สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2564
สํานักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
วันที่ 31 มีนาคม 2564
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1. รายงานขอจัดซื้อวัสดุสํานักงานและวัสดุ
คอมพิวเตอร9 เพื่อใชในการดําเนินงาน
โครงการเสริมสรางการรับรูใหกับนายจาง
สถานประกอบการ แรงงานต=างดาว
และองค9กรภาคีเครือข=าย ประจําป?
งบประมาณ พ.ศ. 2564
2. รายงานขอจางเหมาจัดทําเอกสาร
สําหรับผูเขารับการอบรม ตามโครงการ
เสริมสรางการรับรูใหกับนายจาง
สถานประกอบการ แรงงานต=างดาว
และองค9กรภาคีเครือข=าย ประจําป?
งบประมาณ พ.ศ. 2564
3.. รายงานขอจางเหมาทําปCายไวนิล เพื่อใช
ในการดําเนินงานโครงการเสริมสราง
การรับรูใหกับนายจางสถานประกอบการ
แรงงานต=างดาว และองค9กรภาคีเครือข=าย
รุ=นที่ 2 ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2564
4. รายงานขอจางเหมาเช=าอุปกรณ9
และตกแต=งสถานที่ เพื่อดําเนินการ
โครงการเสริมสรางการรับรูใหกับนายจาง
สถานประกอบการ แรงงานต=างดาว
และองค9กรภาคีเครือข=าย รุ=นที่ 2 ประจําป?
งบประมาณ พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

83,800.00 83,800.00 เฉพาะเจาะจง บจก. มานิตวิทยา

บจก. มานิตวิทยา

ตรงตามลักษณะ ลบ 0028/367
ความตองการ 3 มี.ค. 2564

32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พี เค เซ็นเตอร9
เซอร9วิส

หจก. พี เค เซ็นเตอร9
เซอร9วิส

ตรงตามลักษณะ ลบ 0028/369
ความตองการ 3 มี.ค. 2564

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานศิลปโฆษณา

รานศิลปโฆษณา

ตรงตามลักษณะ ลบ 0028/371
ความตองการ 3 มี.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจตุพล แสงก่ํา

นายจตุพล แสงก่ํา

ตรงตามลักษณะ ลบ 0028/392
ความตองการ 5 มี.ค. 2564

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5. รายงานขอจางเหมาซ=อมแซม
ชุดกลองวงจรปFด ของสํานักงานจัดหางาน
จังหวัดลพบุรี
6. รายงานขอจางเหมาปรับปรุงภูมิทัศน9
บริเวณสํานักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
7. รายงานขอจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เพื่อใช
ในการดําเนินงานโครงการเตรียมความพรอม
แก=กําลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพ
และส=งเสริมอาชีพ แนะแนวอาชีพเพื่อการ
มีงานทํา กิจกรรมส=งเสริมการมีงานทํา
ใหทหารกองประจําการที่จะปลดเปGนทหาร
กองหนุน ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2564
8. รายงานขอจัดซื้อของรางวัลสําหรับผูชนะ
ในกิจกรรมแข=งขันตอบปHญหาอาชีพ เพื่อใช
ในดําเนินงานโครงการเตรียมความพรอม
แก=กําลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพ
และส=งเสริมอาชีพ แนะแนวอาชีพเพื่อการ
มีงานทํา กิจกรรมส=งเสริมการมีงานทํา
ใหทหารกองประจําการที่จะปลดเปGนทหาร
กองหนุน ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2564
9. รายงานขอจางเหมาเปลี่ยนกระจก
ผนังอาคาร (บานตาย) ของสํานักงาน
จัดหางานจังหวัดลพบุรี

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

4,609.00

4,609.00 เฉพาะเจาะจง รานฟFวเจอร9สมาร9ท

รานฟFวเจอร9สมาร9ท

ตรงตามลักษณะ ลบ 0028/406
ความตองการ 10 มี.ค. 2564

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบํารุง ทัศศรี

นายบํารุง ทัศศรี

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก. มานิตวิทยา

บจก. มานิตวิทยา

ตรงตามลักษณะ
ความตองการ
ตรงตามลักษณะ
ความตองการ

2,200.00

2,200.00 เฉพาะเจาะจง รานทเวนตี้ 20 ลพบุรี

รานทเวนตี้ 20 ลพบุรี

ตรงตามลักษณะ ลบ 0028/418
ความตองการ 11 มี.ค. 2564

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานพูลทรัพย9กระจก

รานพูลทรัพย9กระจก

ตรงตามลักษณะ ลบ 0028/415
ความตองการ 10 มี.ค. 2564

ลบ 0028/408
10 มี.ค. 2564
ลบ 0028/413
10 มี.ค. 2564

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10. รายงานขอจัดซื้อน้ําดื่ม เพื่อใชในการ
ดําเนินงานโครงการเตรียมความพรอม
แก=กําลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพ
และส=งเสริมอาชีพ แนะแนวอาชีพเพื่อการ
มีงานทํา กิจกรรมส=งเสริมการมีงานทํา
ใหทหารกองประจําการที่จะปลดเปGนทหาร
กองหนุน ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2564
11. รายงานขอจัดซื้อวัสดุสํานักงานและวัสดุ
คอมพิวเตอร9 เพื่อใชในการดําเนินงาน
โครงการของสํานักงาน
12. รายงานขอจัดซื้อวัสดุสํานักงานและวัสดุ
คอมพิวเตอร9 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตามโครงการบริหารจัดการแรงงานต=างดาว
ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2564
13. รายงานขอจางเหมาทําปCายไวนิล
ประชาสัมพันธ9 เรื่อง บทกําหนดโทษ
ของการจางแรงงานต=างดาวผิดกฎหมาย
ตามโครงการประชาสัมพันธ9 ของสํานักงาน
จัดหางานจังหวัดลพบุรี
14. รายงานขอจัดซื้อวัสดุสํานักงานและวัสดุ
คอมพิวเตอร9 เพื่อใชในการดําเนินงาน
โครงการตรวจสอบ ปราบปรามแรงงาน
ต=างดาว ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
15 รายงานขอจัดซื้อน้ําดื่ม สําหรับบริการ
ประชาชนของสํานักงานจัดหางาน
จังหวัดลพบุรี

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1,050.00

1,050.00 เฉพาะเจาะจง บจก. ไลฟK อินเตอร9เทค

บจก. ไลฟK อินเตอร9เทค

ตรงตามลักษณะ ลบ 0028/465
ความตองการ 18 มี.ค. 2564

9,580.00

9,580.00 เฉพาะเจาะจง บจก. มานิตวิทยา

บจก. มานิตวิทยา

ตรงตามลักษณะ ลบ 0028/677
ความตองการ 22 มี.ค. 2564

2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วี.เค.โอ.เอ.เซ็นเตอร9
13,800.00 13,800.00 เฉพาะเจาะจง บจก. มานิตวิทยา
1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง รานพัฒนศึกษา

หจก. วี.เค.โอ.เอ.เซ็นเตอร9 ตรงตามลักษณะ ลบ 0028/480
บจก. มานิตวิทยา
ความตองการ 22 มี.ค. 2564
รานพัฒนศึกษา

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง รานศิลปโฆษณา

รานศิลปโฆษณา

ตรงตามลักษณะ ลบ 0028/490
ความตองการ 24 มี.ค. 2564

8,950.00

8,950.00 เฉพาะเจาะจง บจก. มานิตวิทยา

บจก. มานิตวิทยา

ตรงตามลักษณะ ลบ 0028/510
ความตองการ 26 มี.ค. 2564

2,400.00

2,400.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ไลท9อินเตอร9เทค

บจก.ไลท9อินเตอร9เทค

ตรงตามลักษณะ ลบ 0028/523
ความตองการ 29 มี.ค. 2564

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

16 รายงานขอจัดซื้อหนังสือพิมพ9รายวัน
ของสํานักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
17 รายงานขอจางเหมาพนักงานขับรถยนต9
ตามโครงการบริหารจัดการแรงงานต=างดาว
ของสํานักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2564
18 รายงานขอจางเหมาบริการเช=าเครื่องถ=ายฯ
ของสํานักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
ประจํางบประมาณ พ.ศ. 2564
19 รายงานขอจางเหมาทําความสะอาด
ของสํานักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2564
20 รายงานขอจางเหมายามรักษาความปลอดภัย
ของสํานักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
(เม.ย. 64 - มิ.ย. 64)
21 รายงานขอจางเหมาพนักงานขับรถยนต9
ของสํานักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2564
22 รายงานขอจางเหมาเจาหนาที่ปฎิบัติงาน
โครงการจัดหางานเชิงรุกเพื่อการมีงานทํา
อย=างยั่งยืน กิจกรรมเสริมสรางความมั่นคง
และยั่งยืน ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2564
23 รายงานขอจางเหมาเจาหนาที่ปฎิบัติงาน
โครงการจัดหางานเชิงรุกเพื่อการมีงานทํา
อย=างยั่งยืน กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ
การบรรจุงาน ประจําป?งบประมาณ
พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจาง

880.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

880.00 เฉพาะเจาะจง รานไทยวิทยา

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

รานไทยวิทยา

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

ตรงตามลักษณะ
ความตองการ
ตรงตามลักษณะ
ความตองการ

ลบ 0028/525
29 มี.ค. 2564
ลบ 0028/519
29 มี.ค. 2564

72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุเมธ ภาคพิบูลย9

นายสุเมธ ภาคพิบูลย9

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน วี.เอส.ยูซท9 กUอปป?V
แอนด9 ซัพพลาย

ราน วี.เอส.ยูซท9 กUอปป?V
แอนด9 ซัพพลาย

ตรงตามลักษณะ ลบ 0028/521
ความตองการ 29 มี.ค. 2564

27,900.00 27,900.00 เฉพาะเจาะจง นางประคอง มหาวงษ9

นางประคอง มหาวงษ9

ตรงตามลักษณะ ลบ 0028/527
ความตองการ 29 มี.ค. 2564

45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. รักษาความปลอดภัย
ซุปเปอร9สตาร9การ9ด จก.

บ. รักษาความปลอดภัย
ซุปเปอร9สตาร9การ9ด จก.

ตรงตามลักษณะ ลบ 0028/529
ความตองการ 29 มี.ค. 2564

34,500.00 34,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภูริภัทร บุตรฝาง
34,500.00 34,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวรพล บัวฉ่ํา

นายภูริภัทร บุตรฝาง
นายวรพล บัวฉ่ํา

ตรงตามลักษณะ ลบ 0028/531
ความตองการ 29 มี.ค. 2564

45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ คงเจริญ
45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีระยุทธ9 หวันเสนา

นายณัฐวุฒิ คงเจริญ
นายธีระยุทธ9 หวันเสนา

ตรงตามลักษณะ ลบ 0028/533
ความตองการ 29 มี.ค. 2564

45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัฉจรา ขันตี

นางสาวอัฉจรา ขันตี

ตรงตามลักษณะ ลบ 0028/535
ความตองการ 29 มี.ค. 2564

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

24 รายงานขอจางเหมาเจาหนาที่ปฎิบัติงาน
โครงการใหบริการจัดหางานแก=กลุ=มคนพิเศษ
กิจกรรมส=งเสริมคนพิการมีงานทํา
ในหน=วยงานภาครัฐ ประจําป?งบประมาณ
พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐชนน วงษาสุข

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

นายณัฐชนน วงษาสุข

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

ตรงตามลักษณะ ลบ 0028/537
ความตองการ 29 มี.ค. 2564

