สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2564
สํานักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1. รายงานขอจางเหมาตรวจเช็ค/ซ.อมแซม
แอร5รถยนต5ราชการของสํานักงานจัดหางาน
จังหวัดลพบุรี หมายเลขทะเบียน
ศน 8802 กรุงเทพมหานคร
2 รายงานขอจัดซื้อจัดจาง เพื่อดําเนินการ
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564
3. รายงานขอจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เพื่อใชในการ
ดําเนินงานโครงการนัดพบแรงงานย.อย
ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2564
4. รายงานขอจางเหมาทําปBายไวนิลประชาสัมพันธ5
เพื่อใชในการดําเนินงานโครงการนัดพบ
แรงงานย.อย ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2564
5. รายงานขอจางเหมาบริการเช.าเต็นท5และเกาอี้
เพื่อใชในการดําเนินงานโครงการนัดพบ
แรงงานย.อย ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2564
6 รายงานขอจางเหมาทําปBายไวนิล เพื่อใชในการ
ดําเนินงานโครงการเตรียมความพรอม
แก.กําลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพ
และส.งเสริมอาชีพ แนะแนวอาชีพผูไม.อยู.ในระบบ
การจางงาน กิจกรรมส.งเสริมการรับงาน
ไปทําที่บาน ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจาง

300.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

300.00 เฉพาะเจาะจง รานปวิณ ออโตแอร5

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

รานปวิณ ออโตแอร5

ตรงตามลักษณะ ลบ 0028/806
ความตองการ
1 มิ.ย. 2564

รานศิลปโฆษณา
บจก. มานิตวิทยา

ตรงตามลักษณะ ลบ 0028/804
ความตองการ
1 มิ.ย. 2564

1,500.00
1,820.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง รานศิลปโฆษณา
1,820.00 เฉพาะเจาะจง บจก. มานิตวิทยา

1,000.00
1,350.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วี.เค.โอ.เอ.เซ็นเตอร5 หจก. วี.เค.โอ.เอ.เซ็นเตอร5 ตรงตามลักษณะ ลบ 0028.1/846
1,350.00 เฉพาะเจาะจง บจก. มานิตวิทยา
บจก. มานิตวิทยา
ความตองการ
14 มิ.ย. 2564

500.00

1,150.00

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง รานศิลปโฆษณา

รานศิลปโฆษณา

ตรงตามลักษณะ ลบ 0028.1/848
ความตองการ
14 มิ.ย. 2564

1,150.00 เฉพาะเจาะจง รานจ.าหลงบริการ

รานจ.าหลงบริการ

ตรงตามลักษณะ ลบ 0028.1/851
ความตองการ
14 มิ.ย. 2564

500.00 เฉพาะเจาะจง รานศิลปโฆษณา

รานศิลปโฆษณา

ตรงตามลักษณะ ลบ 0028.1/866
ความตองการ
16 มิ.ย. 2564

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

7. รายงานขอจัดซื้อวัสดุสํานักงานและวัสดุ
คอมพิวเตอร5 เพื่อใชในการดําเนินงานโครงการ
เตรียมความพรอมแก.กําลังแรงงาน กิจกรรม
แนะแนวอาชีพและส.งเสริมอาชีพ แนะแนวอาชีพ
ผูไม.อยู.ในระบบการจางงาน กิจกรรมส.งเสริม
การรับงานไปทําที่บาน ประจําปAงบประมาณ
พ.ศ. 2564
8. รายงานขอจางเหมาปรับปรุงภูมิทัศน5
บริเวณสํานักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
9. รายงานขอจัดซื้อวัสดุ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
10. รายงานขอจางเหมาทําปBายไวนิลประชาสัมพันธ5
ขั้นตอนการดําเนินการขออนุญาตทํางาน
ของแรงงานต.างดาวที่ขึ้นทะเบียนตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม 2563
ตามโครงการประชาสัมพันธ5 ของสํานักงาน
จัดหางานจังหวัดลพบุรี
11. รายงานขอจางเหมายามรักษาความปลอดภัย
ของสํานักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี (ก.ค. 64)
12. รายงานขอจางเหมาพนักงานขับรถยนต5
ของสํานักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจาง

ราคากลาง

6,250.00

6,250.00 เฉพาะเจาะจง บจก. มานิตวิทยา

บจก. มานิตวิทยา

ตรงตามลักษณะ ลบ 0028.1/868
ความตองการ
16 มิ.ย. 2564

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภานุพงศ5 กุลวงศ5

นายภานุพงศ5 กุลวงศ5

ตรงตามลักษณะ
ความตองการ
ตรงตามลักษณะ
ความตองการ

1,840.00 1,840.00
1,200.00 1,200.00
590.00
590.00
11,000.00 11,000.00

7,500.00

วิธีซื้อหรือจาง

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

บจก. มานิตวิทยา
รานฟHวเจอร5สมาร5ท
ราน เอส.ทีไฟฟBา
รานศิลปโฆษณา

7,500.00 เฉพาะเจาะจง บ. รักษาความปลอดภัย
ซุปเปอร5สตาร5การ5ด จก.

11,500.00 11,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภูริภัทร บุตรฝาง
11,500.00 11,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวรพล บัวฉ่ํา

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

บจก. มานิตวิทยา
รานฟHวเจอร5สมาร5ท
ราน เอส.ทีไฟฟBา
รานศิลปโฆษณา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

ลบ 0028.1/883
21 มิ.ย. 2564
ลบ 0028.1/892
24 มิ.ย. 2564

ตรงตามลักษณะ ลบ 0028.1/896
ความตองการ
24 มิ.ย. 2564

บ. รักษาความปลอดภัย ตรงตามลักษณะ ลบ 0028.1/929
ซุปเปอร5สตาร5การ5ด จก. ความตองการ
30 มิ.ย. 2564
นายภูริภัทร บุตรฝาง
นายวรพล บัวฉ่ํา

ตรงตามลักษณะ ลบ 0028.1/930
ความตองการ
30 มิ.ย. 2564

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

13. รายงานขอจางเหมาทําความสะอาด
ของสํานักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2564
14. รายงานขอจางเหมาทํางานบริการโครงการ
จัดหางานเชิงรุกเพื่อการมีงานทําอย.างยั่งยืน
กิจกรรมเสริมสรางความมั่นคงและยั่งยืน
ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2564
15. รายงานขอจางเหมาทํางานบริการโครงการ
จัดหางานเชิงรุกเพื่อการมีงานทําอย.างยั่งยืน
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน
ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2564
16. รายงานขอจางเหมาทํางานบริการโครงการ
ใหบริการจัดหางานแก.กลุ.มคนพิเศษ กิจกรรม
ส.งเสริมคนพิการมีงานทําในหน.วยงานภาครัฐ
ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

9,300.00

9,300.00 เฉพาะเจาะจง นางประคอง มหาวงษ5

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

นางประคอง มหาวงษ5

ตรงตามลักษณะ ลบ 0028.1/931
ความตองการ
30 มิ.ย. 2564

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ คงเจริญ
15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีระยุทธ5 หวันเสนา

นายณัฐวุฒิ คงเจริญ
นายธีระยุทธ5 หวันเสนา

ตรงตามลักษณะ ลบ 0028.1/932
ความตองการ
30 มิ.ย. 2564

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัฉจรา ขันตี

นางสาวอัฉจรา ขันตี

ตรงตามลักษณะ ลบ 0028.1/933
ความตองการ
30 มิ.ย. 2564

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐชนน วงษาสุข

นายณัฐชนน วงษาสุข

ตรงตามลักษณะ ลบ 0028.1/934
ความตองการ
30 มิ.ย. 2564

