สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2563
สํานักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
วันที่ 31 สิงหาคม 2563
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1. รายงานขอจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ, ประกอบ
การฝ<กอบรมการถ>ายทอดภูมิป@ญญา
ของผูสูงอายุ หลักสูตร "การตัดเย็บผลิตภัณฑ,
จากผาขาวมา" เพื่อดําเนินการโครงการ
ส>งเสริมการจางงานผูสูงอายุในอาชีพ
ที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ, กิจกรรม
1 อําเภอ 1 ภูมิป@ญญา ประจําปF พ.ศ. 2563
2. รายงานขอจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ, ประกอบ
การฝ<กอบรมการถ>ายทอดภูมิป@ญญา
ของผูสูงอายุ หลักสูตร "การป@กผาสไบมอญ"
เพื่อดําเนินการโครงการส>งเสริมการจางงาน
ผูสูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัย
และประสบการณ, กิจกรรม 1 อําเภอ
1 ภูมิป@ญญา ประจําปF พ.ศ. 2563
3 รายงานขอจางเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่
รถยนต,ราชการ ของสํานักงานจัดหางาน
จังหวัดลพบุรี หมายเลขทะเบียน กท 6656
ลพบุรี
4. รายงานขอจางเหมาปรับปรุงภูมิทัศน,บริเวณ
สํานักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
5. รายงานขอจางเหมาทําปHายไวนิล เพื่อใชใน
การดําเนินงานโครงการเตรียมความพรอม
แก>กําลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพ
และส>งเสริมอาชีพ แนะแนวอาชีพก>อนเขาสู>
ตลาดแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพ
ใหนักเรียน นักศึกษา ประจําปF พ.ศ. 2563

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

4,920.00

4,920.00 เฉพาะเจาะจง นางสม ตั้งสลุง

นางสม ตั้งสลุง

ตรงตามลักษณะ ลบ 0028/1574
ความตองการ
3 ส.ค. 63

4,065.00

4,065.00 เฉพาะเจาะจง นางป@ทมา ขําดี

นางป@ทมา ขําดี

ตรงตามลักษณะ ลบ 0028/1576
ความตองการ
3 ส.ค. 63

2,900.00

2,900.00 เฉพาะเจาะจง รานโชติอนันต, แบตเตอรี่
ลพบุรี

รานโชติอนันต, แบตเตอรี่
ลพบุรี

ตรงตามลักษณะ ลบ 0028/1621
ความตองการ
3 ส.ค. 63

ตรงตามลักษณะ
ความตองการ
ตรงตามลักษณะ
ความตองการ

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรพงษ, แสงจันทร,

นายวีรพงษ, แสงจันทร,

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง รานศิลปโฆษณา

รานศิลปโฆษณา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

ลบ 0028/1629
11 ส.ค. 63
ลบ 0028/1626
11 ส.ค. 63

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6. รายงานขอจัดซื้อวัสดุสํานักงานและวัสดุ
คอมพิวเตอร, เพื่อใชในการดําเนินงานโครงการ
เตรียมความพรอมแก>กําลังแรงงาน กิจกรรม
แนะแนวอาชีพและส>งเสริมอาชีพ แนะแนว
อาชีพก>อนเขาสู>ตลาดแรงงาน กิจกรรม
แนะแนวอาชีพใหนักเรียน นักศึกษา
ประจําปF พ.ศ. 2563
7. รายงานขอจัดซื้อของรางวัลสําหรับผูชนะ
ในกิจกรรมแข>งขันตอบป@ญหาอาชีพ เพื่อใชใน
การดําเนินงานโครงการเตรียมความพรอม
แก>กําลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพ
และส>งเสริมอาชีพ แนะแนวอาชีพก>อนเขาสู>
ตลาดแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพ
ใหนักเรียน นักศึกษา ประจําปF พ.ศ. 2563
8. รายงานจางเหมาซ>อมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร,
9. รายงานขอจางเหมาทําปHายไวนิล เพื่อใชในการ
ดําเนินงานโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิ
การศึกษาเพิ่ม) ประจําปF พ.ศ. 2563
10. รายงานขอจางเหมาทําปHายไวนิล เพื่อใชในการ
ดําเนินงานโครงการเสริมสรางการรับรูเกี่ยวกับ
ประเภทงานที่คนต>างดาวทํางานไดอย>างถูก
กฎหมาย ประจําปF พ.ศ. 2563
11. รายงานขอจางเหมาจัดทําเอกสารสําหรับ
ผูเขารับการอบรม ตามโครงการเสริมสราง
การรับรุเกี่ยวกับประเภทงานที่คนต>างดาว
ทํางานไดอย>างถูกกฎหมาย ประจําปF
พ.ศ. 2563

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

4,790.00

4,790.00 เฉพาะเจาะจง บจก. มานิตวิทยา

บจก. มานิตวิทยา

ตรงตามลักษณะ ลบ 0028/1641
ความตองการ
13 ส.ค. 63

5,400.00
8,010.00

5,400.00 เฉพาะเจาะจง รานทเวนตี้ 20 ลพบุรี
8,010.00 เฉพาะเจาะจง บจก. มานิตวิทยา

รานทเวนตี้ 20 ลพบุรี
บจก. มานิตวิทยา

ตรงตามลักษณะ ลบ 0028/1643
ความตองการ
13 ส.ค. 63

ตรงตามลักษณะ
ความตองการ
ตรงตามลักษณะ
ความตองการ

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

470.00

470.00 เฉพาะเจาะจง รานฟLวเจอร,สมาร,ท

รานฟLวเจอร,สมาร,ท

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง รานศิลปโฆษณา

รานศิลปโฆษณา

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานศิลปโฆษณา

รานศิลปโฆษณา

ตรงตามลักษณะ ลบ 0028/1675
ความตองการ
19 ส.ค. 63

หจก. พี เค เซ็นเตอร,
เซอร,วิส

ตรงตามลักษณะ ลบ 0028/1663
ความตองการ
19 ส.ค. 63

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พี เค เซ็นเตอร,
เซอร,วิส

ลบ 0028/1658
17 ส.ค. 63
ลบ 0028/1671
19 ส.ค. 63

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12. รายงานขอจัดซื้อวัสดุสํานักงานและวัสดุ
คอมพิวเตอร, เพื่อใชในการดําเนินงานโครงการ
3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม)
ประจําปF พ.ศ. 2563
13. รายงานขอจัดซื้อวัสดุสํานักงานและวัสดุ
คอมพิวเตอร, เพื่อใชในการดําเนินงานโครงการ
เสริมสรางการรับรูเกี่ยวกับประเภทงาน
ที่คนต>างดาวทํางานไดอย>างถูกกฎหมาย
ประจําปF พ.ศ. 2563

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

11,700.00 11,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มานิตวิทยา จํากัด

บริษัท มานิตวิทยา จํากัด

ตรงตามลักษณะ ลบ 0028/1684
ความตองการ
20 ส.ค. 63

31,500.00 31,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มานิตวิทยา จํากัด

บริษัท มานิตวิทยา จํากัด

ตรงตามลักษณะ ลบ 0028/1686
ความตองการ
20 ส.ค. 63

