สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
สานักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
วันที่ 31 มีนาคม 2565
ลำดับ
ที่

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1. รำยงำนขอจัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์
ทำงกำรแพทย์ เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ตำมโครงกำรบริหำรจัดกำรแรงงำนต่ำงด้ำว
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
2. รำยงำนจ้ำงเหมำประชำสัมพันธ์ตำมโครงกำร
ประชำสัมพันธ์กำรจัดระบบแรงงำนต่ำงด้ำว
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
3. รำยงำนขอจ้ำงเหมำประชำสัมพันธ์ทำงสื่อ
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ตำมโครงกำร
ประชำสัมพันธ์กำรจัดระบบแรงงำนต่ำงด้ำว
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
4. รำยงำนขอจ้ำงเหมำประชำสัมพันธ์ทำงสื่อ
สถำนีวิทยุท้องถิ่น ตำมโครงกำร
ประชำสัมพันธ์กำรจัดระบบแรงงำนต่ำงด้ำว
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
5. รำยงำนขอจ้ำงเหมำทำป้ำยคัทเอำท์
และป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์ ตำมโครงกำร
ประชำสัมพันธ์กำรจัดระบบแรงงำนต่ำงด้ำว
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
6. รำยงำนขอจ้ำงเหมำปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณสำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดลพบุรี

วงเงินทีจ่ ะ
ซือ้ หรือจ้ำง

รำคำกลำง

5,800.00

5,800.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยำพอเพียงเภสัช
โดยนำงสำวรัตตวรรณ
สุขไมตรี

14,480.00

วิธซี อื้ หรือจ้ำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ
และรำคำทีเ่ สนอ

14,480.00 เฉพำะเจำะจง นำยวิภพ สุมำนิก

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

ร้ำนยำพอเพียงเภสัช
โดยนำงสำวรัตตวรรณ
สุขไมตรี

ตรงตำมลักษณะ ลบ 0028/311
ควำมต้องกำร 3 มี.ค. 2565

นำยวิภพ สุมำนิก

ตรงตำมลักษณะ ลบ 0028/314
ควำมต้องกำร 4 มี.ค. 2565

1,500.00

1,500.00 เฉพำะเจำะจง หนังสือพิมพ์แสงธำนี
หนังสือพิมพ์แสงธำนี
ตรงตำมลักษณะ ลบ 0028/316
โดยนำยพีรพล ปำนเกลียว โดยนำยพีรพล ปำนเกลียว ควำมต้องกำร 7 มี.ค. 2565

3,200.00

3,200.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดี.เจ.แอดเวอร์ไทซิ่ง บริษัท ดี.เจ.แอดเวอร์ไทซิ่ง ตรงตำมลักษณะ ลบ 0028/318
แอนด์ โปรดักส์ จำกัด
แอนด์ โปรดักส์ จำกัด
ควำมต้องกำร 7 มี.ค. 2565
1,600.00 เฉพำะเจำะจง นำงจิรำรัตน์ ดิษฐโยธิน
นำงจิรำรัตน์ ดิษฐโยธิน

1,600.00
13,000.00

1,000.00

13,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิลปโฆษณำ

1,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยภำนุพงศ์ กุลวงศ์

ร้ำนศิลปโฆษณำ

ตรงตำมลักษณะ ลบ 0028/320
ควำมต้องกำร 7 มี.ค. 2565

นำยภำนุพงศ์ กุลวงศ์

ตรงตำมลักษณะ ลบ 0028/360
ควำมต้องกำร 18 มี.ค. 2565

ลำดับ
ที่

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ะ
ซือ้ หรือจ้ำง

รำคำกลำง

7. รำยงำนขอจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงำน
ของสำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดลพบุรี

3,000.00

1,600.00

9. รำยงำนขอจัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

3,710.00

ร้ำนริเวอร์ไซด์เฟอร์นิเจอร์
โดยนำงสำวรุ่งนภำ
ตั้งเศรณีกลุ
ร้ำน วี.เอส.ยูซท์ ก๊อปปี้
แอนด์ ซัพพลำย
ร้ำนมำยคอม
โดยนำยนวนิตย์ กวำตรำ
ร้ำนศิลปโฆษณำ

ตรงตำมลักษณะ ลบ 0028/364
ควำมต้องกำร 18 มี.ค. 2565

8. รำยงำนขอจ้ำงเหมำทำตรำยำง

3,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนริเวอร์ไซด์เฟอร์นิเจอร์
โดยนำงสำวรุ่งนภำ
ตั้งเศรณีกลุ
1,600.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน วี.เอส.ยูซท์ ก๊อปปี้
แอนด์ ซัพพลำย
3,710.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนมำยคอม
โดยนำยนวนิตย์ กวำตรำ
375.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิลปโฆษณำ

3,825.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนมำยคอม
โดยนำยนวนิตย์ กวำตรำ

ร้ำนมำยคอม
โดยนำยนวนิตย์ กวำตรำ

ตรงตำมลักษณะ ลบ 0028/385
ควำมต้องกำร 22 มี.ค. 2565

10. รำยงำนขอจ้ำงเหมำทำป้ำยไวนิล เพื่อใช้
ในกำรดำเนินงำนโครงกำรเตรียมควำมพร้อม
แก่กำลังแรงงำน กิจกรรมแนะแนวอำชีพ
และส่งเสริมอำชีพ แนะแนวอำชีพเพื่อกำร
มีงำนทำ กิจกรรมส่งเสริมกำรมีงำนทำ
ให้ทหำรกองประจำกำรที่จะปลด
เป็นทหำรกองหนุน ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565
11. รำยงำนขอจัดซื้อวัสดุสำนักงำนและวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกำรดำเนินงำน
โครงเตรียมควำมพร้อมแก่กำลังแรงงำน
กิจกรรมแนะแนวอำชีพและส่งเสริมอำชีพ
แนะแนวอำชีพเพื่อกำรมีงำนทำ กิจกรรม
ส่งเสริมกำรมีงำนทำให้ทหำรกองประจำกำร
ที่จะปลดเป็นทหำรกองหนุน ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565

375.00

3,825.00

วิธซี อื้ หรือจ้ำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ
และรำคำทีเ่ สนอ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

ตรงตำมลักษณะ
ควำมต้องกำร
ตรงตำมลักษณะ
ควำมต้องกำร
ตรงตำมลักษณะ
ควำมต้องกำร

ลบ 0028/378
22 มี.ค. 2565
ลบ 0028/380
22 มี.ค. 2565
ลบ 0028/383
22 มี.ค. 2565

ลำดับ
ที่

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

12. รำยงำนขอจ้ำงเหมำจัดทำสื่อประชำสัมพันธ์
ในรูปแบบกระเป๋ำผ้ำ เพื่อใช้ในกำร
ดำเนินงำนโครงกำรเตรียมควำมพร้อม
แก่กำลังแรงงำน กิจกรรมแนะแนวอำชีพ
และส่งเสริมอำชีพ แนะแนวอำชีพเพื่อกำร
มีงำนทำ กิจกรรมส่งเสริมกำรมีงำนทำ
ให้ทหำรกองประจำกำรที่จะปลด
เป็นทหำรกองหนุน ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565
13. รำยงำนขอจัดซื้อน้ำดื่ม สำหรับบริกำร
ประชำชนของสำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดลพบุรี
14. รำยงำนขอจ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่ปฎิบัติงำน
โครงกำรจัดหำงำนเชิงรุกเพื่อกำรมีงำนทำ
อย่ำงยั่งยืน กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรบรรจุงำน ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2565
15. รำยงำนขอจ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่ปฎิบัติงำน
โครงกำรจัดหำงำนเชิงรุกเพื่อกำรมีงำนทำ
อย่ำงยั่งยืน กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมมัน่ คง
และยั่งยืน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
16. รำยงำนขอจ้ำงเหมำทำควำมสะอำด
ของสำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดลพบุรี
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

วงเงินทีจ่ ะ
ซือ้ หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธซี อื้ หรือจ้ำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ
และรำคำทีเ่ สนอ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

10,800.00

10,800.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแป้น
โดยนำงมำลัย สุดดีพงษ์

ร้ำนแป้น
โดยนำงมำลัย สุดดีพงษ์

ตรงตำมลักษณะ ลบ 0028/392
ควำมต้องกำร 24 มี.ค. 2565

2,400.00

2,400.00 เฉพำะเจำะจง บจก.ไลท์อนิ เตอร์เทค

บจก.ไลท์อนิ เตอร์เทค

ตรงตำมลักษณะ ลบ 0028/416
ควำมต้องกำร 29 มี.ค. 2565

45,000.00

45,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวอัฉจรำ ขันตี

นำงสำวอัฉจรำ ขันตี

ตรงตำมลักษณะ ลบ 0028.1/419
ควำมต้องกำร 29 มี.ค. 2565

45,000.00
45,000.00

45,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยณัฐวุฒิ คงเจริญ
45,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยธีระยุทธ์ หวันเสนำ

นำยณัฐวุฒิ คงเจริญ
นำยธีระยุทธ์ หวันเสนำ

ตรงตำมลักษณะ ลบ 0028.1/420
ควำมต้องกำร 29 มี.ค. 2565

34,500.00

34,500.00 เฉพำะเจำะจง นำงนิดำ ทัศศรี

นำงนิดำ ทัศศรี

ตรงตำมลักษณะ ลบ 0028.1/421
ควำมต้องกำร 29 มี.ค. 2565

ลำดับ
ที่

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

17. รำยงำนขอจ้ำงเหมำยำมรักษำกำรณ์
ของสำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดลพบุรี
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
18. รำยงำนขอจ้ำงเหมำพนักงำนขับรถยนต์
ของสำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดลพบุรี
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

วงเงินทีจ่ ะ
ซือ้ หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธซี อื้ หรือจ้ำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ
และรำคำทีเ่ สนอ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

45,000.00

45,000.00 เฉพำะเจำะจง บจก. รักษำควำมปลอดภัย บจก. รักษำควำมปลอดภัย ตรงตำมลักษณะ ลบ 0028/422
ซุปเปอร์สตำร์กำร์ด
ซุปเปอร์สตำร์กำร์ด
ควำมต้องกำร 29 มี.ค. 2565

34,500.00
34,500.00

34,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยภูริภัทร บุตรฝำง
34,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยวรพล บัวฉ่ำ

นำยภูริภัทร บุตรฝำง
นำยวรพล บัวฉ่ำ

ตรงตำมลักษณะ ลบ 0028.1/426
ควำมต้องกำร 29 มี.ค. 2565

