิลปโฆษณา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ตรงตามลักษณะ
ความตองการ
ตรงตามลักษณะ
ความตองการ
ตรงตามลักษณะ
ความตองการ

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

ลบ 0028/352
4 ก.พ. 2563
ลบ 0028/376
7 ก.พ. 2563
ลบ 0028/379
7 ก.พ. 2563

รานศิลปโฆษณา

ตรงตามลักษณะ ลบ 0028/380
ความตองการ 7 ก.พ. 2563

บจก. มานิตวิทยา

ตรงตามลักษณะ ลบ 0028/378
ความตองการ 7 ก.พ. 2563

นางบุษกร
ตรงตามลักษณะ
สินธุวงษานนท@ ความตองการ
นส.อาจารี จรูญรัชฎ@
นายมารุต เอี่ยมสอาด
นายวีรพงษ@ แสงจันทร@ ตรงตามลักษณะ
ความตองการ
รานศิลปโฆษณา
ตรงตามลักษณะ
ความตองการ

ลบ 0028/381
7 ก.พ. 2563

ลบ 0028/413
12 ก.พ. 2563
ลบ 0028/493
24 ก.พ. 2563

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9. รายงานขอจัดซื้อวัสดุสํานักงานและวัสดุคอมฯ
เพื่อดําเนินการโครงการเตรียมความพรอม
แก,กําลังแรงงาน แนะแนวอาชีพผูไม,อยู,ในระบบ
การจางงาน กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได
10. รายงานขอจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ@ในการฝLก
อบรมอาชีพ รุ,นที่ 1 หลักสูตร "การแปรรูป
ผลิตผลทางการเกษตร (กลวย มันเทศ เผือก)"
เพื่อดําเนินการโครงการเตรียมความพรอมแก,
กําลังแรงงาน แนะแนวอาชีพผูไม,อยู,ในระบบฯ
11. รายงานขอจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ@ในการฝLก
อบรมอาชีพ รุ,นที่ 2 หลักสูตร "การทําพวงหรีด
และดอกไมจันทน@" เพื่อดําเนินการโครงการ
เตรียมความพรอมแก,กําลังแรงงาน แนะแนว
อาชีพผูไม,อยู,ในระบบการจางงาน
12. รายงานขอจางทําป>ายไวนิล เพื่อใชในการ
ดําเนินงานโครงการส,งเสริมการจางงานผูสูงอายุ
ในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ@
กิจกรรม 1 อําเภอ 1 ภูมิปPญญา
13. รายงานขอจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ@ ประกอบการ
ฝLกอบรมการถ,ายทอดภูมิปPญญาของผูสูงอายุ
หลักสูตร "การทอเสื่อกก" เพื่อดําเนินการ
โครงการส,งเสริมการจางงานผูสูงอายุในอาชีพฯ
14. รายงานขอจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ@ ประกอบการ
ฝLกอบรมการถ,ายทอดภูมิปPญญาของผูสูงอายุ
หลักสูตร"การทําพานธูปเทียนแพ"เพื่อดําเนินการ
โครงการส,งเสริมการจางงานผูสูงอายุในอาชีพฯ

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

8,150.00

8,150.00 เฉพาะเจาะจง บจก. มานิตวิทยา

12,280.00 12,280.00 เฉพาะเจาะจง นส.เครือวัลย@ ตนวงษ@

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

บจก. มานิตวิทยา

ตรงตามลักษณะ ลบ 0028/499
ความตองการ 24 ก.พ. 2563

นส.เครือวัลย@ ตนวงษ@

ตรงตามลักษณะ ลบ 0028/495
ความตองการ 24 ก.พ. 2563

11,220.00 11,220.00 เฉพาะเจาะจง นางวิภาวดี ประกอบดี นางวิภาวดี ประกอบดี ตรงตามลักษณะ ลบ 0028/497
ความตองการ 24 ก.พ. 2563

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง บจก. มานิตวิทยา

บจก. มานิตวิทยา

ตรงตามลักษณะ ลบ 0028/554
ความตองการ 26 ก.พ. 2563

4,120.00

4,120.00 เฉพาะเจาะจง นางสําฤทธิ์ ทองดี

นางสําฤทธิ์ ทองดี

ตรงตามลักษณะ ลบ 0028/574
ความตองการ 28 ก.พ. 2563

4,790.00

4,790.00 เฉพาะเจาะจง นางบํารุง โพธิ์ภิรมย@

นางบํารุง โพธิ์ภิรมย@

ตรงตามลักษณะ ลบ 0028/576
ความตองการ 18 ก.พ. 2563

