
ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง รายชื่อผู�เสนอราคา ผู�ได�รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่ ซื้อหรือจ�าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง โดยสรุป หรือข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

1. รายงานขอจัดซื้อวัสดุสํานักงานและวัสดุ 15,800.00  - เฉพาะเจาะจง บจก. มานิตวิทยา บจก. มานิตวิทยา ตรงตามลักษณะ  1045/2561
คอมพิวเตอร: ความต�องการ  2 พ.ค. 2561

2 รายงานขอจัดซื้อวัสดุสํานักงานและวัสดุ 5,450.00    -     เฉพาะเจาะจง บจก. มานิตวิทยา บจก. มานิตวิทยา ตรงตามลักษณะ  1066/2561
คอมพิวเตอร: เพื่อใช�ในงานเอกสารตามภารกิจ ความต�องการ  3 พ.ค. 2561
ของศูนย:บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
จังหวัดลพบุรี

3. รายงานขอจ�างจัดทําปLายไวนิล เพื่อใช�เปMน 750.00       -     เฉพาะเจาะจง ร�านศิลปโฆษณา ร�านศิลปโฆษณา ตรงตามลักษณะ  1061/2561
ปLายชื่อศูนย:บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop ความต�องการ  3 พ.ค. 2561
Service) จังหวัดลพบุรี

4. รายงานขอจัดซื้อน้ําดื่ม สําหรับบริโภค ณ ศูนย: 700.00       - เฉพาะเจาะจง บจก. ไลฟQ อินเตอร:เทค บจก. ไลฟQ อินเตอร:เทค ตรงตามลักษณะ  1085/2561
บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ความต�องการ  4 พ.ค. 2561
จังหวัดลพบุรี

5. รายงานขอจ�างเหมาติดตั้ง - รื้อถอนเต็นท: 6,000.00    - เฉพาะเจาะจง นายกุญช:ภัช ประสพเนตร นายกุญช:ภัช ประสพเนตร ตรงตามลักษณะ  1076/2561
เพื่อให�บริการ ณ ศูนย:บริการเบ็ดเสร็จ ความต�องการ  4 พ.ค. 2561
(One Stop Service) จังหวัดลพบุรี

6. รายงานขอจ�างประชาสัมพันธ:ขSาวสาร 1,000.00    -     เฉพาะเจาะจง บจก.เอช มีเดีย บอร:ดแคสท: บจก.เอช มีเดีย บอร:ดแคสท: ตรงตามลักษณะ  1060/2561
ทางสถานีวิทยุเกี่ยวกับการกําหนดวิธีการแจ�ง โดย น.ส. อาจารี จรูญรัชฎ: โดย น.ส. อาจารี จรูญรัชฎ: ความต�องการ  3 พ.ค. 2561
ข�อมูลการจ�างคนตSางด�าวของนายจ�าง 1,000.00    สถานีวิทยุ จทล.เอฟ.เอ็ม สถานีวิทยุ จทล.เอฟ.เอ็ม

98.75 MHz 98.75 MHz
1,000.00    สถานีวิทยุ จทล.เอ.เอ็ม สถานีวิทยุ จทล.เอ.เอ็ม

1197 KHz, โดยนางบุษกร 1198 KHz โดยนางบุษกร
สินธุวงษานนท: สินธุวงษานนท:

7. รายงานขอจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เพื่อดําเนินการ 1,500.00    -     เฉพาะเจาะจง บจก. มานิตวิทยา บจก. มานิตวิทยา ตรงตามลักษณะ  1068/2561

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561
สํานักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี

วันที่ 31 พฤษภาคม  2561



ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง รายชื่อผู�เสนอราคา ผู�ได�รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่ ซื้อหรือจ�าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง โดยสรุป หรือข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

โครงการขยายโอกาสการมีงานทําให�ผู�สูงอายุ -     ความต�องการ  3 พ.ค. 2561
กิจกรรมสํารวจข�อมูลความต�องการของผู�สูงอายุ
ในการประกอบอาชีพและทํางาน ประจําปZ 2561

8. รายงานขอจ�างเหมาเชSาพัดลมไอน้ํา เพื่อให� 3,600.00    -     เฉพาะเจาะจง นายพงษ:ศักดิ์ สวัสดิมงคล นายพงษ:ศักดิ์ สวัสดิมงคล ตรงตามลักษณะ  1081/2561
บริการ ณ ศูนย:บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop ความต�องการ  4 พ.ค. 2561
Service) จังหวัดลพบุรี

9. รายงานขอจ�างเหมาบุคคลภายนอก 960.00       -     เฉพาะเจาะจง นางพิมพ:วารี อSอนนSวม นางพิมพ:วารี อSอนนSวม ตรงตามลักษณะ  1083/2561
เพื่อปฏิบัติงาน ณ ศูนย:บริการเบ็ดเสร็จ 960.00       -     เฉพาะเจาะจง นางสาวสายทิพย: ปลื้มจิตร นางสาวสายทิพย: ปลื้มจิตร ความต�องการ  4 พ.ค. 2561
(One Stop Service) จังหวัดลพบุรี 960.00       -     เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ จูมสี นางสาวจุฑามาศ จูมสี

960.00       -     เฉพาะเจาะจง นางสาวกันตินันท: เจสระ นางสาวกันตินันท: เจสระ
10. รายงานขอจ�างเหมาพนักงานรายวัน 960.00       -     เฉพาะเจาะจง นายสมควร พิลึก นายสมควร พิลึก ตรงตามลักษณะ  1074/2561

ทําความสะอาด เพื่อปฏิบัติงาน ณ ศูนย:บริการ ความต�องการ  4 พ.ค. 2561
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จังหวัดลพบุรี

11. รายงานขอจ�างทําปLายไวนิล เพื่อดําเนินการ 500.00       -     เฉพาะเจาะจง ร�านศิลปโฆษณา ร�านศิลปโฆษณา ตรงตามลักษณะ  1102/2561
โครงการเตรียมความพร�อมแกSกําลังแรงงาน ความต�องการ  8 พ.ค. 2561
แนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทํา กิจกรรม
ศูนย:ตรีเทพเพื่อการจ�างงานครบวงจร ประจําปZ
งบประมาณ พ.ศ. 2561

12. รายงานขอจัดซื้อวัสดุสํานักงานและวัสดุ 10,525.00  -     เฉพาะเจาะจง บจก. มานิตวิทยา บจก. มานิตวิทยา ตรงตามลักษณะ  1108/2561
คอมพิวเตอร: ความต�องการ  9 พ.ค. 2561

13. รายงานขอจ�างเหมาสาธิตอาชีพ "การทําตุ`กตา 3,500.00    -     เฉพาะเจาะจง นางเยาวลักษ: เสาวรัตน: นางเยาวลักษ: เสาวรัตน: ตรงตามลักษณะ  1118/2561
ปabนลิง" พร�อมวัสดุฝdก สําหรับดําเนินการ ความต�องการ  10 พ.ค. 2561
โครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
อยSางยั่งยืน กิจกรรมมีงานทํานําชุมชนเข�มแข็ง
ประจําปZงบประมาณ พ.ศ. 2561

14. รายงานขอจัดซื้อ/จัดจ�าง เพื่อใช�ในการจัด 2,441.00    -     เฉพาะเจาะจง บจก. มานิตวิทยา บจก. มานิตวิทยา ตรงตามลักษณะ  1139/2561



ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง รายชื่อผู�เสนอราคา ผู�ได�รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่ ซื้อหรือจ�าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง โดยสรุป หรือข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

กิจกรรมตลาดนัดแรงงาน "งานมหกรรม 400.00       -     เฉพาะเจาะจง ร�านศิลปโฆษณา ร�านศิลปโฆษณา ความต�องการ  16 พ.ค. 2561
เจ�าพระยา-ปfาสัก EXPO 2018 กลุSมจังหวัด
ภาคกลางตอนบน 2"

15. รายงานขอจัดซื้อ/จัดจ�าง เพื่อดําเนินการ 500.00       -     เฉพาะเจาะจง ร�านศิลปโฆษณา ร�านศิลปโฆษณา ตรงตามลักษณะ  1158/2561
โครงการแนะแนวอาชีพ แนะแนวอาชีพผู�ไมSอยูS 300.00       -     เฉพาะเจาะจง บจก. มานิตวิทยา บจก. มานิตวิทยา ความต�องการ  17 พ.ค. 2561
ในระบบการจ�างงาน กิจกรรมเพิ่มอาชีพ 
เพิ่มรายได� ประจําปZงบประมาณ พ.ศ. 2561

16. รายงานขอจ�างเหมาเก็บมูลนกบนดาดฟLาของ 1,000.00    -     เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักดิ์ มหาวงษ: นายกิตติศักดิ์ มหาวงษ: ตรงตามลักษณะ  1144/2561
สํานักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ความต�องการ  17 พ.ค. 2561

17. รางานขอจ�างเหมาเปลี่ยนลูกบิดประตู 3,840.00    -     เฉพาะเจาะจง นายธรรมคุณากร ขวัญพิชัย นายธรรมคุณากร ขวัญพิชัย ตรงตามลักษณะ  1188/2561
ของสํานักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ความต�องการ  17 พ.ค. 2561

18. รายงานขอจ�างจัดทําตรายาง 970.00       -     เฉพาะเจาะจง ร�าน วี.เอส.ยูชท: ก̀อปปZb ฯ ร�าน วี.เอส.ยูชท: ก̀อปปZb ฯ ตรงตามลักษณะ  1150/2561
ความต�องการ  17 พ.ค. 2561

19 รายงานขอจัดซื้อวัสดุฝdกอบรม หลักสูตร 21,000.00  -     เฉพาะเจาะจง นางวนิดา รักพรม นางวนิดา รักพรม ตรงตามลักษณะ  1162/2561
"การย�อมผ�าสีธรรมชาติ" เพื่อดําเนินการโครงการ ความต�องการ  17 พ.ค. 2561
แนะแนวอาชีพ แนะแนวอาชีพผู�ไมSอยูSในระบบ
การจ�างงาน กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได� 
ประจําปZงบประมาณ พ.ศ. 2561

20 รายงานขอจัดซื้อวัสดุสํานักงานและวัสดุคอมฯ 93,615.00  -     เฉพาะเจาะจง บจก. มานิตวิทยา บจก. มานิตวิทยา ตรงตามลักษณะ  1156/2561
เพื่อใช�ในงานควบคุมการทํางานของคนตSางด�าว ความต�องการ  17 พ.ค. 2561
ของสํานักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี

21 รายงานขอจ�างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน:บริเวณ 1,000.00    -     เฉพาะเจาะจง นายวิมล ศาลา นายวิมล ศาลา ตรงตามลักษณะ  1188/2561
สํานักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ความต�องการ  21 พ.ค. 2561

22 รายงานขอจ�างเหมาทําความสะอาดเครื่องปรับ 9,600.00    -     เฉพาะเจาะจง นายพิเชษฐ: จันทร:นุหงษ: นายพิเชษฐ: จันทร:นุหงษ: ตรงตามลักษณะ  1198/2561
ปรับอากาศ ของสํานักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ความต�องการ  22 พ.ค. 2561

23 รายงานขอจ�างเหมาเปลี่ยนสายพานดึงกระดาษ 6,420.00    -     เฉพาะเจาะจง บจก. ออฟฟlศ แคร: บจก. ออฟฟlศ แคร: ตรงตามลักษณะ  1199/2561
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เครื่องพิมพ:สําเนาระบบดิจิตอล ของสํานักงาน คอร:ปอเรชั่น คอร:ปอเรชั่น ความต�องการ  22 พ.ค. 2561
จัดหางานจังหวัดลพบุรี


