สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
สานักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
วันที่ 30 กันยายน 2564
ลำดับ
ที่

1.

2.
3.

4.

5.

6.

งำนที่จดั ซื้อหรือจัดจ้ำง

รำยงำนขอจ้ำงเหมำทำป้ำยไวนิล เพื่อใช้ใน
กำรดำเนินงำนโครงกำรขยำยโอกำส
กำรมีงำนทำให้ผสู้ ูงอำยุ กิจกรรมส่งเสริม
กำรประกอบอำชีพอิสระให้ผสู้ ูงอำยุ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
รำยงำนขอจ้ำงเหมำปรับปรุงภูมทิ ัศน์
บริเวณสำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดลพบุรี
รำยงำนขอจัดซือ้ วัสดุและอุปกรณ์ในกำรฝึกอบรม
กำรประกอบอำชีพอิสระ หลักสูตร
“กำรทำไม้กวำดดอกหญ้ำ” เพื่อใช้ในกำร
ดำเนินงำนโครงกำรขยำยโอกำสกำรมีงำนทำ
ให้ผสู้ ูงอำยุ กิจกรรมส่งเสริมกำรประกอบ
อำชีพอิสระให้ผสู้ ูงอำยุ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2564
รำยงำนขอจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์สำนักงำน
รำยกำรชุดเครื่องเสียงของสำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดลพบุรี
รำยงำนขอจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์สำนักงำน
รำยกำรเก้ำอีส้ ำนักงำนของสำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดลพบุรี
รำยงำนขอจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์สำนักงำน
รำยกำรเครื่องปัม้ น้ำของสำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดลพบุรี

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง

500.00

1,000.00

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิลปโฆษณำ

1,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยภำนุพงศ์ กุลวงศ์

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญำ
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

ร้ำนศิลปโฆษณำ

ตรงตำมลักษณะ ลบ 0028.1/1266
ควำมต้องกำร 1 ก.ย. 2564

นำยภำนุพงศ์ กุลวงศ์

ตรงตำมลักษณะ
ควำมต้องกำร
ตรงตำมลักษณะ
ควำมต้องกำร

ลบ 0028.1/1285
3 ก.ย. 2564
ลบ 0028.1/1264
1 ก.ย. 2564

17,300.00

17,300.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำคร เจนะ

นำงสำคร เจนะ

19,800.00

19,800.00 เฉพำะเจำะจง บจก. เอ็น.เอส.วี.กรุ๊ป

บจก. เอ็น.เอส.วี.กรุ๊ป

13,500.00

13,500.00 เฉพำะเจำะจง บจก. บำงกอกเฟอร์นเิ จอร์ บจก. บำงกอกเฟอร์นเิ จอร์ ตรงตำมลักษณะ ลบ 0028.1/1307
ลพบุรี 1990
ลพบุรี 1990
ควำมต้องกำร 7 ก.ย. 2564

18,270.00

18,270.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนจักรวำล
โดยนำยวิเชียร สิทธินววิธ

ร้ำนจักรวำล
โดยนำยวิเชียร สิทธินววิธ

ตรงตำมลักษณะ ลบ 0028.1/1299
ควำมต้องกำร 6 ก.ย. 2564

ตรงตำมลักษณะ ลบ 0028.1/1297
ควำมต้องกำร 6 ก.ย. 2564

ลำดับ
ที่

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

งำนที่จดั ซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง

รำยงำนขอกำรจ้ำงเหมำเปลีย่ นยำง
รถยนต์รำชกำร หมำยเลขทะเบียน
กจ 5425 ลพบุรี
รำยงำนขอจัดซือ้ วัสดุสำนักงำนและ
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบตั งิ ำน
ตำมโครงกำรบริหำรจัดกำรแรงงำนต่ำงด้ำว
ของสำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดลพบุรี
รำยงำนขอดำเนินกำรจ้ำงเหมำเปลีย่ นลูกปืน
ล้อรถยนต์รำชกำร หมำยเลขทะเบียน
กจ 5425 ลพบุรี
รำยงำนขอจัดซือ้ วัสดุสำนักงำนและ
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
รำยงำนขอจ้ำงเหมำทำป้ำยไวนิล เพื่อใช้ใน
กำรดำเนินงำนโครงกำรเตรียมควำมพร้อม
แก่กำลังแรงงำน กิจกรรมแนะแนวอำชีพ
และส่งเสริมอำชีพ แนะแนวอำชีพผูไ้ ม่อยูใ่ นระบบ
กำรจ้ำงงำน กิจกรรมเพิ่มอำชีพเพิ่มรำยได้
(รุ่นที่ 3) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
รำยงำนขอจัดซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุน
กำรปฏิบตั งิ ำนตำมโครงกำรบริหำรจัดกำร
แรงงำนต่ำงด้ำว ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2564

13,000.00

รำยงำนขอจ้ำงเหมำทำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์
ตำมโครงกำรประชำสัมพันธ์
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

7,000.00

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญำ
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

13,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ยำงสำมัคคีออโต้ไทร์ หจก. ยำงสำมัคคีออโต้ไทร์ ตรงตำมลักษณะ ลบ 0028.1/1308
ควำมต้องกำร 7 ก.ย. 2564

2,000.00

2,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนฟิวเจอร์สมำร์ท

4,200.00

4,200.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ยำงสำมัคคีออโต้ไทร์ หจก. ยำงสำมัคคีออโต้ไทร์ ตรงตำมลักษณะ ลบ 0028.1/1319
ควำมต้องกำร 9 ก.ย. 2564

2,572.00

2,572.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนมำยคอม
โดยนำยนวนิตย์ กวำตรำ
500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิลปโฆษณำ

ร้ำนมำยคอม
โดยนำยนวนิตย์ กวำตรำ
ร้ำนศิลปโฆษณำ

ตรงตำมลักษณะ
ควำมต้องกำร
ตรงตำมลักษณะ
ควำมต้องกำร

6,900.00 เฉพำะเจำะจง บจก. มำนิตวิทยำ
2,400.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนมำยคอม
โดยนำยนวนิตย์ กวำตรำ
5,780.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ปิยะเซอร์วิส
เซ็นเตอร์
7,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิลปโฆษณำ

บจก. มำนิตวิทยำ
ร้ำนมำยคอม
โดยนำยนวนิตย์ กวำตรำ
หจก. ปิยะเซอร์วิส
เซ็นเตอร์
ร้ำนศิลปโฆษณำ

ตรงตำมลักษณะ ลบ 0028.1/1328
ควำมต้องกำร 13 ก.ย. 2564

500.00

6,900.00
2,400.00
5,780.00

ร้ำนฟิวเจอร์สมำร์ท

ตรงตำมลักษณะ ลบ 0028.1/1313
ควำมต้องกำร 8 ก.ย. 2564

ลบ 0028.1/1330
13 ก.ย. 2564
ลบ 0028.1/1332
13 ก.ย. 2564

ตรงตำมลักษณะ ลบ 0028.1/1324
ควำมต้องกำร 10 ก.ย. 2564

ลำดับ
ที่

14.

งำนที่จดั ซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญำ
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

รำยงำนขอจัดซือ้ วัสดุและอุปกรณ์ในกำรฝึก
ปฏิบตั กิ ำรประกอบอำชีพ รุ่นที่ 3 หลักสูตร
“กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกเห็ด” เพื่อดำเนินกำร
โครงกำรเตรียมควำมพร้อมแก่กำลังแรงงำน
กิจกรรมแนะแนวอำชีพและส่งเสริมอำชีพ
แนะแนวอำชีพผูไ้ ม่อยูใ่ นระบบกำรจ้ำงงำน
กิจกรรมเพิ่มอำชีพเพิ่มรำยได้
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
รำยงำนขอจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
รำยกำรชุดอุปกรณ์หอ้ งประชุม
ของสำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดลพบุรี
รำยงำนขอจ้ำงเหมำทำตรำยำง

18,800.00

18,800.00 เฉพำะเจำะจง นำงอรัญญำ วำยุโรจน์

นำงอรัญญำ วำยุโรจน์

ตรงตำมลักษณะ ลบ 0028.1/1335
ควำมต้องกำร 13 ก.ย. 2564

72,930.00

72,930.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ปิยะเซอร์วิส
เซ็นเตอร์

หจก. ปิยะเซอร์วิส
เซ็นเตอร์

ตรงตำมลักษณะ ลบ 0028.1/1301
ควำมต้องกำร 6 ก.ย. 2564

17

รำยงำนขอจัดซือ้ วัสดุ เพื่อสนับสนุนกำร
ปฏิบตั งิ ำนของสำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดลพบุรี

14,035.00
9,695.00

770.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน วี.เอส.ยูซท์ ก๊อปปี้
แอนด์ ซัพพลำย
14,035.00 เฉพำะเจำะจง บจก. มำนิตวิทยำ
9,695.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนมำยคอม
โดยนำยนวนิตย์ กวำตรำ

ร้ำน วี.เอส.ยูซท์ ก๊อปปี้
แอนด์ ซัพพลำย
บจก. มำนิตวิทยำ
ร้ำนมำยคอม
โดยนำยนวนิตย์ กวำตรำ

ตรงตำมลักษณะ
ควำมต้องกำร
ตรงตำมลักษณะ
ควำมต้องกำร

18

รำยงำนขอจัดซือ้ วัสดุทำงกำรแพทย์
เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบตั งิ ำนของสำนักงำน
จัดหำงำนจังหวัดลพบุรี
รำยงำนขอจัดซือ้ วัสดุทำงกำรแพทย์

51,700.00

51,700.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยำพอเพียงเภสัช โดย
น.ส.รัตตวรรณ สุขไมตรี

ร้ำนยำพอเพียงเภสัช โดย
น.ส.รัตตวรรณ สุขไมตรี

ตรงตำมลักษณะ ลบ 0028.1/1362
ควำมต้องกำร 20 ก.ย. 2564

1,300.00

1,300.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยำพอเพียงเภสัช โดย
น.ส.รัตตวรรณ สุขไมตรี

ร้ำนยำพอเพียงเภสัช โดย
น.ส.รัตตวรรณ สุขไมตรี

ตรงตำมลักษณะ ลบ 0028.1/1372
ควำมต้องกำร 22 ก.ย. 2564

5,210.00
273.34

5,210.00 เฉพำะเจำะจง บจก. มำนิตวิทยำ
273.34 เฉพำะเจำะจง ร้ำนมำยคอม
โดยนำยนวนิตย์ กวำตรำ

บจก. มำนิตวิทยำ
ร้ำนมำยคอม
โดยนำยนวนิตย์ กวำตรำ

ตรงตำมลักษณะ ลบ 0028.1/1374
ควำมต้องกำร 22 ก.ย. 2564

15

16

19

20

รำยงำนขอจัดซือ้ วัสดุสำนักงำนและ
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกำรปฏิบตั งิ ำนตำม
โครงกำรบริหำรจัดกำรแรงงำนต่ำงด้ำว
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

770.00

ลบ 0028.1/1355
17 ก.ย. 2564
ลบ 0028.1/1357
16 ก.ย. 2564

ลำดับ
ที่

งำนที่จดั ซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง

21

รำยงำนขอจ้ำงเหมำทำตรำยำง

22

6,460.00

23

รำยงำนขอจัดซือ้ วัสดุทำงกำรแพทย์
เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบตั งิ ำนของสำนักงำน
จัดหำงำนจังหวัดลพบุรี
รำยงำนขอจ้ำงเหมำซ่อมบำรุงเครื่องปริ้นเตอร์

24

รำยงำนขอจัดซือ้ วัสดุไฟฟ้ำและวัสดุกอ่ สร้ำง

1,550.00

25

รำยงำนขอจัดซือ้ วัสดุสำนักงำนและ
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบตั งิ ำน
ของสำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดลพบุรี
รำยงำนขอจ้ำงเหมำพนักงำนขับรถยนต์
ตำมโครงกำรบริหำรจัดกำรแรงงำนต่ำงด้ำว
ของสำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดลพบุรี
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
รำยงำนขอจ้ำงเหมำบริกำรเช่ำเครื่องถ่ำยฯ
ของสำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดลพบุรี
ประจำงบประมำณ พ.ศ. 2564
รำยงำนขอจ้ำงเหมำพนักงำนขับรถยนต์
ของสำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดลพบุรี
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
รำยงำนขอจ้ำงเหมำทำควำมสะอำด
ของสำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดลพบุรี
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

19,440.00

26

27

28

29

850.00

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญำ
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

850.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน วี.เอส.ยูซท์ ก๊อปปี้
แอนด์ ซัพพลำย
6,460.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยำพอเพียงเภสัช โดย
น.ส.รัตตวรรณ สุขไมตรี

ร้ำน วี.เอส.ยูซท์ ก๊อปปี้
แอนด์ ซัพพลำย
ร้ำนยำพอเพียงเภสัช โดย
น.ส.รัตตวรรณ สุขไมตรี

ตรงตำมลักษณะ
ควำมต้องกำร
ตรงตำมลักษณะ
ควำมต้องกำร

ลบ 0028.1/1378
23 ก.ย. 2564
ลบ 0028.1/1380
23 ก.ย. 2564

3,500.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ปิยะเซอร์วิส
เซ็นเตอร์
1,550.00 เฉพำะเจำะจง หจก. บุญธรรมกำรค้ำ

หจก. ปิยะเซอร์วิส
เซ็นเตอร์
หจก. บุญธรรมกำรค้ำ

ตรงตำมลักษณะ
ควำมต้องกำร
ตรงตำมลักษณะ
ควำมต้องกำร

ลบ 0028.1/1381
23 ก.ย. 2564
ลบ 0028.1/1394
28 ก.ย. 2564

บจก. มำนิตวิทยำ

ตรงตำมลักษณะ ลบ 0028.1/1396
ควำมต้องกำร 28 ก.ย. 2564

นำยสุเมธ ภำคพิบลู ย์

ตรงตำมลักษณะ ลบ 0028.1/1422
ควำมต้องกำร 30 ก.ย. 2564

ร้ำน วี.เอส.ยูซท์ ก๊อปปี้
แอนด์ ซัพพลำย

ตรงตำมลักษณะ ลบ 0028.1/1424
ควำมต้องกำร 30 ก.ย. 2564

138,000.00 138,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยภูริภทั ร บุตรฝำง
138,000.00 138,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยวรพล บัวฉ่ำ

นำยภูริภทั ร บุตรฝำง
นำยวรพล บัวฉ่ำ

ตรงตำมลักษณะ ลบ 0028.1/1426
ควำมต้องกำร 30 ก.ย. 2564

111,600.00 111,600.00 เฉพำะเจำะจง นำงประคอง มหำวงษ์

นำงประคอง มหำวงษ์

ตรงตำมลักษณะ ลบ 0028.1/1428
ควำมต้องกำร 30 ก.ย. 2564

3,500.00

19,440.00 เฉพำะเจำะจง บจก. มำนิตวิทยำ

144,000.00 144,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสุเมธ ภำคพิบลู ย์

30,000.00

30,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน วี.เอส.ยูซท์ ก๊อปปี้
แอนด์ ซัพพลำย

ลำดับ
ที่

30

31

32

งำนที่จดั ซื้อหรือจัดจ้ำง

รำยงำนขอจ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตั งิ ำน
โครงกำรจัดหำงำนเชิงรุกเพื่อกำรมีงำนทำ
อย่ำงยัง่ ยืน กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรบรรจุงำน ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2564
รำยงำนขอจ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตั งิ ำน
โครงกำรจัดหำงำนเชิงรุกเพื่อกำรมีงำนทำ
อย่ำงยัง่ ยืน กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมมัน่ คง
และยัง่ ยืน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
รำยงำนขอจ้ำงเหมำยำมรักษำควำมปลอดภัย
ของสำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดลพบุรี
(ก.ค. 64 - ก.ย. 64)

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญำ
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

120,000.00 120,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวอัฉจรำ ขันตี

นำงสำวอัฉจรำ ขันตี

ตรงตำมลักษณะ ลบ 0028.1/1430
ควำมต้องกำร 30 ก.ย. 2564

120,000.00 120,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยณัฐวุฒิ คงเจริญ
120,000.00 120,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยธีระยุทธ์ หวันเสนำ

นำยณัฐวุฒิ คงเจริญ
นำยธีระยุทธ์ หวันเสนำ

ตรงตำมลักษณะ ลบ 0028.1/1432
ควำมต้องกำร 30 ก.ย. 2564

180,000.00 180,000.00 เฉพำะเจำะจง บจก. รักษำควำมปลอดภัย บจก. รักษำควำมปลอดภัย ตรงตำมลักษณะ ลบ 0028/1434
ซุปเปอร์สตำร์กำร์ด
ซุปเปอร์สตำร์กำร์ด
ควำมต้องกำร 30 ก.ย. 2564

