สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
สานักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
วันที่ 31 สิงหาคม 2564
ลำดับ
งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง
ที่
1. รำยงำนขอจ้ำงเหมำทำงำนบริกำรโครงกำร

2.

3

4.

5.

6.

จัดหำงำนเชิงรุกเพื่อกำรมีงำนทำอย่ำงยั่งยืน
กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมมัน่ คงและยั่งยืน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
รำยงำนขอจ้ำงเหมำทำงำนบริกำรโครงกำร
จัดหำงำนเชิงรุกเพื่อกำรมีงำนทำอย่ำงยั่งยืน
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภำพกำรบรรจุงำน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
รำยงำนขอจ้ำงเหมำทำงำนบริกำรโครงกำร
ให้บริกำรจัดหำงำนแก่กลุ่มคนพิเศษ กิจกรรม
ส่งเสริมคนพิกำรมีงำนทำในหน่วยงำนภำครัฐ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
รำยงำนขอจ้ำงเหมำพนักงำนขับรถยนต์
ของสำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดลพบุรี
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
รำยงำนขอจ้ำงเหมำทำควำมสะอำด
ของสำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดลพบุรี
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
รำยงำนขอจัดซื้อหนังสือพิมพ์รำยวัน
ของสำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดลพบุรี
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

วงเงินทีจ่ ะ
ซือ้ หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธซี อื้ หรือจ้ำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ
และรำคำทีเ่ สนอ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลทีค่ ัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

30,000.00 30,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยณัฐวุฒิ คงเจริญ
30,000.00 30,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยธีระยุทธ์ หวันเสนำ

นำยณัฐวุฒิ คงเจริญ
นำยธีระยุทธ์ หวันเสนำ

ตรงตำมลักษณะ ลบ 0028.1/1087
ควำมต้องกำร
2 ส.ค. 2564

30,000.00 30,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวอัฉจรำ ขันตี

นำงสำวอัฉจรำ ขันตี

ตรงตำมลักษณะ ลบ 0028.1/1089
ควำมต้องกำร
2 ส.ค. 2564

30,000.00 30,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยณัฐชนน วงษำสุข

นำยณัฐชนน วงษำสุข

ตรงตำมลักษณะ ลบ 0028.1/1091
ควำมต้องกำร
2 ส.ค. 2564

23,000.00 23,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยภูริภัทร บุตรฝำง
23,000.00 23,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยวรพล บัวฉ่ำ

นำยภูริภัทร บุตรฝำง
นำยวรพล บัวฉ่ำ

ตรงตำมลักษณะ ลบ 0028.1/1093
ควำมต้องกำร
2 ส.ค. 2564

18,600.00 18,600.00 เฉพำะเจำะจง นำงประคอง มหำวงษ์

นำงประคอง มหำวงษ์

ตรงตำมลักษณะ ลบ 0028.1/1095
ควำมต้องกำร
2 ส.ค. 2564

ร้ำนไทยวิทยำ

ตรงตำมลักษณะ ลบ 0028.1/1097
ควำมต้องกำร
2 ส.ค. 2564

800.00

800.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยวิทยำ

ลำดับ
ที่

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7. รำยงำนขอจัดซื้อน้ำดื่ม สำหรับบริกำรประชำชน
ของสำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดลพบุรี
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
8. รำยงำนขอจ้ำงเหมำปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณสำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดลพบุรี
9. รำยงำนขอจ้ำงเหมำตรวจเช็ค/ซ่อม
เครื่องคอมพิวเตอร์ ของสำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดลพบุรี
10. รำยงำนขอจัดซื้อวัสดุสำนักงำน เพื่อใช้ในกำร
ดำเนินงำนโครงกำรเตรียมควำมพร้อมแก่กำลัง
แรงงำน กิจกรรมแนะแนวอำชีพและส่งเสริมอำชีพ
แนะแนวอำชีพเพื่อกำรมีงำนทำ กิจกรรมศูนย์
ตรีเทพเพื่อกำรจ้ำงงำนครบวงจร ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564
11. รำยงำนขอจัดซื้อวัสดุสำนักงำน เพื่อใช้ในกำร
ดำเนินงำนโครงกำรเตรียมควำมพร้อมแก่กำลัง
แรงงำน กิจกรรมแนะแนวอำชีพและส่งเสริมอำชีพ
แนะแนวอำชีพก่อนเข้ำสู่ตลำดแรงงำน กิจกรรม
แนะแนวอำชีพให้นักเรียน นักศึกษำ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564
12. รำยงำนขอจัดซื้อวัสดุสำนักงำนและวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
ตำมโครงกำรบริหำรจัดกำรแรงงำนต่ำงด้ำว
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
13. รำยงำนขอจ้ำงเหมำซ่อมแซมเก้ำอี้สำนักงำน

วงเงินทีจ่ ะ
ซือ้ หรือจ้ำง

รำคำกลำง

1,600.00

1,600.00 เฉพำะเจำะจง บจก. ไลฟ์ อินเตอร์เทค

บจก. ไลฟ์ อินเตอร์เทค

ตรงตำมลักษณะ ลบ 0028.1/1111
ควำมต้องกำร
4 ส.ค. 2564

1,000.00

1,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยภำนุพงศ์ กุลวงศ์

นำยภำนุพงศ์ กุลวงศ์

1,720.00

1,720.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนฟิวเจอร์สมำร์ท

ร้ำนฟิวเจอร์สมำร์ท

ตรงตำมลักษณะ
ควำมต้องกำร
ตรงตำมลักษณะ
ควำมต้องกำร

400.00

400.00 เฉพำะเจำะจง บจก. มำนิตวิทยำ

บจก. มำนิตวิทยำ

ตรงตำมลักษณะ ลบ 0028.1/1149
ควำมต้องกำร
11 ส.ค. 2564

3,100.00

3,100.00 เฉพำะเจำะจง บจก. มำนิตวิทยำ

บจก. มำนิตวิทยำ

ตรงตำมลักษณะ ลบ 0028.1/1151
ควำมต้องกำร
11 ส.ค. 2564

16,780.00 16,780.00 เฉพำะเจำะจง บจก. มำนิตวิทยำ
2,400.00 2,400.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนมำยคอม

บจก. มำนิตวิทยำ
ร้ำนมำยคอม

ตรงตำมลักษณะ ลบ 0028.1/1153
ควำมต้องกำร
11 ส.ค. 2564

1,900.00

วิธซี อื้ หรือจ้ำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ
และรำคำทีเ่ สนอ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลทีค่ ัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

ลบ 0028.1/1113
4 ส.ค. 2564
ลบ 0028.1/1119
5 ส.ค. 2564

1,900.00 เฉพำะเจำะจง บจก. บำงกอกเฟอร์
บจก. บำงกอกเฟอร์
ตรงตำมลักษณะ ลบ 0028.1/1156
เฟอร์นิเจอร์ลพบุรี 1990 เฟอร์นิเจอร์ลพบุรี 1990 ควำมต้องกำร
11 ส.ค. 2564

ลำดับ
ที่

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14. รำยงำนขอจัดซื้อวัสดุสำนักงำนและวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกำรดำเนินงำนโครงกำร
ส่งเสริมกำรจ้ำงงำนผู้สูงอำยุในอำชีพที่เหมำะสม
กับวัยและประสบกำรณ์ กิจกรรมประสำน
พลังประชำรัฐจัดหำงำนให้ผู้สูงอำยุ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564
15. รำยงำนขอจัดซื้อวัสดุสำนักงำน เพื่อใช้ในกำร
ดำเนินงำนโครงกำรจัดทำทะเบียนคนต่ำงด้ำว
ที่ยื่นขอใบอนุญำตทำงำน ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2564
16. รำยงำนขอจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงำน
ของสำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดลพบุรี
17. รำยงำนขอจ้ำงเหมำทำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์
เพื่อใช้ในกำรดำเนินงำนโครงกำรนัดพบ
แรงงำนย่อย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
18. รำยงำนขอวัสดุสำนักงำนและวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกำรดำเนินงำนโครงกำร
นัดพบแรงงำนย่อย ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2564
19. รำยงำนขอจัดซื้อวัสดุสำนักงำน เพื่อใช้ในกำร
ดำเนินงำนโครงกำรจัดหำงำนเชิงรุกเพื่อกำร
มีงำนทำอย่ำงยั่งยืน กิจกรรมเสริมสร้ำง
ควำมมัง่ คงและยั่งยืน ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2564
20. รำยงำนขอจ้ำงเหมำเก็บมูลนกบนดำดฟ้ำ
ของสำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดลพบุรี

วงเงินทีจ่ ะ
ซือ้ หรือจ้ำง

รำคำกลำง

4,600.00

4,600.00 เฉพำะเจำะจง บจก. มำนิตวิทยำ

บจก. มำนิตวิทยำ

ตรงตำมลักษณะ ลบ 0028.1/1161
ควำมต้องกำร
13 ส.ค. 2564

1,500.00

1,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนมำยคอม

ร้ำนมำยคอม

ตรงตำมลักษณะ ลบ 0028.1/1171
ควำมต้องกำร
16 ส.ค. 2564

8,250.00

8,250.00 เฉพำะเจำะจง บจก. บำงกอกเฟอร์
บจก. บำงกอกเฟอร์
ตรงตำมลักษณะ
เฟอร์นิเจอร์ลพบุรี 1990 เฟอร์นิเจอร์ลพบุรี 1990 ควำมต้องกำร
1,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิลปโฆษณำ
ร้ำนศิลปโฆษณำ
ตรงตำมลักษณะ
ควำมต้องกำร

1,000.00

4,140.00
360.00

900.00

1,000.00

วิธซี อื้ หรือจ้ำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ
และรำคำทีเ่ สนอ

4,140.00 เฉพำะเจำะจง บจก. มำนิตวิทยำ
360.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนมำยคอม

900.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนมำยคอม

1,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยภูมิไพร บุตรฝำง

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลทีค่ ัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

ลบ 0028.1/1164
13 ส.ค. 2564
ลบ 0028.1/1175
16 ส.ค. 2564

บจก. มำนิตวิทยำ
ร้ำนมำยคอม

ตรงตำมลักษณะ ลบ 0028.1/1177
ควำมต้องกำร
17 ส.ค. 2564

ร้ำนมำยคอม

ตรงตำมลักษณะ ลบ 0028.1/1168
ควำมต้องกำร
16 ส.ค. 2564

นำยภูมิไพร บุตรฝำง

ตรงตำมลักษณะ ลบ 0028/1188
ควำมต้องกำร
18 ส.ค. 2564

ลำดับ
ที่

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

21 รำยงำนขอจ้ำงเหมำทำป้ำยไวนิล เพื่อใช้ใน
กำรดำเนินงำนโครงกำรขยำยโอกำสกำรมีงำนทำ
ให้ผู้สูงอำยุ กิจกรรมพัฒนำศักยภำพผู้สูงอำยุ
สู่กำรเป็นวิทยำกรถ่ำยทอดภูมิปัญญำ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564
22 รำยงำนขอจัดซื้อวัสดุสำนักงำนและวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกำรดำเนินงำนโครงกำร
ของสำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดลพบุรี
23 รำยงำนขอจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกำร
ดำเนินงำนโครงกำรตรวจสอบ ปรำบปรำม
แรงงำนต่ำงด้ำว ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
24 รำยงำนขอจ้ำงเหมำจัดกิจกรรมตำมโครงกำร
ขยำยโอกำสกำรมีงำนทำให้ผู้สูงอำยุ กิจกรรม
พัฒนำศักยภำพผู้สูงอำยุสู่กำรเป็นวิทยำกร
ถ่ำยทอดภูมิปัญญำ หลักสูตร "กำรเป็นวิทยำกร
มืออำชีพ" ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
25 รำยงำนขอจ้ำงเหมำทำป้ำยประชำสัมพันธ์
เพื่อใช้ในกำรดำเนินงำนโครงกำรจัดหำงำน
เชิงรุกเพื่อกำรมีงำนทำอย่ำงยั่งยืน กิจกรรม
เพิ่มประสิทธิภำพกำรบรรจุงำน ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564
26 รำยงำนขอจัดซื้อวัสดุสำนักงำน เพื่อใช้ในกำร
ดำเนินงำนโครงกำร 3 ม. (มีงำน มีเงิน มีวุฒิ
กำรศึกษำเพิ่ม) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 254
(เพิ่มเติม)

วงเงินทีจ่ ะ
ซือ้ หรือจ้ำง

500.00

รำคำกลำง

วิธซี อื้ หรือจ้ำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ
และรำคำทีเ่ สนอ

500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิลปโฆษณำ

11,175.00 11,175.00 เฉพำะเจำะจง บจก. มำนิตวิทยำ

3,850.00

3,850.00 เฉพำะเจำะจง บจก. มำนิตวิทยำ

17,300.00 17,300.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวฐิติชญำ อยู่รอด

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลทีค่ ัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

ร้ำนศิลปโฆษณำ

ตรงตำมลักษณะ ลบ 0028.1/1196
ควำมต้องกำร
19 ส.ค. 2564

บจก. มำนิตวิทยำ

ตรงตำมลักษณะ ลบ 0028.1/1200
ควำมต้องกำร
19 ส.ค. 2564

บจก. มำนิตวิทยำ

ตรงตำมลักษณะ ลบ 0028.1/1192
ควำมต้องกำร
19 ส.ค. 2564

นำงสำวฐิติชญำ อยู่รอด

ตรงตำมลักษณะ ลบ 0028.1/1194
ควำมต้องกำร
19 ส.ค. 2564

5,200.00

5,200.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเม็ดฝุ่นโปรดักชั่น
ร้ำนเม็ดฝุ่นโปรดักชั่น
ตรงตำมลักษณะ ลบ 0028.1/1198
โดยนำยพงศกร รักเสนำะ โดยนำยพงศกร รักเสนำะ ควำมต้องกำร
19 ส.ค. 2564

1,080.00

1,080.00 เฉพำะเจำะจง บจก. มำนิตวิทยำ

บจก. มำนิตวิทยำ

ตรงตำมลักษณะ ลบ 0028.1/1213
ควำมต้องกำร
23 ส.ค. 2564

ลำดับ
ที่

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

27 รำยงำนขอจ้ำงเหมำซ่อมแซมเก้ำอี้สำนักงำน
28 รำยงำนขอจ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์รำชกำร
ของสำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดลพบุรี
หมำยเลขทะเบียน กจ 5425 ลพบุรี
29 รำยงำนขอจ้ำงเหมำเปลี่ยนแบตเตอรี่
รถยนต์รำชกำร ของสำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดลพบุรี หมำยเลขทะเบียน กจ 5425 ลพบุรี
30 รำยงำนขอจัดซื้อวัสดุสำนักงำนและวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกำรดำเนินงำนโครงกำร
ให้บริกำรจัดหำงำนแก่กลุ่มคนพิเศษ กิจกรรม
ประชำรัฐรวมพลัง สร้ำงยุวแรงงำน ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564
31 รำยงำนซ่อมแซมรอยรั่วหลังคำ ดำดฟ้ำ
ของอำคำรสำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดลพบุรี
32 รำยงำนขอจ้ำงเหมำซ่อมแซมท่อน้ำประปำ
ของสำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดลพบุรี

วงเงินทีจ่ ะ
ซือ้ หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธซี อื้ หรือจ้ำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ
และรำคำทีเ่ สนอ

4,900.00

4,900.00 เฉพำะเจำะจง นำยอุดม คำนนท์

14,118.65 14,118.65 เฉพำะเจำะจง บจก. ไทยธำดำกรุ๊ป

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

นำยอุดม คำนนท์
บจก. ไทยธำดำกรุ๊ป

เหตุผลทีค่ ัดเลือก
โดยสรุป

ตรงตำมลักษณะ
ควำมต้องกำร
ตรงตำมลักษณะ
ควำมต้องกำร

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

ลบ 0028.1/1218
24 ส.ค. 2564
ลบ 0028.1/1222
25 ส.ค. 2564

2,300.00

2,300.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโชติอนันต์แบตเตอรี่

ร้ำนโชติอนันต์แบตเตอรี่ ตรงตำมลักษณะ ลบ 0028.1/1228
ควำมต้องกำร
25 ส.ค. 2564

1,760.00
1,040.00

1,760.00 เฉพำะเจำะจง บจก. มำนิตวิทยำ
1,040.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนมำยคอม

บจก. มำนิตวิทยำ
ร้ำนมำยคอม

ตรงตำมลักษณะ ลบ 0028.1/1231
ควำมต้องกำร
26 ส.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยธรรมคุณำกร
ขวัญพิชัย
500.00 เฉพำะเจำะจง นำยธรรมคุณำกร
ขวัญพิชัย

นำยธรรมคุณำกร
ขวัญพิชัย
นำยธรรมคุณำกร
ขวัญพิชัย

ตรงตำมลักษณะ
ควำมต้องกำร
ตรงตำมลักษณะ
ควำมต้องกำร

500.00

ลบ 0028.1/1240
26 ส.ค. 2564
ลบ 0028.1/1243
30 ส.ค. 2564

