สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2564
สํานักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1. รายงานขอจางเหมาทําไวนิล
พระบรมฉายาลักษณ;พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยู?หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล
4 พฤษภาคม 2564
2 รายงานขอจัดซื้อวัสดุสํานักงานและวัสดุ
คอมพิวเตอร; เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตามโครงการบริหารจัดการแรงงานต?างดาว
ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. รายงานขอจางนักเรียน นักศึกษา เพื่อช?วย
ปฏิบัติงานตามโครงการใหบริการจัดหางาน
แก?กลุ?มคนพิเศษ กิจกรรมประชารัฐรวมพลัง
สรางยุวแรงงาน ประจําปCงบประมาณ
พ.ศ. 2564
4. รายงานขอจางเหมาทําตรายาง เพื่อใชใน
การดําเนินงานโครงการจัดทําทะเบียน
คนต?างดาวที่ยื่นขอใบอนุญาตทํางาน
ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2564
5. รายงานขอจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เพื่อใชใน
การดําเนินงานโครงการใหบริการจัดหางาน
แก?กลุ?มคนพิเศษ กิจกรรมประชารัฐรวมพลัง
สรางยุวแรงงาน ประจําปCงบประมาณ
พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง รานศิลปโฆษณา

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก. มานิตวิทยา

1,200.00
1,500.00

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

รานศิลปโฆษณา

ตรงตามลักษณะ ลบ 0028/695
ความตองการ 3 พ.ค. 2564

บจก. มานิตวิทยา

ตรงตามลักษณะ ลบ 0028/698
ความตองการ 5 พ.ค. 2564

1,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรภา แหยมทิพย; นางสาวพัชรภา แหยมทิพย; ตรงตามลักษณะ ลบ 0028/700
1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลทิพย; แหยมทิพย; นางสาวกมลทิพย; แหยมทิพย; ความตองการ 5 พ.ค. 2564

700.00

700.00 เฉพาะเจาะจง ราน วี.เอส.ยูซท; กGอปปCH

ราน วี.เอส.ยูซท; กGอปปCH

ตรงตามลักษณะ ลบ 0028/709
ความตองการ 7 พ.ค. 2564

100.00

100.00 เฉพาะเจาะจง บจก. มานิตวิทยา

บจก. มานิตวิทยา

ตรงตามลักษณะ ลบ 0028/719
ความตองการ 11 พ.ค. 2564

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6. รายงานขอจางเหมาทําปIายไวนิล เพื่อใชใน
การดําเนินงานโครงการเตรียมความพรอม
แก?กําลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพ
และส?งเสริมอาชีพ แนะแนวอาชีพผูไม?อยู?
ในระบบการจางงาน กิจกรรมเพิ่มอาชีพ
เพิ่มรายได ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2564
7. รายงานขอจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ;ในการ
ฝLกปฏิบัติการประกอบอาชีพ หลักสูตร
"การทําขนมนึ่ง ครองแครงกรอบ
และถั่วกรอบแกว" เพื่อดําเนินการโครงการ
เตรียมความพรอมแก?กําลังแรงงาน กิจกรรม
แนะแนวอาชีพและส?งเสริมอาชีพ แนะแนว
อาชีพผูไม?อยู?ในระบบการจางงาน กิจกรรม
เพิ่มอาชีพเพิ่มรายได ประจําปCงบประมาณ
พ.ศ. 2564
8. รายงานขอจางเหมาพนักงานบันทึกขอมูล
รายวัน เพื่อช?วยปฏิบัติงานตามโครงการ
บริหารจัดการแรงงานต?างดาว ประจําปC
งบประมาณ พ.ศ. 2564
9. รายงานขอจัดซื้อวัสดุสํานักงานและวัสดุ
คอมพิวเตอร; เพื่อใชในการดําเนินงาน
โครงการของสํานักงานจัดหางาน
จังหวัดลพบุรี
10. รายงานขอจางประชาสัมพันธ;ข?าวทาง
สถานีวิทยุ เพื่อดําเนินการตามโครงการ
ประชาสัมพันธ;ของสํานักงานจัดหางาน
จังหวัดลพบุรี

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจาง

500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

500.00 เฉพาะเจาะจง รานศิลปโฆษณา

18,800.00 18,800.00 เฉพาะเจาะจง นางวัลยา ปรวัฒษ;

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

รานศิลปโฆษณา

ตรงตามลักษณะ ลบ 0028/727
ความตองการ 13 พ.ค. 2564

นางวัลยา ปรวัฒษ;

ตรงตามลักษณะ ลบ 0028/729
ความตองการ 13 พ.ค. 2564

9,750.00

9,750.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภรัตน; เกษา

นางสาวศุภรัตน; เกษา

ตรงตามลักษณะ ลบ 0028/734
ความตองการ 14 พ.ค. 2564

3,698.00
3,850.00

3,698.00 เฉพาะเจาะจง บจก. ลพบุรีนิยมกิจ
3,850.00 เฉพาะเจาะจง บจก. มานิตวิทยา

บจก. ลพบุรีนิยมกิจ
บจก. มานิตวิทยา

ตรงตามลักษณะ ลบ 0028/743
ความตองการ 18 พ.ค. 2564

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก. ดี เจ แอดเวอร;ไทซิ่ง
แอดด;โปรดักส;
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจิรารัตน; ดิษฐโยธิน

บจก. ดี เจ แอดเวอร;ไทซิ่ง
แอดด;โปรดักส;
นางจิรารัตน; ดิษฐโยธิน

ตรงตามลักษณะ ลบ 0028/752
ความตองการ 20 พ.ค. 2564

5,000.00

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11. รายงานขอจัดซื้อวัสดุสํานักงานและวัสดุ
คอมพิวเตอร; เพื่อใชในการดําเนินงาน
โครงการกาวสู?งานที่ดีคนมีคุณภาพ กิจกรรม
การใหบริการจัดหางานของศูนย;บริการ
จัดหางานเพื่อคนไทย ประจําปCงบประมาณ
พ.ศ. 2564
12. รายงานขอจางนักเรียน นักศึกษา เพื่อช?วย
ปฏิบัติงานตามโครงการใหบริการจัดหางาน
แก?กลุ?มคนพิเศษ กิจกรรมประชารัฐรวมพลัง
สรางยุวแรงงาน ประจําปCงบประมาณ
พ.ศ. 2564
13. รายงานของจางเหมาประชาสัมพันธ;ทางสื่อ
หนังสือพิมพ;ทองถิ่น เพื่อดําเนินการ
ตามโครงการประชาสัมพันธ;ของสํานักงาน
จัดหางานจังหวัดลพบุรี
14. รายงานขอจางเหมาตรวจเช็คระยะเครื่องยนต;
240,000 กิโลเมตร รถยนต;ราชการ
ของสํานักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
หมายเลขทะเบียน ศน 8802 กทม

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

750.00
2,860.00
3,890.00

750.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วี.เค.โอ.เอ.เซ็นเตอร;
2,860.00 เฉพาะเจาะจง บจก. ลพบุรีนิยมกิจ
3,890.00 เฉพาะเจาะจง บจก. มานิตวิทยา

หจก. วี.เค.โอ.เอ.เซ็นเตอร;
บจก. ลพบุรีนิยมกิจ
บจก. มานิตวิทยา

ตรงตามลักษณะ ลบ 0028/754
ความตองการ 20 พ.ค. 2564

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรภา แหยมทิพย;

นางสาวพัชรภา แหยมทิพย;

ตรงตามลักษณะ ลบ 0028/761
ความตองการ 21 พ.ค. 2564

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายพีรพล ปานเกลียว

นายพีรพล ปานเกลียว

ตรงตามลักษณะ ลบ 0028/778
ความตองการ 27 พ.ค. 2564

3,976.12

3,976.12 เฉพาะเจาะจง บริษัท พันธุ;เจริญ จํากัด

บริษัท พันธุ;เจริญ จํากัด

ตรงตามลักษณะ ลบ 0028/789
ความตองการ 27 พ.ค. 2564

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

